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بلتاليخ: الثالثاء 10 ربيع األول 1442هـ )27 أكتوبر 2020م(.

بلرئاسة: املستشار السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث للرئيس.

بلتمق ت: ساعتان وثمان وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة الثامنة بعد الزوال.

جد 3يبرعوا3: مناقشة األسئلة الشفهية.

بملستشاليبلس ديحو ديكمسكمس،يلئيسيبلجلسة:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسلين.

أعلنيعنيبفتتاحيبلجلسة.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

بلس دبتيبملستشالبتيبملحت مات،

بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

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

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

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

وإعالنات.

السيد األمين، تفضل.

بملستشاليبلس ديأحوديتميزي،يأمينيبملجلس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيبلنبييبرمين.

بلس ديبلرئيسيبملحت م،

بلس ديبلمزيريبملحت م،

بلس دبتي بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يومه الثالثاء 27 
أكتوبر 2020، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 64 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 19 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 71 جوابا.

الثالثاء  يوم  موعد  على  سنكون  أننا  املوقر  املجلس  أحيط  كما 

املقبل 3 نوفمبر 2020، على الساعة الثالثة زواال، مع الجلسة الشهرية 

الحكومية  "السياسات  موضوع:  حول  العامة،  بالسياسة  املتعلقة 

تداعيات  ظل  في  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  تحديات  ملعالجة 

جائحة كورونا".

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبرمين.

قبل مباشرة األسئلة وأجوبة الحكومة عليها، هناك طلب من أحد 

السادة رؤساء الفرق املحترمين في إطار نقطة نظام.

وطبقا للنظام الداخلي أعطي الكلمة للسيد رئيس فريق العدالة 

والتنمية، في إطار نقطة نظام، في حدود دقيقتين.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشاليبلس ديبب ليش خي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

أريد أن أغتنم بداية هذه الجلسة باسم فريق العدالة والتنمية 

بمجلس املستشارين، كي نعبر عن استنكارنا الشديد وإدانتنا القوية 

للرسوم املسيئة لرسول هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم واإلصرار 

املقيت على إعادة نشرها.

نعتبر أن هذه الرسوم تشكل استفزازا وقحا وغير مقبول بأي وجه 

من الوجوه ملشاعر ملياري مسلم عبر العالم، وال عالقة لها بحرية الرأي، 

باعتبار مساسها برموز ومقدسات ديننا اإلسالمي الحنيف.

املجلس  وكذا  الخارجية  وزارة  الصادر عن  البالغ  بمضامين  ننوه 

العلمي األعلى، واللذان يؤكدان على املوقف الرسمي وموقف الشعب 

املغربي الرافض لهذه االستفزازات.

ندعو أخيرا املسؤولين عن هذه االستفزازات الدنيئة ومن يوفر لها 

الغطاء بجميع األشكال إلى الكف عنها تفاديا للمزيد من تأجيج املشاعر، 

مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات.

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكلمة كذلك في إطار نقطة نظام للسيد رئيس الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

تفضل ال�سي اللبار.
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بملستشاليبلس ديعبديبلسالميبللبال:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

برخمبتي بإلخمة،

فعال أضم صوتي إلى أصوات املسلمين وأصوات جميع املغاربة في 
إدانة هذا السلوك غير املعقلن.

صحيح هناك حرية التعبير، ولكن الحرية تنتهي عندما تمس حرية 
اآلخر وعقائدهم. نحن مسلمون مغاربة، املغرب يؤمن بجميع الديانات، 
)آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه واملؤمنون، كل آمن باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله، ال نفرق – هذا هو املهم – ال نفرق بين أحد من رسله(، 

صدق هللا العظيم.

إذن "ال نفرق"، فنحن نحترم جميع الديانات، وتعودت بالدنا أن 
تحترم الجميع، وبالدنا وبالد املسلمين هي محج جميع الديانات باحترام 

وتقدير.

هذا  املتهور،  التصرف  هذا  نشجب  االستقاللي  الفريق  فباسم 
التصرف غير املقبول، ونتمنى أن تراجع الجهات التي تحمل حقدا أو 
تحمل حقدا كبيرا على اإلسالم أن تتراجع، خدمة للتعاون ونشر املحبة 

فوق هذه األرض.

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

دائما في نفس اإلطار، نقطة نظام الفريق الحركي، تفضل.

كاينة نقطة نظام طالبينها اإلخوان.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشاليبلس ديمبالكيبلسباعي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

نود  الشريف،  النبوي  املولد  بعيد  االحتفال  مشارف  على  ونحن 
في الفريق الحركي بمجلسنا املوقر أن نتقدم بأحر التهاني إلى حضرة 
أمير املؤمنين، حامي حمى امللة والدين، صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، نصره هللا وأيده، وإلى كافة الشعب املغربي واألمة اإلسالمية 
جمعاء، وبأصدق املتمنيات بأن يعيد هللا علينا أمثال هذه الذكرى 

السعيدة وبالدنا تنعم باألمن وبمزيد من االزدهار.

وفي هذا السياق، ونحن نتابع الضجة املفتعلة من خالل إقدام 

بعض األصوات األجنبية على اإلساءة إلى الرسول الكريم، صلى هللا عليه 
وسلم، عبر رسوم مهينة ألشرف املرسلين، ال يسعنا في الفريق الحركي 
إال أن نعبر عن شجبنا وإدانتنا لهذه املمارسات الدنيئة وغير محسوبة 
العواقب، الساعية الفاشلة إلى خلق صراع وهمي بين األديان السماوية 

السمحاء واملس باإلسالم املبني على قيم التسامح والتعايش.

وكما نود في الفريق الحركي أن نعبر في هذا اإلطار عن اعتزازنا باملوقف 
املعبر عنه من طرف اململكة املغربية، عبر وزارة الخارجية، تجاه هذه 
منوهين  النبيلة،  اإلنسانية  والقيم  الحضارات  لحوار  املسيئة  الفتنة 
باملجهودات املتواصلة، تحت القيادة الحكيمة ألمير املؤمنين، حفظه 
هللا، لنصرة اإلسالم وضمان األمن الروحي لكافة املواطنات واملواطنين 
الوسطية  لقيم  بلد عظيم من حجم املغرب، ظل وسيظل منارة  في 

واالعتدال.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار، دائما في إطار نقطة نظام.

بملستشاليبلس ديلحسنيأدعي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

في البداية، البد أن ننوه باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ببالغ 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، 
لرسول  املتتالية  باإلساءات  املغربية  اململكة  باسم  فيه  نددت  الذي 
اإلنسانية األعظم، رسول هللا محمد، عليه الصالة والسالم، والذي 
جاء ليكرس املوقف الثابت للمملكة، ملكا وشعبا، في الدفاع عن ثوابت 
األمة اإلسالمية ورموزها، داعين إلى اعتماد فضيلة الحوار في التعاطي 
مع القضايا ذات الطبيعة الدينية، مبرزين بأن الحرية لها قواعدها 
بأي حال من األحوال االختباء وراءها من أجل  وأصولها، وال يمكن 
تصريف أحقاد عقدية ونزعات شيطانية، تهدف اإلساءة لديننا الحنيف 
ولنبينا محمد، صلى هللا عليه وسلم، الذي سيحتفل املسلمون به ليلة 

الخميس املقبل بذكرى املولد النبوي الشريف.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

الكلمة للسيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة.

تفضل ال�سي عادل.
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بملستشاليبلس ديعاد3يبلن بكات:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بدورنا، في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين، ال يمكننا 
إال أن ندين بشدة كل محاوالت اإلساءة لرسول هللا سيدنا محمد، صلى 
هللا عليه وسلم، من خالل اإلمعان في نشر الرسوم املسيئة له، ونعتبر 
هذه املمارسات غير مقبولة وتغذي مشاعر الحقد والعنصرية وازدراء 
األديان، ونؤكد على أن هذه اإلساءة ال يمكن أن تصنف ضمن حرية 
التعبير، بل هي استفزاز صريح ملشاعر املغاربة ولكل املسلمين في جميع 

أنحاء العالم.

السماوية  الديانات  كل  احترام  إلى ضرورة  املنبر  هذا  من  وندعو 
السمحاء، كشرط أسا�سي للعيش املشترك والحوار الهادف والبناء بين 

األديان والشعوب.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

السيدة املستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
في إطار نقطة نظام.

بملستشالةيبلس دةيثريايلحرش:

شكربيبلس ديبلرئيس.

هو في الحقيقة كنا اعتدنا على أنه في مثل هذه املواقف يكون هناك 
موقف ملجلس املستشارين أو رسالة والذي يقرأ في القاعة، والذي يتبناه 

جميع رؤساء الفرق..

نحن ككونفدرالية ندين التطرف أينما كان، التطرف الديني، ندين 
ألنه  الجميع،  مثل  نكون  أن  إال  يمكننا  وال  الفكري،  التطرف  كذلك 
اإلسالم ليس حكرا على جهة أو أخرى، وندين كل من أساء، وندين 
خصوصا تصريح رئيس الحكومة الفرن�سي الذي زاد الزيت في النار، ألنه 
كان هناك تصريح الذي يدفع إلى االصطدام ما بين الديانات، ونكرر 
على أن املغرب هو بلد التسامح، بلد تعايش الديانات، وبلد كذلك الذي 
يناضل ضد التطرف كيفما كان نوعه وكيفما كان أسلوبه، وكيفما كانت 

تجلياته.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

السيد رئيس الفريق االشتراكي، تفضل في إطار نقطة نظام.

بملستشاليبلس ديعبديبلحو ديفاتحي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

نحن كفريق اشتراكي ال يمكن إال أن ندين هذه التصريحات املتتالية 
للمسؤولين الفرنسيين، والخطورة لألسف الشديد تأتي عندما ينتقل 
خطاب التطرف، خطاب اليمين املتطرف إلى رئاسة الدولة الفرنسية 

ومؤسسات الدولة الفرنسية.

القول بأن "حرية التعبير فوق كل �سيء"، نحن نؤمن وكل الشرائع 
وكل الديانات بأن حرية التعبير تقف عند حرية اآلخرين، وحرية التعبير 
ال تعلو على املقدس، والديانات السماوية كلها يجب أن تحظى باالحترام 
الخارجية  نثمن املوقف ديال وزارة  الباب البد أن  الالزم، ومن هذا 
املغربية وكذلك موقف املجلس األعلى العلمي، وهذا يجب أن يحيلنا 
على تحصين النموذج املغربي في ممارسة التدين، والذي يحمينا أيضا 

كبلد من أي خطورة محتملة.

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  عن  املستشارة  للسيدة  الكلمة 
االجتماعي.

تفضلي األخت عائشة.

بملستشالةيبلس دةيعائشةيآيتعال:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديبلمزير،

بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

بلس دبتيبملستشالبتيبملحت مات،

أثارت تصريحات السيد الرئيس الفرن�سي حول اإلساءة إلى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وحول اإلسالم موجة من الغضب في العالم 
اإلسالمي، توالت ردود األفعال من مختلف الجهات وصل مداها إلى 

اإلساءة بشخص الرسول صلى هللا عليه وسلم.

نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، إذ نعتبر ذلك 
زوبعة تسير في اتجاه مضاد الحترام األديان والحريات والتعايش والسلم، 
مما يقت�سي التحلي بثقافة التسامح والتعايش بين كل األديان، في إطار 
التصرفات  الفريق نشجب هذه  في  ونحن  اإلنسانية.  املبادئ  احترام 

وهذه التصريحات التي تدين جميع األديان في العالم.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

الكلمة السيد املستشار، في إطار نقطة نظام، من فريق االتحاد 



8 72 الجريدة الرسمية للبرملانعدد989–923ربيع األول14429 )99نوفمبر20209( 

العام ملقاوالت املغرب.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس دييمسفيمحيي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بكل شدة  نستنكر  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  في  نحن 
مهينة  بنشر صور  بالسماح  وذلك  بأكملها،  اإلسالمية  األمة  استفزاز 
لنبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم، وندعو شركاءنا على عادتهم أن 
عند  تقف  الحرية  بأن  ونذكرهم  اإلساءة،  هذه  عن  ويكفوا  يتعقلوا 

املساس بحرية وكرامة ومقدسات اآلخرين.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

رئيسة  للشغل،  املغربي  االتحاد  ديال  تفضلي،  الرئيسة  السيدة 
الفريق، في إطار نقطة نظام.

بملستشالةيبلس دةيأما3يبلعوري:

نحن في االتحاد املغربي للشغل، أوال، نثمن البالغ واملوقف ديال 
الدولة املغربية عبر وزارة الخارجية في هذه األحداث. في نفس الوقت 
العام  الرأي  لتوجيه  محاولة  فقط  هذه  بأنه  االتحاد  في  نعتبر  احنا 
الفرن�سي لعدو محتمل من أجل تغيير انتباه الرأي العام الفرن�سي من 

مشاكلهم الداخلية، واإلشكال هو فرن�سي- فرن�سي.

في نفس الوقت، احنا في االتحاد املغربي للشغل نعتبر كباقي املمثلين 
بأن  الشعبية  والجماهير  املغربية  والنقابية  السياسية  الطبقة  ديال 
الدين اإلسالمي هو دين مقدس، ونحن في مغربنا نقدس كل األديان، 

وبالتالي نحترم كل األديان.

احنا في املغرب عندنا تعايش، وكنظن بأن الدولة املغربية قامت باللي 
كان خصها تقوم به، فبقدر ما ندين التطرف ندين كذلك التصريحات 
املتتالية ديال املسؤولين السياسيين في فرنسا في أعلى القمة، ونطالب 

باحترام الدين اإلسالمي واحترام مشاعر املغاربة اللي يعيشون هناك.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

قبل ما نبداو بطبيعة الحال، تنطلبو من األخت واإلخوة في الفريق 
هناك  كاين  االجتماعي،  والتباعد  االحترازية  التدابير  اتخاذ  االشتراكي 
مقاعد فارغة من فضلكم، تفضلو هللا يخليكم، ما يمكنش لكم تبقاو 
هاكا، ضروري يكون هناك تباعد اجتماعي هللا يكثر خيركم. شكرا السيد 

املستشار والسيدة املستشارة، اإلخوان هللا يخليكم مشكورين.

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال اآلني األول املوجه لقطاع 
التظاهرات  تنظيم  لقطاع  الترخيص  "موعد  وموضوعه  الداخلية، 

الثقافية والتواصلية الستئناف أنشطته".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب لتقديم السؤال.

السيدة املستشارة، تفضلي.

بملستشالةيبلس دةيبائلةيم ةيبلتازي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

قبل كل �سيء نفتخر ونعتز كجميع املغاربة باملجهودات املبذولة من 
طرف وزارتكم في إطار تدبير أزمة كورونا.

الوباء  مكافحة  بهدف  وذلك  الحكيم،  الخيار  املغرب  اتخذ  لقد 
والتشجيع على العودة إلى استئناف النشاط االقتصادي. نحن نرحب 
أنشطتها، سواء  استأنفت  القطاعات  أغلب  أن  القرار، خاصة  بهذا 
العمومي وغيرها من  الدرا�سي والصناعي والتجاري والنقل  في املجال 

الخدمات، التي تهم الفنادق واملطاعم واملقاهي واألسواق.

مع األسف، السيد الوزير، تم استثناء قطاع مهم، وهو قطاع إنتاج 
التواصلية  التظاهرات  وكذا  والثقافية  الفكرية  التظاهرات  وتنظيم 

.)l’événementiel(

بلس ديبلمزير،

أقول لكم أن الفاعلين في هذا القطاع ال يستطيعون توفير أبسط 
احتياجاتهم املعيشية اليومية منذ سبعة أشهر، إذ لم يتم السماح 
لهم باستئناف أنشطتهم، هذا القرار يمنع اآلالف من الشركات ومئات 

اآلالف من العمال واألسر من دخلهم اليومي.

قبل ثالثة أسابيع وقع االتحاد العام ملقاوالت املغرب مع الحكومة 
تمديد عقد املساعدات املادية لهذا القطاع، ولكن بالرغم من هذه 
لها  يسمح  لم  حيث  أكثر،  الصمود  تستطع  لم  املهن  هاته  املبادرة، 
بالتزامها  وذلك  األخرى،  القطاعات  جميع  مثل  أنشطتها  بمباشرة 

باالحترام التام والشامل لإلجراءات االحترازية والوقائية.

وفي هذا اإلطار، يطلب املهنيون السماح لهم بتنظيم التظاهرات 
و100   50 الوزير،  السيد  و100 شخص،   50 بين  يبلغ عددها  التي 
شخص، خاصة أننا أمام منظومة متكاملة ومترابطة، تضم العديد من 

املهن الحرة، منها الحرفيون واملقاولون الذاتيون والفنانون.

ولكي تلمسوا ما أقول لكم، السيد الوزير، أذكركم بمثال "كناوة"، 
هؤالء الفنانون الذين كانوا يعانون التهميش، أصبحوا بحكم عملهم 
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الفني تراث ال مادي عالمي من طرف منظمة اليونسكو، فكيف، السيد 
الوزير، كيف لتراث وطني مثل "كناوة"، الذي حظي باعتراف عالمي لم 

يتبوأ املكانة املستحقة في بالده؟

أتوجع إليكم بهذه التساؤالت، السيد الوزير املحترم، ونحن نعلم 
أن شعار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو االستثمار في الرأسمال 

البشري الستشراف املستقبل.

وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

السيدة املستشارة انتهى الوقت، شكرا.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

بلس ديعبديبلمبفييلفتيت،ي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبملستشالةيبملحت مة،

حقيقة، قطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية قطاع مهم 
بالنسبة القتصاد بالدنا، لكن كيف كتعرفو كاملين بأن هذه تقريبا منذ 
شهر مارس جميع القطاعات االقتصادية عرفت توقف، وحاولنا ما 
أمكن أن القطاعات االقتصادية واحدة مور األخرى أنها تسترجع العمل 
ديالها في واحد اإلطار اللي كيضمن السالمة الصحية للعاملين بالقطاع 

واملرتفقين حتى هوما.

خصوصية هذا القطاع هو أنه قطاع اللي ما كينتجش لراسو، يعني 
كينظم التظاهرات لناس آخرين، وهو قطاع اللي عندو عالقة مباشرة 
مع قطاع السياحة، والقطاع السياحي انتوما عارفين اليوم فين وصل، 
يعني قطاع اللي هو، مع األسف الشديد، اللي عرف واحد التراجع اللي 
هو تراجع كبير بزاف، ما�سي فقط في بالدنا مع األسف، ولكن في العالم. 
بالسياحة،  مرتبط  الثقافية  التظاهرات  تنظيم  ديال  القطاع  وهذا 
باش  كبيرة  احتياطات  ناخذو  أننا  علينا  كتحتم  وعندو خصوصيات 

يمكن لنا أننا نرخصو لو.

نعطيك مثل بسيط، حين تطلبو منا أننا نرخصو لهذه القطاعات 
اللي هوما 50 شخص، واش تظني بأن التظاهرة ديال 50 شخص غادي 

تعطي اإلمكانية ديال القطاعات أنهم يحياو؟

أننا نرخصو لهذا  لنا  نزيدك قضية أخرى، كيفاش غادي يمكن 
ما�سي  املآتم،  ومانعين  العراسات  مانعين  مثال  واحنايا  القطاعات 
مانعينهم ألن بغينا نمنعوهم. كاملين كتعرفو، وهذه تجربة اللي اليوم 
العالم كامل كيعرفها، بأن أكبر البؤر، أكبر البؤر–كنقولها وكنعاودها–
أكبر البؤر مع األسف كتنطلق من هاد االحتفاالت بحال هذي، األعراس 

وال املآتم وال.. أكبر البؤر كتجي من هاد التجمعات بحال هادي.

احنا كنتسناو على أحر من الجمر إمتى أننا نطلقو لهاد القطاعات 
االقتصادية باش تخدم، هذه وبطبيعة الحال مع جميع القطاعات 
اللي معنية: السياحة، الصناعة التقليدية.. ألنها قطاعات اللي مرتبطة 
بعضها مع بعض، لكن ما يمكنش اليوم أننا نسمحو لهذه القطاعات 
تبدا في العمل ديالها، إذا ما كناش متأكدين 1000% بأنها ما غا تمثلش 
بؤر اللي فيهم خطر على العاملين في هذا القطاعات، راه ما�سي درناها 
باش نحرمو الناس من األرزاق ديالهم، بالعكس الهدف هو أننا نحميو 

الناس من هذه الجائحة.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

السؤال الثاني، موضوعه "دعم املناطق املتضررة من موجة البرد 
القارس".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار 
لبسط السؤال.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديلحسنيأدعي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبربب اءي بملرسلين.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

كما تعلمون تعيش املناطق الجبلية في عدة جهات باململكة بمناسبة 
حلول فصل الشتاء موجة برد قارس تستدعي التدخل العاجل لحماية 

ساكنتها، التي تعيش أوضاعا صعبة.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

لكم الكلمة، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبملستشاليبملحت م،

كيف كتعرفو بأن فيما يخص مواجهة موجة البرد القارس ككل 
سنة، الحكومة ككل ووزارة الداخلية كيعدو واحد البرنامج ملواجهة آثار 
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البرد القارس. هاد البرنامج اللي هو متعدد االختصاصات اللي الهدف 
ديالو أنه الناس اللي موجودين في املناطق اللي تتعاني من البرد القارس 
ومن انقطاع الطرق إلى آخره، أن التموين، التمريض، العناية توصل 

لهم.

في هاد الباب، ابتداء الخدمة فيما يخص هاد السنة راه بدات، يعني 
تنوجدو البرنامج ديال التموين في حاالت إذا انقطعو الطرق، تنوجدو كل 
ما هو إعانة فيما يخص التدفئة لهاد املناطق، فيما يخص التدخالت 
باملروحيات، الدرك امللكي وال الصحة العمومية تتوجد حتى هي، فيما 

يخص الفالحين العلف حتى هو تنوجدوه.

الهدف ديال هاد العملية اللي بدات اليوم تتوجد، واللي، إن شاء 
هللا، غتنطلق ابتداء ملي تبدا موجة البرد القارس، راه بدات، وخاصة 
الجاللة،  صاحب  ديال  بتعليمات  أيضا،  تتعرف  الوقت  واحد  أنها 
امللكية،  املسلحة  القوات  ديال  ميدانية  مستشفيات  ديال  املشاركة 
بعض املناطق اللي حتى هوما تيوجدو باش يعطيو االنطالقة ابتداء من 

تبدا موجة البرد القارس.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديلحسنيأدعي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

أشكركم على جوابكم، منوها بالعمل الجبار الذي تقوم به اإلدارة 
الترابية في هاته املناطق الجبلية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة 
التي تجتاحها فيها جائحة كورونا، منوها كذلك باألدوار التي تقوم بها 
جمعيات املجتمع املدني، التي تشتغل على تخفيف ثقل الجائحة والفقر 

على الساكنة املعوزة في هاته املناطق الجبلية والوعرة.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

ونحن على أبواب فصل الشتاء، تتضاعف حاجيات ساكنة هاته 
املناطق، وبالرغم من املجهودات الجبارة التي تقومون بها كإدارة ترابية 
بمعية كافة املتدخلين، وعلى رأسها صندوق التنمية القروية في فك 
العزلة وتعميم املاء والكهرباء، تبقى ظروف العيش الصعبة هي الطاغية 
في هذه املناطق، التي مازالت تنتظر التنمية )نموذجا الجنوب الشرقي(، 
إلى قلنا الجنوب الشرقي، الجبال اللي عندنا تما هي قيادة آيت هاني، 
قيادة إملشيل، إغيل نمݣون، قيادة إكنيون وقيادة امسمرير، هادو 
مناطق تيطيح فيها الثلج، والساكنة ديالها كتعاني، وزد على الجهات 
األخرى، بعض املناطق في املغرب بحال تطوان–الحسيمة، جهة فاس- 

مكناس، جهة بني مالل- خنيفرة، هناك معاناة حقيقية، لذلك فإن 
الوضعية تقت�سي تقريب مختلف الخدمات، خصوصا الطبية منها، إلى 

الساكنة الجبلية، والتي أصبحت أمرا ضروريا.

في هذا اإلطار، ننوه في فريق التجمع الوطني لألحرار بمبادرة جاللة 
امللك اإلنسانية في إقامة مستشفيات ميدانية عسكرية في هذه الجهات 
على مر السنوات األخيرة، وتزويد الساكنة التي تعزلها الثلوج بكل ما 
تحتاج من أغطية ومواد التدفئة واملواد الغذائية الضرورية لها، حتى 
تمر أيام البرد القارس الصعبة في تلك املناطق التي تعرف نسبة هشاشة 

كبيرة.

لذلك، السيد الوزير، البد من مضاعفة جهودكم من أجل فك 
العزلة على هاته املناطق والتوجه إلى إقرار التنمية فيها، خصوصا وأنها 
تتوفر على مؤهالت طبيعية، تجعل منها أقطاب سياحية عاملية ذات 

جاذبية كبيرة.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للرد على التعقيب.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبملستشال.

اللي بغيت نقول في هاد الباب ألن مازال واحد السؤال آخر يمكن 
نعطيو فيه األرقام إلى بغيتو، أنه كاين 2 أوجه في هاد العملية، كاين 
البرد  اللي كتدار حين تيكون  العملية ديال املساعدة  اللي هو  الوجه 
القارس وتتكون األمطار وتتكون الثلوج إلى آخره، نعطيكم مثل العام 
اللي فات، العام اللي فات وجدنا كل�سي لكن مع األسف قلة األمطار وقلة 
الثلوج جعلت أن التدخالت كانت بسيطة وقالل، ألن كنا كنتمناو نتدخلو 
ويطيح الخير، يطيح الثلج، تطيح الشتاء، مع األسف ما طاحتش، ما 
دخلناش كيف كنتدخلو كل سنة، كنتمناو هاد العام بطبيعة الحال 

نتدخلو، لكن كنتمناو من سيدي ربي بأنه األمطار تجي على قد النفع.

كيف قلت كاين تدخالت اللي هما من أجل املساعدة ديال الساكنة 
الطرقان  وديال  الثلوج  وديال  القارس  البرد  ديال  املرحلة  لتجاوز 
املقطوعين، وكاين تدخالت اللي هوما دائمة واللي خصها تكون، ألن هي 
اللي غادي تسمح لنا أننا نفكو العزلة بصفة دائمة على هذه املناطق، 
كاين العمل اللي هو مستعجل وكاين العمل الدائم: املستعجل هذه 
اإلمكانية اليوم عندنا اليوم 27 إقليم فين كنتدخلو واللي يمكن أننا 

نزيدوهم كلما دعت الضرورة لذلك.

من جهة أخرى كاين برامج، هاد البرنامج اللي شرتو لو الحد من 
تكون  باش  املجال  يفتح  أنه  هو  ديالو  الهدف  اللي  املجالية  الفوارق 
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التدخالت أسهل.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

السؤال الثالث، موضوعه "ظاهرة العنف وحملة زيرو-كريساج".

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطية للشغل.

تفضل، السيد املستشار، تفضل.

بملستشاليبلس ديعبديبلحقيحيسان:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

املواطنين  على  االعتداء  ظاهرة  األخيرة  السنوات  في  تنامت 
واملواطنات وتهديد سالمتهم الجسدية وسالمة ممتلكاتهم، لذا نسائلكم 
اإلجراءات  وعن  الظاهرة  هذه  تداعيات  حول  املحترم  الوزير  السيد 
التي اتخذتموها في مناهضة العنف والحد من الجريمة وتوفير األمن 

للمغاربة.

شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

لكم الكلمة، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

هنا البد أن أعطي أرقام، ألن كنهضرو على العنف والكريساج اللي 
كاين في الشارع، خصنا نعطيو أرقام:

خالل 6 أشهر األولى من هذا العام سنة 2020 سجلت مصالح األمن 
الوطني 392.000 قضية، تنجزت منها 381 حالة، وتم إيقاف 220.000 

شخص، منهم 12.000 قاصر.

وفي نفس الوقت، نفس املرحلة فيما يخص الدرك امللكي، سجل 
77.000 قضية تنجز منها 61.000 نازلة، وأحال على العدالة 36.000 

شخص، منهم بطبيعة الحال 1721 قاصر.

عالش تليت هاد األرقام؟ هذه األرقام اعطيتهم باش نبين بأن املصالح 
األمنية، األمن الوطني وال الدرك امللكي، قايمين على قدم وساق بالعمل 
مواجهة  كاملين–ما ساهلش،  هو عمل–تتعرفو  اللي  الدائم،  ديالهم 
الجريمة اليوم على الصعيد العالمي مشكل كبير وخصنا كاملين بنا، 

ما�سي فقط األمن، الناس اللي مكلفين باألمن يواجهوه، املجتمع ككل 
خصو يواجه هذه اآلفات اللي ولت كتعرفها املجتمعات بصفة عامة 

واملجتمع دينا بصفة خاصة.

والجديد في هذا األمر هو اليوم والو وسائل التواصل االجتماعي والو 
أداة من أدوات نشر واحد النوع ديال الال أمان وال ديال العنف اللي 
ما كانش قبل. قبل كانت كتوقع حادثة في �سي قرية وال في �سي حي وإذا 
ساقو الناس القضية وال ناس الحي الخبار، اليوم أي حاجة وقعت في أي 
نقطة من نقط اململكة إال واملغاربة كاملين كيسيقو لها الخبار، كتولي 
حدث في حد ذاتها، بعض الساعات حقيقة وفي أحيان كثيرة كتكون 
غير كذب، وكاين واحد التتبع يومي، ألن هذا هو األهم في هاد ال�سي، ألن 
ما كنهضروش على الحالة ديال عدم األمن، تنهضرو على الشعور بعدم 
األمن، راه كاين فرق كبير بيناتهم بجوج، الشعور بعدم األمن واألمن راه 

جوج حوايج اللي مختلفين.

فيما يخص األمن، بالدنا الحمد هلل، مؤّمنة واألمن مستتب والناس 
ديال األمن قايمين بالعمل ديالهم كيف خصو يكون. بطبيعة الحال هذه 
الوسائل ديال التواصل االجتماعي خلقت واحد النوع اللي ما كانش قبل، 
لهذا حتى احنا من هاد الناحية من هاد الباب تنتعاملو مع كل ما ينشر في 
وسائل التواصل االجتماعي، تنتعاملو معه بحزم، أي حاجة بانت تيتم 
التدقيق فيها باش تعرف واش حقيقة وال كذب، وتيخرجو بالغات باش 
يشرحو للناس أشنو واقع، والحمد هلل، كاملين راكم شاهدين بأن ما 
كانش �سي عملية وال �سي حاجة اللي ما تمش التفكيك ديالها، وهذا في 
أقرب اآلجال، وهذا إن دل على �سي حاجة، تيدل على العمل اللي تيقومو 

به القوات العمومية.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة للسيدة املستشارة في إطار التعقيب.

تفضلي.

بملستشالةيبلس دةيثريايلحرش:

شكربيبلس ديبلمزير.

هو في الحقيقة مشكل العنف هو املشكل الذي نعانيه اليوم، هو 
ليس أرقام، هم أشخاص، هم أطفال: عدنان، هداية، نعيمة..، وأسماء 
آخرون وشابات يغتصبن في منازلهن وال أحد يحرك ساكنا، ال أقول عن 

السلطة، بل عن املواطنين.

العنف  ثقافتنا،  في  هيكلية  بطريقة  هيكليا  العنف  أصبح  لقد 
بالسيوف، العنف باستعمال الكالب املمنوعة، واآلن في مدينة سال 
تم االعتداء على واحد السيد بكالب ممنوعة، والسلطة كان فيهم اللي 
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هذا، اتصلنا بهم وكان في الحقيقة العمل ديالهم هذا.

كاين هناك الهجوم على البيوت، على ممتلكات الناس، الناس ما 
بقاتش تتشعر باألمان، الخوف من الفضاء العام، ما بقيناش تنخرجو، 
غادي يكون تأثير في املجال القروي على التمدرس ديال األطفال، اآلن 
العائالت عندها هّم، هو كيفاش غادي تدير، واش تم�سي تصور طرف 

ديال الخبز وال تح�سي وليداتها؟

بلس ديبلمزير،

نحن نعرف على أن النيابة العامة وأن الشرطة كاين هناك واحد 
املجهودات، ولكن اآلن نحن نخ�سى كنساء على أطفالنا وعلى أنفسنا، 
هناك شيوخ عذبوا، اآلن السؤال شكون اللي تيصنع هاد السيوف؟ 
كيفاش تيتباعو هاد السيوف؟ كيفاش أنه تيدخلو هاد الكالب للمغرب 
وتيترباو وتيتستعملو للعنف؟ كيفاش أن املواطن املغربي أصبح تيشوف 

النساء يعنفن ويغتصبن وتيتسكت عليه؟

الطوبيسات، الحافالت أصبحت غير آمنة، الشارع غير آمن، املدرسة 
غير آمنة، البيوت غير آمنة، فنحن عندما نقول هذا، فنحن نقول على 
أننا يجب أن نتحمل املسؤولية جميعا، املؤسسات الحكومية وكذلك 

منظمات املجتمع املدني، وأن نضع نقاش العنف أمامنا.

ومن بين األشياء كذلك التي أريد أن أقولها هناك عمال وعامالت في 
طريقهم إلى العمل تيتم التعنيف ديالهم، أو في رجوعهم.

إذن نحن نقول على أن الحق في الحياة وفي األمان والشعور باألمان 
هي من الحقوق الدستورية وحقوق املواطنة، ويجب أن نضع يدا في 
يد من أجل القضاء على هذا، وهذا يؤثر–كما قلتم–من الناحية ديال 

التواصل االجتماعي على صورة املغرب.

اآلن الشابة واش غادي يمكن لها تجي من دولة ما إلى املغرب؟ غادي 
تخاف على راسها.. شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبرختيبملستشالة.

واخا تكمل الوقت، تفضلو في إطار الرد على التعقيب.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

ما يمكن هاد الكالم يدوز بال ما نجاوب عليه، ألن الصورة اللي 
أعطت السيدة املستشارة املحترمة، مع كامل االحترام، بأننا عايشين 
تقريبا في الغابة، هاد ال�سي أاللة ما كايناش، األمن في البالد كاين، األمن 
في البالد كاين، وما يمكنش ناخذو حاالت معزولة ونقيسو عليهم ونقولو 

النساء تيتغتصبو.. أسميتو.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب،يشكرب.

السؤال الرابع، موضوعه "سبل التعاطي مع التقلبات املناخية التي 
تعرفها العديد من املناطق باململكة".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

السيد رئيس الفريق تفضل.

بملستشاليبلس ديعاد3يبلن بكات:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دبنيبلمزيربنيبملحت مان،

بلسادةيبملستشال ني بملستشالبتيبملحت مات،

على غرار العديد من الدول، تواجه بالدنا بحكم موقعها الجغرافي 
وطبيعة مناخها، مجموعة من اإلكراهات املرتبطة بالتقلبات املناخية، 

السيما باملجاالت األكثر عرضة للمخاطر.

سبل  حول  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  الواقع،  هذا  ظل  في 
التعاطي مع التقلبات املناخية التي تعرفها العديد من املناطق باململكة؟

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

هذا سؤال اللي تقريبا عندو عالقة مع السؤال اللي كان تقدم به 
السيد املستشار من قبل، وهنا بغيت نعطي بعض األرقام، ما عطيتهمش 

في الجواب األول، بغيت نعطي بعض األرقام.

من  ال�سي  هاد  املناخية،  التقلبات  مع  التعامل  هذا  يخص  فيما 
2009، منذ 2009 بالدنا دارت واحد املخطط ديال التدخل كل سنة 
خالل الفترة الشتوية، اللي كتبدا تقريبا أواخر نوفمبر حتى لشهر مارس 
واللي كتدخل بصفة عامة، كاين برنامج اليوم وصلنا.. كنا بدينا بواحد 
أقل من 20 إقليم، اليوم كنتدخلو في 27 إقليم، في هاد 27 إقليم كاين 
1753 دوار اللي تابع لـ 232 جماعة ترابية اللي كيمثل واحد املجموع 
ديال السكان اللي تيفوت تقريبا 800.000 نسمة، اللي كتعاني من هاد 
التقلبات املناخية واللي كاين واحد التدخل، واحد العمل كنقومو به، 
كنوجدوه، وكيتم التدخل في الوقت املناسب من أجل املساعدة على 

نمرو من هاد الفترة ديال البرد القارس والتقلبات املناخية.

كيف قلت، التدخل عندو مجموعة ديال األوجه: صحية، فالحية، 
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طاقية بالنسبة للتدفئة، وكاين تدخالت خاصة فيما يخص القوات 
املسلحة امللكية اللي كتدخل في بعض املناطق، أشرنا إلملشيل مثال 
السنة الفارطة كان مستشفى ميداني، في تنغير كان السنة اللي قبل، 

إلخ...

وبغيت نقول لكم هنا بأننا كنوصلو كمثال بأننا في هذه املناطق 
كيتم تتبع حتى النساء الحوامل ابتداء من اآلن باش–ال قدر هللا–وتسدو 

الطرقان وخص يتم التدخل كنكونو عارفين كيف خصنا نتدخلو.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

اسمح لي، السيد الرئيس، اسمح لي، تفضل في إطار نقطة نظام.

تفضل السيد املستشار في إطار نقطة نظام، تفضل أسيدي.

بملستشاليبلس ديعبديبلحقيحيسان:

شكريبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلرئيس،

أريد أن أنبهكم أنه كتخرقو اليوم النظام الداخلي، نقط نظام اللي 
اعطيتوها في األول واللي تعلقت بسيد الخلق رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ما بغيناش نقولو لكم هادي راها ما�سي نقط نظام.

وكاينة احنا ملي كنا كنوجدو النظام الداخلي ديالنا درنا فيه واحد 
وهي  أال  نقولوها،  فين  نلقاو  األشياء  هذه  بحال  تبقى  باش  الوسيلة 
اإلحاطة علما، بعد ذلك تناولنا، بداو األسئلة، كنشوفو أنه ألول مرة 
يتم تجاوز النظام الداخلي اللي فيه 3 دقائق، وتم إعطاء الفرصة لوزير 

الداخلية..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد املستشار..

بملستشاليبلس ديعبديبلحقيحيسان:

خليني نكمل نقطة نظام.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضل.

بملستشاليبلس ديعبديبلحقيحيسان:

.. ألنها في التسيير، فاحنا ال نمانع أن السيد وزير الداخلية يعطي 
توضيح في األشياء املهمة، غير ما يكونش تمييز ما بين الوزراء، بعض 

املرات كيكونو وزراء بغاو يقولو أشياء مهمة وكتهمنا وما كيتعطاهمش، 
كيكون النظام الداخلي صارم ديال ما يتعطاش أكثر من 3 دقائق، نبغيو 

أنه الجميع يتم احترام النظام الداخلي.

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضل، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

تفضل.

بملستشاليبلس ديعاد3يبلن بكات:

شكريبلس ديبلرئيس.

شكرب،يبلس ديبلمزير،يعلىيبلجمببيديالكم.

هو في الحقيقة ما يمكن لنا، السيد الوزير، إال ننوهو باملجهودات 
ديالكم اللي تديرو، سواء في التدخالت ديالكم، تنشوفو فاش كتكون 
املوجة ديال البرد واملوجة ديال الثلج وديال التساقطات، تنلقاو الناس 

ديال رجال السلطة هم السباقين إلى عين املكان وتيتخذو اإلجراءات.

ولكن، السيد الوزير، عندي لك غير واحد املالحظة، هو البد اليوم 
أن جميع القطاعات الحكومية تعاون وزارة الداخلية، ما نبقاوش كل�سي 
نركزو على رجال السلطة، أنهم هم اللي خصهم يجيبو )Poclain( هم 
الثلوج، راه  اللي يجيبو كاسحة  )niveleuse( هم  اللي خصهم يجيبو 
عندنا قطاعات وزارية أخرى، كاينة وزارة التجهيز والنقل خصها توفر 
جميع اآلليات، السيد الوزير، إلنقاذ هاد الناس، راه تتكون تساقطات 
وزارة  أن  البد  أسبوع،  واحد  ديال  ملدة  الطريق  كتقطع  اللي  ثلجية 
التجهيز توجد األسطول ديالها وتجي تعاون هاد الجماعات، وتوفر لهم 

جميع األمور اللي خصها تتوفر.

وكذلك، السيد الوزير، كاين مشاريع اللي هي قيد اإلنجاز، البد 
أن تكون واحد الوتيرة اللي نرفعو من الوتيرة إلخراج هاد املشاريع لحيز 
الوجود، كاين قناطر دبا تتقاد، السيد الوزير، راه إلى جات الشتاء وجا 

الثلج راه غادي–ال قدر هللا–تكون �سي كارثة.

القطاعات، السيد الوزير، اللي تتدخل أنها خصها تكمل العمل 
ديالها وأن باش يخرجو هاد املشاريع لحيز الوجود.

كذلك ملا شفنا السنة املاضية، السيد الوزير، مجموعة ديال الناس 
اللي جات التساقطات الثلجية وكبدتهم خسائر كبيرة، سواء معنوية أو 
مادية، لذلك السيد الوزير شفنا في مواقع التواصل االجتماعي مجموعة 
ديال الناس اللي فقدو رأس املال ديالهم. املاشية ديالهم، السيد الوزير، 
بغينا صندوق  هنا  إذن  فقدوه،  راه  العيش  ديال  ديالهم  املعول  هي 
الكوارث الطبيعية أنه يتفعل، السيد الوزير، وهاد الناس اللي تضررو 

أنهم يلقاو واحد الدعم معنوي أو مادي من الحكومة.
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لذلك، السيد الوزير، بغيناك أنك توقف على تنزيل، سواء البرامج 
ديال )FDR1 ( حتى هي، السيد الوزير، راه كاين تعثر كبير فيها في املجاالت 
القروية، سواء في املجال الغابوي، خصها تخرج لحيز الوجود، وهاد 
املشاريع تكمل باش–ال قدر هللا – كان �سي تساقطات، السيد الوزير، 

أننا نكونو خارجين منها ساملين غانمين.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم، تفضل، السيد الوزير، في إطار الرد على التعقيب، 
تفضل السيد الوزير.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

اللي بغيت نقول: كنتمناو هاد العام، إن شاء هللا، سيدي ربي إلى 
أعطى لنا �سي شتاء يعطيها لنا على قد النفع، ألن ما نخبيش عليكم بأن 
اليوم الحالة اللي عايشين فيها اليوم بهاد الحالة ديال الجائحة، هللا 
يستر إلى جاء �سي برد قارس وال �سي هذاك راه العملية صعيبة بزاف، 
غنكونو صرحاء مع بعضنا، ألن ما�سي ساهل باش نتدخلو مع شروط 

الحالة العامة، اليوم راكم تتعرفوها بال ما نفصلو فيها بزاف.

اللي بغيت نقول، من جهة أخرى، أن البرنامج ديال محاربة الفوارق 
املجالية برنامج اللي شاد طريقه، واللي الهدف منه، إن شاء هللا، النهار 
اللي غادي يكمل أنه يحل لنا جميع هاد القرى اللي تتعرف واحد النوع 

العزلة ما تبقاش فيهم.

بأنه في هاد الكوارث، السيد  وباش نختم قبل ما نكمل الوقت، 
 sur( وزير الفالحة راه حاضر معنا، هذاك الثلج اللي كان طاح راه م�سى

place( وراه تدار الالزم.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

السؤال الخامس، موضوعه "املراكز الجهوية لالستثمار".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال، تفضل ال�سي حسن.

بملستشاليبلس ديبلحسنيسل غمة:

بلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلمزيرة،

1 Fonds de Développement Rural

بلس دبنيبلمزيربن،

زمالئييبرعزبء،

بلس ديبلمزير،

ما هي اإلجراءات والتدابير الحكومية املتخذة من أجل تعزيز البعد 
الجهوي لالستثمار؟

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيللس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

شكرا السيد املستشار على هذا السؤال اللي عندو أهمية قصوى، 
ألن كيف تتعرفو كاملين، بأن املراكز الجهوية لالستثمار عرفت واحد 
واللي   ،2019 في  الفارطة  السنة  للوجود  خرج  اللي  جديد  القانون 
دخل حيز التنفيذ ابتداء من هاد السنة 2020، بحيث تم تعيين مدراء 
عامين جدد لهاد املراكز، واللي الهدف منهم أنهم يخلقو واحد النوع من 

الديناميكية في العمل ديال املراكز الجهوية لالستثمار.

وهاد املراكز الجهوية لالستثمار باش يمكن تقوم بهاد العمل ديالها 
تعطاو لها واحد املجموعة ديال االختصاصات، وراه السادة املستشارين 
كان نقاش طويل حول هذه االختصاصات، وتزادو عليهم واحد تقريبا ما 
يفوق 50 اختصاص اللي غادي يتم التحويل ديالو من الصعيد الوطني 

إلى الصعيد الجهوي وال املحلي.

الهدف من هاد ال�سي كامل هو أنه املستثمر حين يدخل للمراكز 
الجهوية لالستثمار يتم االستقبال ديالو، ويتم حل جميع املشاكل اللي 
تعرابت ما�سي  بالعربية  املحلي.  الصعيد  ديالو على  باالستثمار  تتعلق 
جميع  يرجع"،  تسنى  للرباط،  م�سى  امللف  "راه  وآجي"،  للرباط  "طلع 

اإلشكاليات خصهم يتحلو على الصعيد املحلي.

اللي  وخاصة  خدامة،  بدات  لالستثمار  الجهوية  املراكز  اليوم 
كنسميوها اللجنة املوحدة اللي في اجتماع واحد وال لجنة واحدة اللي 
راه  االستثمار  كيطرحها  اللي  اإلشكاليات  وال  األشكال  لجميع  تتطرق 

بدات خدامة وبدات كتعطي نتائج مهمة.

مع األسف، مرة أخرى، غادي نجبدو عاود هذه الجائحة، ألنها هي 
اليوم هي اسميتو، أثرت بزاف على.. أثرت بواحد الطريقة مهمة على 

العمل ديال هذه املراكز خالل هذه 7 أشهر اللي فاتو.

كنتمناو من سيدي ربي أنه في املقبل من األيام، إن شاء هللا، هذه 
املراكز تعرف العمل ديالها، )vitesse de croisière( ديالها باش أنها 



عدد989–923ربيع األول14429 )99نوفمبر20209( الجريدة الرسمية للبرملان78 8  

يمكن لها تستجب للتطلعات ديال املستثمرين.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديبلحسنيسل غمة:

تفضلتم  التي  الهامة  التوضيحات  هذه  على  الوزير  السيد  شكرا 
بها، وكذلك نثمن املنهجية التي اعتمدت في اختيار املشرفين على هذه 
املراكز، شباب بناء على الكفاءة وروح املبادرة، إال أنه، وكما تعلمون، أن 
االستثمار هو مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات املجتمع املغربي، 
ال�سيء الذي يتطلب تنسيق محكم بين مختلف الفاعلين االقتصاديين 
واالجتماعيين لخلق أكبر عدد من فرص الشغل، التي تراهن عليها بالدنا.

كما أن املقاربة الترابية تعتبر فرصة لتحسين أداء الكفاءات الذاتية 
املشتركة ملختلف مستويات القرارات الحكومية، الترابية وإعداد أدوات 

التنسيق بين املستوى املركزي والجهوي واملحلي.

بلس ديبلمزير،

الجديدة  املهام  على  يراهن  االستقاللي  الفريق  أن  تعلمون  كما 
ملراكز االستثمار، تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية، التي ما فتئ 
جاللته، حفظه هللا، يذكر من خاللها على أهمية تشجيع املستثمرين 
وخلق شروط مالئمة لالستثمار، تحقيقا للتنمية املستدامة املنشودة 

لتشجيع وتطوير مناخ األعمال.

بلس ديبلمزير،

ال يمكن أن تتعزز مكانة مراكز االستثمار إال من خالل التواصل 
الدائم وتقديم الدعم واملساعدة ومواكبة املشاريع االستثمارية وتطوير 
هذا  في  املتدخلة  اإلدارات  عمل  تنسيق  أولويات  مع  الترابي  العرض 
املجال، تحقيقا ملزيد من النجاعة واملرونة، وهذا ما نعيشه صراحة 
لبوادر  ارتياحا  نسجل  حيث  فاس–مكناس،  بجهة  مجاملة  وبدون 
االستثمار،  مركز  مستوى  على  الجهة  هذه  ستعرفها  التي  املنجزات 
والتي نأمل أن تنعكس على املستوى املعي�سي للحياة اليومية للوطن، 
خصوصا وأن املغرب الزال يعيش اآلثار السلبية–كما جاء في جوابكم–

لجائحة "كوفيد-19" على جميع األصعدة.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

لكم الكلمة السيد الوزير في إطار التعقيب إذا رغبتم في ذلك.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

ما�سي تعقيب، غير فقط 2 نقط:

أوال، فيما يخص املدراء ديال هذه املراكز، تم االختيار ديالهم عن 
طريق )les chasseurs de têtes( يعني الناس اللي كيبحثو على الناس 
اللي كيصلحو لهذه املهمة، وحاولنا ما أمكن بطبيعة الحال، أق�سى 
وعوالين  الخدمة  هذه  يديرو  باغيين  اللي  شباب  نلقاو  أننا  املمكن 

يديروها وفي أحسن الظروف.

ثانيا، الهدف ديال املراكز أوال وأخيرا هو خدمة املستثمر، واليوم 
في هذه املراكز كاين واحد البوابة إلكترونية كتسمح للمستثمر أنه يتبع 
اللي كيخدم  للنهار  اللي كيوصل ألسميتو حتى  النهار  ديالو من  امللف 

االستثمار ديالو.

بطبيعة الحال هذه املراكز خدامة، وفيها واحد النوع الديناميكية 
مستمرة من أجل التجويد.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

السؤال السادس موضوعه "وضعية عمال اإلنعاش".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال.

السيدة املستشارة تفضلي.

بملستشالةيبلس دةيخديجةيبلز مي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

هي  ما  ترى  صعبة،  جد  واإلنعاشيات  اإلنعاشيين  وضعية  إن 
اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة من أجل إنصاف هذه الفئة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال، تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

ما  بأنه  التفكير  يفكر مجرد  باغيش  ما  "إنصاف"، شكون  سؤال 
ينصفش �سي واحد، ما�سي غير هذه الفئة فقط؟ مجرد التفكير بأنه 
يمكن ما يتنصفوش راه ما كيتقبلهاش العقل، لذلك خصنا نعرفو هاد 

النوع ديال العمال أشنو اإلطار ديالهم.
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اللي  عمال  هم  الوطني  اإلنعاش  ديال  العمال  بأن  تتعرفو  كيف 
كيتقضاو األجر ديالهم األسا�سي على أساس )SMAG2(، وبأنهم مبدئيا 

ما كيخدموش يوميا.

كأنهم  اإلنعاش  ديال  العمال  على  األسئلة  هذه  كنطرحو  اليوم 
موظفون عموميون، راه ما�سي موظفون، كنقولها ونعاودها، ونكونو 
واضحين، راه ما�سي موظفون عموميون، راه عمال اإلنعاش عندهم 
واحد  الحال  بطبيعة  أنهم  لهم  اللي كيسمح  بهم  ديالهم خاص  إطار 
العمل اللي هو في واحد املرحلة محددة واللي كيسمح لهم يستفدو من 
واحد املجموعة ديال.. مثال التعويض عن حوادث الشغل، ال قدر هللا، 
تسمح لهم أنهم يكونو في "راميد" )RAMED3( إلى آخره، لكن ما خصناش 

نتعاملو مع هاد الفئة كأنهم موظفون.

حقيقة، احنا عارفين بأن هاد ال�سي كامل ألن في بعض اإلدارات 
كتلقى �سي واحد.. هذاك خطأ، خصو يتصحح، ما يمكنش نصححو 
خطأ بخطأ، يكون موظف في إدارة من اإلنعاش ما�سي معقولة، لكن 
ما يمكنش نقولو بأن الناس ديال اإلنعاش راه موظفين، غير باش نكونو 

واضحين.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لك، السيدة املستشارة، في إطار التعقيب. تفضلي.

بملستشالةيبلس دةيخديجةيبلز مي:

شكربيبلس ديبلمزير.

في  1985، مزيان.  أبريل   18 هادو ناس خدامين بموجب مرسوم 
بداية األمر كان، السيد الوزير، اإلنعاش يقتصر على النظافة والكنس 
والبستنة والبناء واألمور املشابهة، حد هنا متفقين معك، ولكن نجد 
اإلنعاشيات واإلنعاشيين داخل اإلدارات، نجدهم إلى جانب املوظفات، 
نجدهم كاين القائد وحداه الكاتبة من اإلنعاش الوطني، إذن السؤال 
اللي كيبقى يتطرح مزيان، ولكن هاد الناس إذا واش هما في قلب هذاك 
الوظائف اللي كيديرو بطريقة غير قانونية؟ من أباح إليهم الدخول إلى 
هذه الوظائف؟ إلى توظفو، )le fait est là( صحيح خصنا نصححو 
املوضوع، ولكن خصو يتصحح لصالح املوظف، ما يمكنش كاين عندو 
شهادة اإلجازة، كاين اللي عندو الدكتوراه وكذا ونعطيوه 1500، في حين 
أن مدونة الشغل في الفصل 3 ديالها كتقول لك ما يمكن لحتى واحد 
يخدم بأقل من )SMIG4( تقولو لنا )SMAG( فين؟ في قلب الوظيفة 

العمومية �سيء يثير.

2 Salaire Minimum Agricole Garanti
3 Régime d'Assistance Médicale
4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie

أنا معك، السيد الوزير، لكم الحق أنه خص هاد ال�سي يوقف، 
وخصو يتصحح، ولكن يجب أن يصحح لصالح الناس، دبا هما اللي 
كاينين عالش؟ ألن العقد شريعة املتعاقدين، سكتو عليهم على األقل 
هوما كاينين، ما كانش خصهم يكونو في اإلدارات، ولكن كاينين، �سي 
تيقول لنا 40.000 والنقابات قالت لنا 77.000، ما كاينش �سي نقابة 
أنا  كايناش.  ما  عليهم  5 سنين  هاد  في  �سي سؤال  ما طرحاتش  اللي 
بوحدي، السيد الوزير، طرحته على 3 ديال الوزراء متتابعين، حتى 
واحد ما هضر معايا باللهجة ديالك، ألن أنت قلت الحق، كان ممكن 

يكون الوضوح في هاد ال�سي كامل، إلى كان الوضوح كيمكن لنا نحلو.

إذن، السيد الوزير، أنا أقول لكم وأطلب منكم، وأنا واثقة أنكم لن 
تتخلوا عن هذه الفئة، ويجب أن يصحح أو تصحح وضعيتها وعاد سدو 
الباب، إلى اإلنعاش ما�سي وظيف، صحيح ما �سي وظيف، ولكن الناس 

كاينين هنا.

إذن أنا بالنسبة لي كنقابية كنقول مكتسب، أنا كاينة إذن صححوا 
لي وضعيتي داخل هذا السياق، الذي كان من األصل هو خاطئ.

السيد الوزير، وهللا ما حليتها أنت راه ما غتحل.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

اللة، باش نتفاهمو مزيان، راه ما يمكنش نقول �سي حاجة اللي 
ما كايناش، الخطأ كان نهار اللي شدينا موظف اإلنعاش وحطيناه في 
املكتب، هذا هو الخطأ، ديال من هاد الخطأ؟ الخطأ ما كاينش خطأ 
ديال واحد السيد وال..، يعني األخطاء تتكون لهذاك اللي قبل واللي 

خدمو إلى آخره.

سولتني على عمال اإلنعاش، عمال اإلنعاش تنقول لك بأنهم عمال 
اللي مياومين، اللي عندهم اإلطار ديالهم، وإلى كنا تنهضرو على موظفين 
في حالة خاصة، خصهم حل خاص، نخدمو عليه، نوجدوه، هذا ما�سي 
إشكال، لكن ما يمكنش نجي اليوم وندير عمال اإلنعاش بأنهم موظفين 

ونتعامل معهم كموظفين.

متفقين، عمال اإلنعاش نهار اللي تدار اإلنعاش تدار لواحد املجموعة 
في  تندخلوهم  ولينا  خطأ،  وقع  يتدارو،  خصهم  اللي  األعمال  ديال 
اإلدارات، ما غنكذبوش على بعضنا راه ما نخبعوش الشمس بالغربال، 
دخلناهم لإلدارات، خدامين كاتبات، خدامين كتاب، في جميع أسميتو، 
هذا هو الخطأ اللي خص يتصاوبو، وخصنا نخدمو عليه، ألن ما�سي 

ساهل، ما�سي ساهل باش يتحل.



عدد989–923ربيع األول14429 )99نوفمبر20209( الجريدة الرسمية للبرملان 8 8  

حلينا في وزارة الداخلية، حاولنا ما أمكن أننا نحلو مجموعة ديال 
اإلشكاالت بحال هادو، واحد الناس..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

إنجاز  أجل  من  الدولة  مع  "التعاقد  موضوعه  املوالي  السؤال 
املخططات التنموية الترابية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

السيد رئيس الفريق تفضل لبسط السؤال.

بملستشاليبلس ديبب ليش خي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

سؤالنا لكم، السيد الوزير، يتعلق بحصيلة التعاقد بين الدولة 
والجهات والجماعات الترابية فيما يتعلق بتنزيل املخططات والبرامج 

التنموية الترابية.

شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

إنجاز  أجل  والجهات من  الدولة  بين  التعاقد  برامج  فيما يخص 
برامج  يخص  فيما  أنه  البداية  في  أوال،  الترابية،  التنمية  مخططات 
التنمية الجهوية، من أصل 12 برنامج اللي خصهم يتصاوبو، 11 تمت 
البلورة ديالهم واملصادقة عليهم، بقي واحد هو اللي مازال، راه خدامين 

فيه، ما تنظنش هاد العام، مع األسف، اللي هو حالة خاصة.

مجموعة  مع  الحال،  بطبيعة  الداخلية،  وزارة  أخرى،  جهة  من 
جمعيات جهات اململكة، جهات املغرب قائمة بواحد العمل تقريبا يومي 
من أجل املواكبة وإخراج ما يمكن إخراجه في القريب العاجل، فيما 

يخص الجهات وعمل الجهات.

كيفاش  اليوم هو  أهم حاجة عندنا  قلت،  الباب، كيف  هاد  في 
االختصاصات  وخاصة  ديالها،  االختصاصات  تمارس  يمكن  الجهة 
الجهات،  في  كاينين  اللي  اإلخوان  وخاصة  كاملين،  تنعرفو  الذاتية، 
بأن راه ما�سي ساهل تجي وأن الحكومة والقطاعات الحكومية وواحد 

املجموعة االختصاصات كانو تيمارسوها ملدة سنين ويجيو يتنازلو عليها 
بسهولة للجهات أنها تمارسها، ما�سي ألنهم باغين يخليوها عندهم، لكن 
العمليات ديال كيفاش تدوز من واحد القطاع حكومي للجهة وكيفاش 
هاد الجهة يمكن تمارسها، راه ما�سي عملية سهلة، احنا خدامين فيها، 
واألهم بالنسبة لنا هو قبل متم هاد السنة، إن شاء هللا، وقبل متم هاد 
الدورة ديال الجهات أن واحد املجموعة ديال االختصاصات الذاتية 

تخرج. وغادي، إن شاء هللا، غنقومو به.

من جهة أخرى، فيما يخص عقود البرنامج اللي تيخص الجهات مع 
الحكومة، كاين 2 برامج اللي تم العقود ديالهم، تم التوقيع عليهم، اللي 
هو عقد برنامج ديال جهة فاس–مكناس وجهة الداخلة–واد الذهب 

وجهات آخرين راه هما في إطار ديال اإلعداد، إن شاء هللا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديبب ليش خي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

طرحنا لهذا السؤال ينبع من اقتناعنا باألهمية التي تكتسيها آلية 
التعاقد، واللي هي منصوص عليها كإجراء في البرنامج الحكومي فيما 
على  أو  الجهات  مستوى  على  سواء  التنموية،  البرامج  بتنزيل  يتعلق 

مستوى الجماعات الترابية.

نتكلم بقدر من الصراحة حسب  ينبغي أن  الوزير،  اآلن، السيد 
املعطيات التي قدمتم واملعطيات التي توفرت، يمكن ما وقعش التقدم 
املطلوب فيما يتعلق بهذا الورش ديال التعاقد، والدليل هو أنه يااله 
ديالها،  التوقيع  تم  اللي  تعاقدية  برامج  عندنا  اللي  جهات   2 عندنا 
األخيرة  السنة  في  أننا  اإلنجاز، علما  في طور  مازال  األخرى  والجهات 
من الوالية التشريعية، ال�سيء نفسه بالنسبة للجماعات الكبرى على 
مستوى املدن، البرامج املندمجة تعرف مجموعة من الصعوبات رغم 
الجهود املبذولة في هذا االتجاه، وهنا كاين بزاف ديال األسباب، السيد 

الوزير، أنا غنكتفي بذكر واحد 3 وال 4 ديال األسباب:

لم  الشديد،  األسف  مع  أنه،  تقديري – هو  في  األول –  السبب 
يتم إرساء اآللية املتعلقة باإلشراف على الورش ديال تنزيل الجهوية 
املتقدمة في الوقت املناسب في بداية الوالية االنتدابية، والتي كنا نطمح 
– هاد اآللية – أنها تكون آلية لتعزيز الالمركزية في بالدنا، انتظرنا حتى 
لنهاية ديال 2019 باش درنا املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة، 

عاد درنا واحد اآللية اللي ما كانش عليها توافق.

اآلن في غشت 2020، حسب ما ورد في التقديم ديال مشروع قانون 
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بالطريقة  تحركاتش  ما  مازال  اللي  آليات جديدة  تدارت  املالية، عاد 
املطلوبة، واآلن كاين اشتغال في إطار–كما قلتم–اللجان املوضوعاتية 
كندققو  الوالية،  نهاية  في  الذاتية  االختصاصات  تندققو  يااله 

االختصاصات الذاتية واملشاركة.

صحيح، هذا ورش ما�سي ساهل، نحن في مرحلة تأسيسية، ولكن 
ينبغي أن نعترف باألخطاء وببعض التأخر الذي حصل في هذا املجال.

املرحلة  أنه ربما ملي كتكون  الوزير، هو  السيد  الثاني،  املستوى 
ديال اإلعداد ديال املخططات والبرامج، ال على مستوى الجهات وال على 
مستوى الجماعات، تما فين خص املصالح ديال القطاعات الحكومية 
ووزارة الداخلية تدخل على الخط. تما فين تيكون البناء ديال التعاقد، 
ما نخليوش الجهات والجماعات حتى تيساليو البرامج ديالهم عاد تنجيو 

عندهم ونقول لهم أجيو نفكرو في التعاقد وتتكون سالت الوالية.

السبب الثالث–في تقديري–هو التأخر الذي حصل في ورش الالتركيز 
اإلداري، واللي كان غيحل اإلشكالية التي طرحتم، السيد الوزير، هو نقل 
االختصاصات من املركز إلى الجهات وإلى األقاليم باش يولي املخاطب 
ما�سي دائما هي الوزارة، تيولي املخاطب موجود على املستوى اإلقليمي 
وعلى املستوى الجهوي، على مستوى ضبط االعتمادات املرصودة من 

طرف مختلف القطاعات وتيمكن نزيدو القدام.

بقي أن أشير، في األخير، كذلك أن هاد املجهود اللي تيدار ديال 
املواكبة وديال اإلعداد ديال املخططات ال ينبغي أن يكون بأي حال 
من األحوال مدخال للمس بالصالحيات ديال الجماعات الترابية وديال 

الجهات واملس بمبدأ التدبير الحر اللي هو مبدأ دستوري.

شكرا لكم السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

لكم الكلمة، السيد الوزير، للرد على التعقيب.

تفضلو.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكرب.

نبدا بالنقط اآلخرين بسرعة، أوال، )la dernière remarque( ما 
عرفتش املحل، املس باملبدأ؟ ما عرفتش شكون تيمس بهاد املبدأ، ألن 

باش نكونو واضحين، حتى واحد ما تيمس باملبدأ في حد علمي.

فيما يخص الالتمركز وامليثاق، خصنا نعرفو بأن هاد الالتمركز راه 
بدا ما�سي هاد الحكومة باش خرجناه، راه بدا هادي سنين، باش ما 
نقولش أسميتو، خرج بالعمل ديالنا ككل، قدرنا نخرجوه، وإن شاء هللا 

غادي نطبقوه.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

السؤال الثامن واألخير موضوعه "توصيات املناظرة الوطنية حول 
الجهوية املتقدمة".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديبمبالكيحو ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبلمزيرةيبملحت مة،

بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

شكلت املناظرة الوطنية حول الجهوية املتقدمة املنعقدة بأكادير منذ 
ما يقرب سنة محطة أساسية لتقويم وتطوير هذا املسار اإلستراتيجي.

على هذا األساس، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، حول التدابير 
املتخذة لتفعيل توصيات هذه املناظرة الهامة، خصوصا إذا ما عرفنا 
أن مشروع الجهوية املتقدمة هو خيار استراتيجي بالنسبة للمغرب ملكا 

وحكومة وشعبا.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

تفضلوا.

بلس دي زيريبلدبخل ة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبملستشاليبملحت م،

لكن  التوصيات،  من  بمجموعة  خرجت  املناظرة  الحال  بطبيعة 
للسؤال  هو–وغنرجع  املناظرة  بهم  خرجت  اللي  التوصيات  أهم  من 
اللي كان قبل–هو كيفاش الجهة يمكن لها أنها تمارس االختصاصات 
ديالها بأحسن طريقة ممكنة، وإلى تتذكرو في املناظرة تم التوقيع بين 
ورؤساء  الحكومية،  القطاعات  ديال  مجموعة  في  ممثلة  الحكومة، 
الجهات على طريقة العمل وعلى واحد البرنامج اللي تيمكن الجهات أنها 

تمارس االختصاصات ديالها بأحسن الطرق.

وهنا بغيت نشير لواحد النقطة، نقطة مهمة بزاف، هو أننا هاد 
الجهوية راه هو في حد ذاتو مشروع، ومشروع اللي ممتد في الوقت، ما 
يمكنش أن الجهوية نحددوها بأن في 4 سنين وال 5 سنين، وغنحطو 
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اإلطار ديالها وغنوليو خدامين، راه الجهوية ورش )perpétuel( إلى األبد، 
إلى األبد، والدليل على هذا تنشوفو أش واقع في الدول اللي عرفت واحد 
الجهوية متقدمة جدا، وتنشوفو كيفاش بصفة دائمة إعادة النظر في 
كل ما تم التحقيق ديالو، وضع برامج جديدة ألن الجهوية ما يمكن تعالج 
إال في هاد الحالة هادي بأنها الجهوية تتعالج كورش دائم ومتواصل، 
الهدف منه هو تجويد العمل، بطبيعة الحال تنقولها ونعاودها بالنسبة 
لبالدنا الجهوية راه خيار استراتيجي وأكثر من استراتيجي، راه ما كاينش 

بديل عليه.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديبمبالكيحو ة:

الفريق  في  ونود  القيمة،  اإليضاحات  على  الوزير،  السيد  شكرا 
الحركي أن نبدي بعد املالحظات واالقتراحات التالية:

أوال، نجدد التنويه ما تقوم به وزارتكم املوقرة من خالل اإلدارة 
للجماعات  دائمة  مواكبة  من  اإلقليمية  الوالية  وسلطات  املركزية 
الترابية، إلنجاح ورش الجهوية وضمان شروط تنزيله، وهي املواكبة 
امللموسة فعال، والتي نتطلع إلى أن نلمسها لدى باقي القطاعات الحكومية 

التي ما تزال خطواتها، مع األسف، مطبوعة بالتردد والتسويف؛

املناظرة  مخرجات  على  وبناء  والتجربة،  املمارسة  بحكم  ثانيا، 
الوالية  ونواقص  لهفوات  واستخالصا  بأكادير،  املنظمة  الوطنية 
التأسيسية، فنحن نعتقد أن تقويم مسار وتسريع وتيرة التمديد تتطلب 

ثالثة مداخل:

1- إعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالتزامن 
في  والفصل  التدقيق  بغية  وذلك  االنتخابية،  القوانين  مراجعة  مع 
للجماعات  الثالثة  املكونات  بين  تداخال  تعرف  التي  االختصاصات 
الترابية، وكذا الحسم في تداخل االختصاصات الذاتية مع القطاعات 

الحكومية؛

2- بناء إدارة جهوية قوية وكفأة وتسريع وتيرة تنزيل ميثاق الالتمركز 
أبانت  التي  الجهوية،  التنموية  البرامج  تجربة  من  واالنتقال  اإلداري 
عن محدوديتها، إلى منطق النماذج التنموية الجهوية، السيد الوزير، 
مؤكدين في هذا اإلطار على ضرورة مضاعفة الجهود الستكمال النموذج 
التنموي بأقاليمنا الجنوبية املعتمدة تحت الرعاية السامية لصاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

بلس ديبلمزير،

احنا هاد النظام ديال الجهات املعتمد من طرف الدولة والحكومة 

واللي صاحب الجاللة تينص عليه في جميع الخطب ديالو تنعولو عليه 
في الرفع من املستوى االقتصادي للجهات، نعولو عليه يمتص البطالة، 
نعولو عليه في دعم السكن االجتماعي بالنسبة للفئات الهشة، لدعم 
القطاعات االجتماعية، نعولو عليه أنه يكون من أجل الدعم وخلق 
الثروة في هذه املناطق ودعم املقاوالت المتصاص البطالة اللي بطبيعة 
الحال اللي ساهمت الجائحة ديال كورونا في مضاعفة األرقام القياسية 

ديالها.

وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الجلسة  هذه  في  القيمة  املساهمة  على  الوزير  السيد  ونشكر 
الدستورية.

وننتقل لألسئلة املوجهة لقطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية 
تجمعهما  والتي  الفالحي"،  "املوسم  حول  والغابات،  واملياه  القروية 

وحدة املوضوع.

وقبل ما نعطي الكلمة بطبيعة الحال للفريق االستقاللي في السؤال 
األول، أعطي الكلمة لل�سي إدريس في إطار نقطة نظام.

بملستشاليبلس ديبدليسيبلرب�ضي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلرئيس،

إلى اسمحتو، كنا وجهنا واحد السؤال للسيد وزير الفالحة، واللي 
كنستغرب لو أنا السؤال وجهناه آني، اللي تنستغرب لو–وتنتمنى السيد 
الوزير اللي تنعرفوك وتنقدروك–أنه تكون عارفو، هو �سي حد عندك 
في الوزارة دار لنا الرفض، دار الرفض، مع العلم، السيد الرئيس، أنه 
السؤال راه حق من حقوق املستشار، وهذا دار لنا الرفض، واحنا راه 

احنا تجاوبنا وسحبنا السؤال.

اللي عندنا هو كاين مشاكل في القطاع الغابوي ما بقيناش عارفين 
مع من نتكلمو، واش معكم، السيد الوزير، وال مع السيد املندوب ديال 

املياه والغابات.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

بملستشاليبلس ديبدليسيبلرب�ضي:

غير باش يكون عارف السيد الوزير هذا اللي دار الرفض، ما خصوش 
يدير الرفض.

شكرا السيد الرئيس.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرب.

ننتقل للسؤال الفريق اارستقاللي للوحدة والتعادلية، في البداية 
السؤال األول موضوعه "املوسم الفالحي الحالي".

الكلمة ألحد املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل ال�سي عبد الصمد.

بملستشاليبلس ديعبديبلصوديق مح:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

زمالئي،يزم التي،

بلس ديبلمزير،

الفالحية  املواد  حماية  يخص  فيما  آني  سؤال  وجهنا  احنا  حتى 
واملنتوج املغربي من االستيراد، وهاد ال�سي ما تيمنعش أن نوضعوه في 
إطار هاد املوسم الفالحي، اللي حسب الفريق ديالنا تنعتبرو بأنه املوسم 
متعلق باملطر، واملطر متعلقة بسيدي ربي سبحانه وتعالى، لذلك اليوم 
ما�سي املشكل هو اإلنتاج، نتجو، ولكن ملا تنلقاو الحكومة ما تتعمل والو 
باش تحمي املواطن وتحمي املنتج، هناك تساؤل كبير في عدة منتوجات، 
ونخص بالذكر التمور واإلنتاج في الواحات، إلى ذلك واحد العدد ديال 

املنتوجات.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

للموسم  جيدة  سيرورة  "ضمان  موضوعه  الثاني  اآلني  السؤال 
الفالحي".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

تفضل أل�سي الحبيب.

بملستشاليبلس ديبلحبيبيبنيبلطالب:

شكربيبلس ديبلرئيس.

املتخذة لضمان سيرورة  التدابير  الوزير، حول  السيد  نسائلكم، 
جيدة للموسم الفالحي الحالي

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

السؤال اآلني الثالث موضوعه "تيهئ املوسم الفالحي الحالي".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد..

بملستشاليبلس ديلحسنيأدعي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

في ظل املجهودات الجبارة واملتواصلة املبذولة في القطاع الفالحي 
لتوفير مختلف سالسل اإلنتاج ودعم الناتج الداخلي الخام عبر تعزيز 
الطلب الخارجي على منتوجاتنا الفالحية، وسعيا نحو تنزيل توجهات 
جاللة امللك محمد السادس، حفظه هللا، الراعي األول للقطاع الفالحي 
األخير  السامي  الخطاب  تضمنه  ما  وفق  عليكم،  املعروفة  بالحنكة 

املوجه لبرملانيي األمة، نسائلكم السيد الوزير املحترم:

الحالي  الفالحي  املوسم  لتيهئ  وضعتموها  التي  أإلجراءات  هي  ما 
وتجاوز آثار الجفاف الذي صاحب السنة املاضية؟

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السؤال اآلني الرابع موضوعه "املوسم الفالحي الحالي".

لبسط  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.

تفضلو السيد املستشار.

امليكرو، السيد املستشار، عفاك.

تفضل.

بملستشاليبلس ديببماكريبعب د:

املوسم الفالحي الذي ودعناه كان موسما ضعيفا من حيث املنتوج، 
في  نقصا حادا  السقوية عرفت  أو  البورية  املناطق سواء  حيث جل 
املردودية، ونحن مقبلون على موسم فالحي جديد، ماذا أعدت وزارتكم 

النطالقة موسم فالحي جديد؟

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

السؤال اآلني الخامس موضوعه "تداعيات جائحة كورونا ووطأة 
الجفاف على الفالحين والعمال الزراعيين".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل.
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السيدة املستشارة، تفضلي.

بملستشالةيبلس دةيفاطوةيبلزهربءيبل ح ا ي:

نشكركميبلس ديبلرئيس.

تداعيات  ملواجهة  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم، 

"كوفيد-19" ووطأة الجفاف على الفالحين الصغار والعامالت والعمال 

الزراعيين.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

"املوسم  موضوعه  الحال  بطبيعة  املوالي  اآلني  املوالي  والسؤال 

الفالحي ودعم اإلنتاج الوطني".

الكلمة ألحد السادة املستشارين املحترمين عبد اللطيف أعمو أو 

عدي شجري.

تفضل ال�سي عدي لتقديم السؤال.

بملستشاليبلس ديعدييشجري:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبلمزيرة،

بلس ديبلمزيريبملحت م،

سؤالنا اليوم يتعلق بدعم اإلنتاج الفالحي الوطني، ارتباطا بالتيهىء 

للموسم الفالحي وهو كالتالي:

فبينت أزمة كورونا األهمية القصوى والضرورة امللحة لدعم اإلنتاج 

الوطني واالعتماد على الذات لتوفير األمن الغذائي وعدم اللجوء إلى 
االستيراد إال في حالة الضرورة القصوى، وهو توجه بدأ يتبلور وتنوي 

الحكومة العمل به في بعض القطاعات، غير أن توفير األمن الغذائي 

يتطلب توجهات جديدة للسياسة الفالحية، انسجاما مع هذا التوجه 

املنتجة  الفالحة  وتطوير  لدعم  استثنائيا  جهدا  يفرض  وهذا  الهام، 
للمواد األساسية املوجهة لالستهالك املحلي، وتوفير ما يكفي السوق 

الوطنية، األمر الذي يحتاج إلى إعادة توجيه اإلنتاج ودعم أكثر للفالحين 

املنتجين لكل ما يوفر األمن الغذائي لبالدنا.

فما الذي تنوون القيام به، السيد الوزير املحترم، وأنتم تهيئون 

للموسم الفالحي، من تدابير من جانبكم ملسايرة توجه الدولة لدعم 

اإلنتاج الوطني؟

وهل تنوون مراجعة بعض التوجهات املعمول بها لحد اآلن في هذا 

القطاع؟

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

السؤال اآلني السابع موضوعه "املوسم الفالحي".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي لتقديم السؤال.

تفضلي السيدة املستشارة.

بملستشالةيبلس دةيعائشةيآيتعال:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبلمزيرة،

بلس ديبلمزيريبملحت م،

بلس دبتي بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

حققت الفالحة املغربية نتائج هامة وكبيرة خالل السنوات األخيرة 

اتسعت  حيث  األخضر،  املغرب  املخطط  ونتائج  إنجازات  بفضل 

الصادرات  أيضا  وانتعشت  اإلنتاج  مؤشرات  وتصاعدت  املساحات 

الفالحية، لكن، السيد الوزير، هذه النتائج حملت معها تحديات هيكلية 

الخصوص  على  ثم  اإلنتاج  تكلفة  وبارتفاع  بالتسويق  أساسا  ترتبط 

التفاوتات االجتماعية في تأزم وضعية الفالحة الصغار واملتوسطين.

بلس ديبلمزير،

في ظل هذا السياق، بالنظر إلى الوضع االستثنائي لتدبير جائحة 

كورونا، لعبت الفالحة دورا هاما في تأمين األسواق باملنتوجات الفالحية 

والغذائية، وظل الفالح صامدا أمام تحديات الجائحة وحالة الطوارئ.

لكن ذلك جعله متأثرا بإكراهين كبيرين: إكراه الجفاف ثم إكراه 

الجائحة.

استعداداتكم  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  أجله  من 

للدخول الفالحي وإجراءاتكم لدعم الفالح.

وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

الكلمة لكم، السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات، لإلجابة على األسئلة املتعلقة باملوسم الفالحي.

تفضل للمنصة، السيد الوزير، في حدود 21 دقيقة، السيد الوزير، 

ما بين اإلجابة واإلجابة الرد على التعقيب.

تفضلو.
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بلس ديعزيزيأخنمش،ي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةي
بلقر يةي بمل اهي بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت م.

حضربتيبلس دبتي بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

لالعتبارات  الفالحي  القطاع  مست  صعبة  الظرفية  السنة  هاد 
اللي تكلمتو عليها، تهم أساسا تداعيات جائحة كورونا والندرة ديال 
التساقطات املطرية. على الرغم من هاد الصعوبات تمكنت، الحمد هلل 
الفالحة املغربية من الحفاظ على انتظام تموين السوق وتلبية حاجيات 

السوق املغربي في جميع الجهات بمختلف املنتوجات الفالحية.

هاد النجاح هو مجهود جماعي، تكاثف الجميع من فالحين ومهنيين 
ومصالح مركزية وقطاعات وزارية معنية، مكنت من أن يلعب هذا 

القطاع دورا محوريا خالل هذه األزمة.

هاد املوسم اللي عرف ظروف مناخية صعبة وجا بعد سنتين من 
ضعف التساقطات املطرية واللي دفعتنا نتعاملو ونتأقلمو معها باش 

نعاونو الفالحة ونضمنو توفير املنتوجات الفالحية للمواطنين.

والصيفية  الربيعية  املزروعات  برنامج  في  تجسد  التأقلم  هاد 
للخضراوات، بحيث تم زرع 91 ألف هكتار من مساحة الخضراوات 
بنسبة  أي  الصحي،  الحجر  ديال  الذروة  في  الربيعية  الفترة  خالل 
114% من البرنامج املحدد اللي كان هو 80 ألف هكتار، وكذلك تجاوز 
املساحات املبرمجة فيما يخص بعض الخضراوات كالبطاطس: 312%؛ 

والطماطم: 143%؛ والبصل: %110.

وقامت كذلك آنذاك الوزارة بتشكيل لجنة تتبع يومي لوضعية هاد 
املزروعات.

الحمد هلل، أنه بالرغم من الوضع املناخي الصعب ديال هاد السنة 
ديال 2020 والوضع الصحي الخاص بوباء كوفيد، فإن إنتاج السالسل 
املثمرة الرئيسية حسب التوقعات األولية غادي يشهد ارتفاع ملحوظ، 

بعد التراجع املسجل يعني املوسم املا�سي.

 %29 بنسبة  إنتاجها  يزداد  أن  املتوقع  من  للحوامض،  بالنسبة 
مقارنة باملوسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج األغراس الجديدة في 
الحوامض من الحوامض املنجزة في إطار "مخطط املغرب األخضر" من 

رفع اإلنتاج هذا املوسم.

كما من املتوقع أن يرتفع إنتاج الزيتون بتقريبا بنسبة 14% مقارنة 
مع املوسم السابق، وهاد الزيادة هي ناتجة لعدة عوامل، من بينها األثر 

اإليجابي لهطول األمطار اللي كانت في شهر أبريل وشهر ماي.

ومن املرتقب أن يشهد املوسم الفالحي كذلك 2020-2021 إنتاجا 
قياسيا منتظرا من التمور بزيادة 4% مقارنة باملوسم الفالحي السابق، 
اإليجابية  واالنعكاسات  املناخية  للظروف  اإليجابي  التأثير  بفضل 

لبرنامج غرس مليون نخلة ديال التمر.

هاد النتيجة هي دليل على نجاح برنامج تنويع الزراعات اللي يعد 
بهيكلة  اختيار سمح  وكان  األخضر"،  املغرب  "مخطط  مقومات  أهم 
حقيقية للفالحة املغربية لتنتقل من فالحة تقليدية إلى فالحة عصرية 
قادرة على التأقلم مع التغيرات املناخية ومتطلبات السوق الداخلية 

والخارجية.

وهاد االختيار بين النجاعة ديالو ألن بحال هاد السنة اللي تنعيشو 
املوسم الفالحي ما سالتش الدينامية ديالو بمحدودية محصول ديال 
الحبوب نقولو 32 مليون ديال القنطار، الفالحين رغم هاد الظروف 

قدرو أنهم يوصلو باإلنتاج بطريقة عادية.

أن  نقول  يمكن  الفالحية  املضافة  للقيمة  حسابية  وبعملية 
الحصيلة اإلضافية ديال فقط 4 ديال السالسل، ديال اإلنتاج اللي 
هي الزيتون، الحوامض والحليب والدواجن كتعادل القيمة ديال 33 
مليون ديال القنطار، بحال إلى قلتي دابا 3 مليون.. هذاك ال�سي اللي 
ربحنا في )la valeur ajoutée( في القيمة املضافة ديال هاد 4 ديال 
اإلنتاجات اللي تزاد فيهم اإلنتاج بحال إلى قلتي غطينا على واحد 33 

مليون ديال القنطار ديال الحبوب.

إذن كل سنة كتربح الفالحة املغربية في هاد املنتوجات بـ 4، 8 ديال 
املليار ديال الدرهم إضافية مقارنة بالوضعية مع مخطط املغرب ما قبل 

"مخطط املغرب األخضر".

البرملان  في  لي باش قدمت  وعلى املستوى ديال الصادرات، سبق 
بعض النتائج ألنه في املوسم اللي قلت ديال 2019-2020 اللي كيبدا 
في )septembre( وكيتسال في آخر )août( أنه الحمد هلل هاد املوسم اللي 
ساال دبا في آخر )août( وصلنا لـ 39.5 مليار ديال الدرهم، مسجلين 
ارتفاعا بـــ 8% بالنسبة للسنة املاضية اللي كانت فيها 36.6 مليار ديال 
الدرهم في ظل أزمة كوفيد وقلة األمطار واملشاكل اللي تتعرفو، وإلى 
شفناها بالنسبة ديال 2010 اللي كانت البداية ديال "مخطط املغرب 
ذيك  تنصدرو  كنا  حيث   ،%130 مهمة  جد  هي  فالزيادة  األخضر"، 
الساعة 17 مليار، اليوم أصبحنا في 39 مليار، هادي خاصة باملنتوجات 

الفالحية.

)agro-industriels( كانت هاد السنة  أما فيما يخص املنتوجات 
كذلك إيجابية رغم بأنه كان واحد )l’exportation( ديال %10.

واسمحو لي نعطيكم بعض األرقام، ألنه دبا أول شتنبر حتى لـ 21 
أكتوبر بدينا )la compagne( الجديدة اللي بدات تتصدر، والنتائج حتى 
هي، الحمد هلل، هي واعدة، بالنسبة للحوامض بلغ مجموع الصادرات 
لغاية 21 أكتوبر تقريبا 15.600 طن، ما يشكل أكثر من 5 أضعاف حجم 
 )la période( صادرات املوسم الفارط في نفس السنة، يعني في هاد

.)l’exportation( ديال )5 fois plus( بالنسبة للعام اللي فات درنا
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شوية  يعني  معطلين  بدينا  كنا  املاضية  السنة  أنه  متفقين 
)l’exportation( ألن املنتوج كان خاصو يوجد ما كانش وجد في ظروف 
مالئمة. ولكن هاد ال�سي تيبين بأن الصحة ديال الحوامض اللي كان 
عليها الكالم كثير هادي 2 سنوات، وتقال بأنه خص يتحيد الليمون وما 
كاين مستقبل في الليمون، فالحمد هلل، تنشفو بأنه كاين مستقبل اللي 

هو جد مهم.

عادي  هذا  الخضروات،  ديال  الحجم  بلغ  للخضروات،  بالنسبة 
بالنسبة )si on compare( عام بالنسبة للعام تقريبا 82.000 طن بقدر 
 ،)l’exportation( ديال االرتفاع ديال )l’augmentation( ديال 24% ديال
التصدير ديال الخضروات من أول شتنبر إلى 21 أكتوبر، إذن هاد ال�سي 
تيبين بأنه، الحمد هلل، القوة التصديرية ديالنا هي في صحة جيدة، وملي 

تتاخد الخضروات، الطماطم طلعت تقريبا بــــ %8.

أما فيما يخص الظروف الصعبة اللي عاشها القطاع الفالحي خالل 
 ،)la sécheresse( املوسم املا�سي، نفكر بأنه تدخلنا بواحد البرنامج ديال
ديال الجفاف، 6.2 املليون ديال القنطار من الشعير املدعم اللي تفرقت، 
استفاد منها أكثر من مليون مربي ماشية، وبرمجنا تقريبا مليون و300 

ألف قنطار إضافية لتوزيعها ابتداء من الشهر املقبل.

كما خصصنا 474.000 قنطار من األعالف املركبة لفائدة مربي 
اللي هو  700 مليون ديال الدرهم  األبقار، برنامج ديال أكثر تقريبا 
خفف، الحمد هلل، على الفالحة وعلى الكسابة في املناطق، وكذلك 
800 مليون ديال الدرهم اللي هو  برنامج اللي تقريبا واصل لواحد 
)l’assurance( اللي خلصت الفالحة اللي كانو في وضعية صعبة واللي 
 )les conditions( واللي تخلصو في الوقت وفي )la sécheresse( كانو في
اللي كانت )contractuelles( مع )la MAMDA5( واللي هي مشكورة 

على العمل اللي قامت به باش توصل ال�سي ألسميتو..

إذا هادي كلها إمكانيات اللي تضخت داخل العالم القروي، واللي 
خلت أنه الفالح على األقل نقصو منو ذاك العبء والثقل اللي كان عليه.

وشكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

نمر اآلن للتعقيبات على جواب السيد وزير الفالحة.

وفي البداية الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل ال�سي عبد الصمد.

بملستشاليبلس ديعبديبلصوديق مح:

شكربيبلس ديبلمزير.

5 Mutuelle Agricole Marocaine D'Assurance

أنا سجلت، السيد الوزير، في الرد ديالكم أن اإلنتاج ديال التمور 
ارتفع بـ 4%، ولكن، السيد الوزير، اللي ما خصكومش تنساو، بغيت 
املالية  وزارة  التجارة،  وزارة  الحكومة،  لجميع  خاللكم  من  نتوجه 

والحكومة ككل، دخلت 97.000 طن ديال االستيراد.

بلس ديبلمزير،

الواحة ديال درعة–تافياللت، زيز، كير، طاطا، ورزازات، تينغير، 
تاغجيجت، أم لعلك، فكيك، الناس ديالها األغلبية الساحقة، بغض 
السيد  الجديدة،  والواحة  الجديد  املنتوج  على  نتكلمو  باش  النظر 
الوزير، راه عندهم الجيهل اللي هي )variété( عادية والخلط، وهي اللي 
كانو تياكلو املغاربة وتيبيعوها بـ 20 درهم و15 درهم وقدام املساجد وفي 

األسواق.

اليوم االستيراد ما خالهومش يبيعو، هاد السنة، السيد الوزير، 
الناس ديال طاطا موالفين تيبيعو هاديك )la variété( ديال "النجدة" 
تيبيعوها بـ 30 درهم، هاد العام 8 دراهم، وأنا تنتكلم معكم بكل صراحة، 
السيد الوزير، وبغيتكم باش تنتقلو ما تستمعوش ل�سي واحد، تنتقلو 
)les frigos( ديال العام الفايت باقي ما باعوش الناس، ولهذا كيفاش 
املغاربة، كيفاش غادي نحميو هذا املنتج، وتندخلو املئات ديال اآلالف 
من األطنان؟ راه الناس ديال )la douane(، السيد الوزير، أقسم لكم 
باهلل الناس ديال الجمارك كيبكو، تيقول لك "واك واك أعباد هللا، آش 

هاد ال�سي تديرو؟"

راه الفالح م�سى، راه ما تنتكلمش على الكبار واللي عندهم "املجهول"، 
دبا إلى ما تحماوش هاد الصغار كيفاش غادي تحميو، السيد الوزير 
كوزارة، تنعرف الغيرة ديالكم والوطنية ديالكم، كيفاش غادي تحميو 
هذاك اإلنتاج، اللي املغرب األخضر فيه توجيه ديال جاللة امللك لغرس 
مليون نخلة وأنواع جديدة؟ كيفاش غادي نحميوهم، إلى ما حمينا هاد 

الدراوش اللي اليوم غادي يندثرو.

لهذا راه املسؤولية ديالنا جميعا، السيد الوزير، ال رغبة لي في إحراج 
الحكومة وال في رغبتكم أنتم كصديق، ولكن هناك واقع، وتنتوجه لكم 
األمور شخصيا،  بزمام  ال�سي  تاخذو هاد  باش  كرجل وطني مسؤول 

وتنعاود نأكد شخصيا، ما تثقو ب�سي واحد آخر.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب.

ال�سي املستشار التفضل.

بملستشاليبلس ديبلحبيبيبنيبلطالب

شكربيبلس ديبلرئيس.
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بلس ديبلمزير،

عاليا،  نثمنها  بالعكس  التدابير،  هاد  أهمية  من  نقلل  ال  نحن 
املدعمة،  األعالف  توزيع  مستوى  على  تدار  اللي  املجهود  وخصوصا 

وكذلك ديال التعجيل بصرف تعويضات التأمين.

ولكن، السيد الوزير، بكل موضوعية تتبقى إشكالية شح املوارد 
املائية من أهم تحديات املرحلة املقبلة، والحكومة اليوم مطالبة أكثر 

من أي وقت م�سى بالتعجيل بتدارك التأخير على املستويات التالية:

- إنجاز السدود؛

- إنجاز وحدات تحلية مياه البحر؛

- معالجة املياه العادمة وإعادة استعمالها في الري.

وتتبقى، السيد الوزير، إشكالية األنظمة العقارية لألرا�سي الفالحية 
من أهم املعيقات اللي تيعاني منها االستثمار في القطاع الفالحي، مثال 
مراكش اليوم وبالضبط في جماعة "املنابهة" وجماعة "أوالد دليم"، 
اللي كل جماعة فيها أكثر من 20.000 ديال الساكنة واللي تتعرف أكبر 
نسبة ديال الهشاشة.. باإلضافة للهشاشة الفالحة ما استطعوشاي 
أنهم يقومو باالستثمارات في القطاع الفالحي، نظرا ألنهم ما تيتوصلوش 

بشواهد االستغالل.

هاد  باش  أجل  من  التدخل  الوزير،  السيد  منكم،  نطلب  هنا 
الفالحة.. واحنا تنتحدثو بالنسبة لـ "املنابهة" على واحد 31.000 هكتار، 

وبالنسبة لـ "أوالد دليم" على 58.000 قنطار.

الدولة تمتلك حق الرقابة، الجماعة الساللية تمتلك حق االنتفاع 
بصفة دائمة، هذا عقار معقد ويعيق االستثمار، تنطلبو منكم التدخل 
التمويل  من  يستافدو  باش  التصرف  شواهد  من  الفالحة  لتمكين 
البنكي، ويستافدو كذلك من الدعم املخصص لالستثمارات الفالحية، 
وتفويت هاد األرض لذوي الحقوق باش نجعلو من هاد العقار عقار 
محفز لالستثمار وما�سي محطة ديال التجاذبات وديال االحتقان بين 

الدولة وبين ذوي الحقوق.

نقطة أخرى، السيد الوزير، )les9offices( تيطلبو الفالحة في هاد 
الظروف الصعبة بأداء املتأخرات ديال املاء، احنا تنطلبو منكم، هللا 
يجازيكم بخير، في إطار الظروف الصعبة اللي تيعيشها القطاع الفالحي 
وكذلك في إطار دعم صمود القطاع الفالحي، اللي أعلن عليه وأكد عليه 
جاللة امللك، الفالحة مستعدين يخلصو قبل السنة، ولكن تيطلبو 
اإلعفاء ديالهم من فوائد التأخير، كيف دارت "لجنة اليقظة" بالنسبة 

لقطاعات أخرى ودارت وزارة املالية بالنسبة لقطاعات أخرى.

وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديلحسنيأدعي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبلمزيرة،

بلس ديبلمزير،

بلس ديبلمزيريبملحت م،

أود أن أشكركم على جوابكم الواضح، املرقم واملعزز بمعطيات 
دقيقة، اليوم أثبت القطاع في ظل هذه الجائحة أنه القطاع الوحيد 
معها  تجاوز  واألمان،  الطمأنينة  للمغاربة  ووفر  صمد  الذي  والقوي 
مرحلة الهلع والخوف عندما تواجدت خيرات املخطط املغرب األخضر 
في األسواق بوفرة وبأثمنة جد مناسبة، يحق لنا أن نفتخر بمثل هذه 
املنجزات، والتي يحاول دائما املتربصون بهذا املخطط انتظار نتائجه من 
أجل الضرب في هذا املشروع الوطني الرائد، الذي يعد أحد املشاريع 
السادس،  امللك محمد  إنجازات مرحلة حكم جاللة  وأهم  املتنورة، 
حفظه هللا، والذي ما فتئ يعبر عن رضاه على هذا املشروع الذي دشنتم 
عشريته األولى، باعتباره أحد املخططات املهيكلة، التي غيرت معالم 
الناتج  في  درهم  مليار   120 بحوالي  يساهم  وجعلته  الفالحي  القطاع 
الداخلي الخام، وهذا رقم مهم جدا بالنظر إلى الوضعية التي تسلمتم 

فيها القطاع منذ سنة 2007.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

ندعو هللا سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بنعمة املطر وإن كان القطاع 
قد صمد أمام الجفاف، إال أن القطاع محتاج اليوم إلى املاء الذي يبقى 
أحد الهواجس التي تؤرقنا جميعا، وبالتالي اإلسراع في إنجاز املخطط 
الوطني لبناء السدود الصغيرة واملتوسطة ولتحلية مياه البحر وإعادة 
تدوير املياه العادمة، عبر توفير اإلمكانيات املالية لها، واالشتغال أكثر 

على االقتصاد في املاء، وأعتقد أن هذه مسؤولية الحكومة ككل.

استراتيجيتكم  وأن  خصوصا  الجميع،  جهود  تضافر  إذن  يجب 
الجديدة في القطاع جعلت منه قطاعا واعدا وذا أفق واسع، يحتاج إلى 
الدعم أكثر وعناية أوسع ألن نتائجه ستكون بكل تأكيد إيجابية جدا على 
الناتج الداخلي الوطني، وسنتحرر أكثر من األمطار إذا ما اشتغلنا على 
الصناعة الغذائية التحويلية في كل الجهات، وبجعل منتوجنا الوطني 
 )l’agropole( يخرج عن حسابات العرض والطلب، عبر بناء املزيد من
بتحويل مختلف املنتوجات الفالحية إلى صناعة تحويلية، نحن في أمس 
الحاجة إليها لتخفيف العجز التجاري وتوفير املزيد من العملة الصعبة، 
وهي مناسبة نرفع فيها القبعة إلى الفالح والصياد املغربي، بالنظر إلى 

حجم التضحيات التي يقوم بها.

ولكل  له  والتقدير  بالتحية  فريقنا  باسم  نتوجه  املنبر  هذا  ومن 
املنتجين املغاربة خصوصا خالل فترة الجائحة.
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وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشاليبملحت م.

الكلمة للفريق االشتراكي في إطار التعقيب.

تفضلوا السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديببماكريبعب د:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دبتي بلسادةيبملستشال ن،

بلس ديبلمزيريبملحت م،

صاحب الجاللة نصره هللا وأيده في خطابه األخير أكد بأنه يجب أن 
تعطى أهمية كبيرة للفالحة والتنمية القروية لضمان إنعاش اقتصادي 
قوي للرفع من التنمية واملساهمة في فرص الشغل وتوفير أمن غذائي 
الفوارق  وتقليص  الغذائية  والصناعات  الفالحية  التجارة  وتطوير 

املجالية واالجتماعية.

بلس ديبلمزيريبملحت م،

رغم األزمة التي أرخت جائحة كورونا بظاللها على بلدنا وعلى العالم 
كله، فقد عرفت بالدنا وفرة شاملة في جل املنتجات الفالحية، وعملت 
وزارتكم على التزويد العادي واملستمر لألسواق الوطنية وبكافة املواد 
الغذائية والفالحية، واكتفاء ذاتيا سواء في الخضر واللحوم أو الفواكه، 
والخطط  املحكمة  التدابير  على  يدل  فإنما  �سيء  على  هذا  دل  وإن 
االستباقية التي تقوم بها الوزارة، وكذلك املجهودات الجبارة التي يقوم 
بها الفالح، والتي تدعو للفخر واالعتزاز مستعينين باملخطط األخضر 
والسياسة  والغرس  والسقي  املكننة  تطوير  في  األخير  هذا  ومواكبة 

التجارية والفالحية والحفاظ على أمن غذائي مستقيم.

بالفعل، السيد الوزير، عرفت بالدنا نقصا حادا في التساقطات 
املطرية–كما أسلفنا–وشحا في مياه السقي، سواء في األرا�سي املسقية 
أو البور، مما أدى إلى ضعف املنتوجات الخريفية، كالحبوب والقطاني 
وكذلك الشمندر السكري الذي أتلف في بعض املناطق عن كامله، وهذه 
مناسبة نطلب منكم، السيد الوزير، للتدخل لدى الشركة املصنعة 

لتعويض املتضررين.

معاناة  مع  املاشية  أثمنة  عرفته  الذي  الكبير  التدهور  كذلك، 
الفالحين مع عدم وجود أسواق لبيع ماشيتهم، األعالف بدورها عرفت 

أثمنة صاروخية.

وال أريد أن تفوتني هذه املناسبة لكي أنوه بمجهوداتكم ومبادرتكم 
للفالح لتوفير األعالف املدعومة في مختلف املناطق وبأثمنة معقولة، 
الفالحية  املنتجات  لبعض  ماسة  حاجة  في  بالدنا  أن  يالحظ  ومما 

األساسية كالحبوب والسكر والزيوت، ولقد حان الوقت للتفكير في تقوية 
وتطوير اختياراتنا للنهوض باألمن الغذائي بطرق عصرية وكذلك محاربة 
العجز في توفير كل املواد األساسية التي نستوردها بالعملة الصعبة، 
ومع النقص الحاد الذي تعرفه جل السدود، حان الوقت إلعادة النظر 
في زراعة بعض املنتجات الفالحية التي تستنزف كميات كبيرة من املياه.

ونظرا لضعف اإلنتاج في املوسم الفارط ستكون أثمنة بذور الحبوب 
جد مرتفعة وخصوصا الشعير والقمح، حيث سيجد الفالح صعوبة في 
اقتنائه بأثمنة تفوق 5 دراهم للكيلو، ومع أن الفالحين مازالوا مثقلين 
بالديون، نلتمس منكم، السيد الوزير، تتبع هذا املوضوع وحث شركة 

)SONACOS6( لتوفير جميع األصناف لكي تكون رهن إشارة الفالح.

وحتى ال تفوتني هذه املناسبة، البد أن أثمن مجهوداتكم في القطاع 
الفالحي ودعمكم املتواصل.

وفي األخير نطلب من هللا سبحانه وتعالى أن يغيثنا باملطر وأن يرفع 
عنا هذا الوباء.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إنيشاءيهللا.

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل، السيدة املستشارة، تفضلي 
في إطار التعقيب.

بملستشالةيبلس دةيفاطوةيبلزهربءيبل ح ا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

جائحة  تداعيات  بسبب  استثنائية  ظرفية  بالدنا  تعيش  بالفعل 
االقتصادية  الحياة  على  وانعكاساتها  والجفاف  املستجد  كورونا 
تمويل  في  أساسيا  دورا  لعبت  فالحتنا  أن  ذكرتم  وقد  واالجتماعية، 

جميع األسواق الوطنية بصفة منتظمة.

بلس ديبلمزير،

العمال والعامالت  العملية يرجع أساسا لسواعد  إن نجاح هذه 
الزراعيين وصغار الفالحين الذين لم يدخروا جهدا طيلة فترة الحجر 

الصحي إلى اليوم.

لكن املؤشرات امليدانية تشير إلى أن هذا الواقع مرشح للتغيير إلى ما 
هو أسوأ لعدة أسباب، منها:

- نذرة املياه وضعف حقينة السدود، انعكس سلبا على مناطق 
عديدة من املغرب، مما أدى إلى التوقف الكلي أو الجزئي لعدد من 
الضيعات الفالحية، وتسبب في فقدان عشرات اآلالف من مناصب 

6 Société Nationale de Commercialisation de Semences
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الشغل وعطالة العمال املوسميين رغم انطالق موسم البواكر، كما 
عمق معاناة الفالحين الصغار، وضمنهم منتجي الحليب، بسبب التوقف 

االضطراري ملنتوجاتهم الفالحية املوجهة للسوق الداخلية؛

- تقليص ساعات العمل بـــ 20% وما يعادلها من األجور بمحطات 
تلفيف الحوامض والبواكر؛

إلى  األخضر"  املغرب  "مخطط  من  املستفيدة  الباطرونا  لجوء   -
التسريحات الجماعية للعمال الرسميين على الرغم من أقدمية تزيد 

عن 15 سنة بعدد من الشركات الفالحية.

لقد صرحتم، السيد الوزير، أن ما يتحقق اليوم في القطاع الفالحي 
هو بفضل السياسات والتخطيط والتدبير االستراتيجي للدولة، إال أن 
هذه السياسة، السيد الوزير، لم تشمل فئة األجراء وما تعانيه من 

أشكال متعددة من التمييز القانوني واملنهي.

إن معاناة العامالت والعمال الزراعيين يشكل وصمة عار في نظامنا 
االقتصادي واالجتماعي، حيث يحرم أكثر من مليون عامل وعاملة من 
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، حيث يتقاضون حد أدنى لألجر 
يقل بحوالي 40% من الحد األدنى لألجر مقارنة مع القطاعات األخرى، 
والعمل ملدد زمنية أكبر وظروف عمل جد قاسية تتجلى في وسائل النقل 
املهترئة وما تخلفه من ضحايا ومآ�سي اجتماعية، الغياب التام لشروط 
الصحة والسالمة وانعدام التدابير االحترازية للوقاية من خطر اإلصابة 
جد  الحرارة  درجة  التلفيف،  ومحطات  بالضيعات  بـ"كوفيد-19" 
مرتفعة ومعدالت الرطوبة جد منخفضة بالبيوت البالستيكية، ناهيك 
عن عدم التصريح بحوالي 90% منهم لدى الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، وحتى املصرح بهم تحرم غالبيتهم من الحق في التقاعد لعدم 

التصريح بكامل أيام عملهم من طرف مشغليهم.

خاللكم  ومن  مطالبتكم،  نجدد  للشغل  املغربي  االتحاد  في  إننا 
يحقق  بما   ،2011 أبريل   26 اتفاق  من  تبقى  ما  بتنفيذ  الحكومة، 
التوحيد التدريجي للحد األدنى من األجور بين القطاع الفالحي وغيره من 
القطاعات، واملساواة في ساعات العمل، والعمل على تطبيق القانون، 
عبر منع النقل العشوائي للعمال والعامالت الزراعيين، وتكثيف املراقبة 

من أجل استفادة جميع العمال والعامالت من الحماية االجتماعية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

الكلمة للسيد املستشار املحترم ال�سي عدي شجري.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديعدييشجري:

شكربيبلس ديبلرئيس.

نشكركم، السيد الوزير املحترم، على العرض القيم اللي أدليتم به، 

وعلى دالالت األرقام اللي جات فيه، فبدوري التعقيب ديالي غادي يقتصر 
على األقاليم اللي االقتصاد ديالها يرتكز أساسا على إنتاج التمور من 
كلميم، آسا الزاك، طاطا، زاكورة، ورزازات، تنغير، الرشيدية، فكيك، 
وكتكملة ملا جاء في الكلمة ديال األخ العزيز عبد الصمد قيوح، فالسيد 
الوزير املحترم، حتى �سي واحد ما كينكر املجهود الجبار اللي دارتو الدولة 
في هاد القطاع وخالل هذه السنين األخيرة من دعم للفالحين على تجهيز 
أراضيهم، من توفير األغراس ديال األصناف، من توفير كذلك وسائل 
التخزين، إال أنه بعض عوامل اإلنتاج اللي ضخام كالطاقة كجلب املياه 
كتجعل أن هاد املادة تتوفر بواحد األثمنة اللي هي باهظة واللي هي إذا 
ما احميناها من املنافسة ديال االستيراد فالنتيجة، ال قدر هللا، والداللة 

هي األثمنة اللي كتعرفها هاد السنين األخيرة.

شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، في إطار التعقيب.

السيدة املستشارة تفضلي.

بملستشالةيبلس دةيعائشةيآيتعال:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

نشكركم على هذه املعطيات واإلستراتيجية اللي غتقومو بها في إطار 
التدبير لهذا القطاع هذا.

احنا كذلك ال نشكك على إرادتكم في النهوض بوضعية الفالح، لكن 
السيد الوزير هناك إكراهات يعانيها الفالح الصغير واملتوسط.

بلس ديبلمزير،

غنبداو بمديونية القرض الفالحي زائد سنوات الجفاف اللي قلتو 
دبا راه سنتين والفالح كيعاني، آثار الجائحة كذلك اليوم تشكل عائق 
أمام الفالح، ألن هناك فالحة، السيد الوزير، ال يملكون حتى القدرة 

املالية للصرف على الفالحة ديالهم، وخاصة في العالم القروي.

بلس ديبلمزير،

فعلتم عملية دعم الفالحة الصغار بالعلف مشكورين، لكن يبقى 
غير كافي من الناحية الكمية، كنتمناو السيد الوزير، راه شرتو لعدة 
أرقام هنا أنه تزيدو ألن الفالح محتاج في هذه الظرفية، بالخصوص أن 
الفالح مستثني من صندوق دعم كوفيد، كذلك تمنعت األسواق الفالح 

ما استافدش بالشكل اللي كان من املفروض أنه غادي يستافد.

بلس ديبلمزير،

هناك بعض الجهات الفالحية أيضا اللي تضررت بحالة الطوارئ، 
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مما كان له أثر على الفالحة، لهذا، السيد الوزير، نقترح عليكم تشكيل 
واحد لجينة مع السلطات اإلقليمية والجهوية لتقويم األضرار واالجتهاد 

في صياغة مؤازرة هاد الفالحة.

وأخيرا، السيد الوزير، ألتمس منكم تسوية وضعية بعض العقارات 
الفالحية، وأذكر هذا غير مثال جماعة آيت عباس بإقليم أزيالل والتي 
ترتبط بالتحديد الغابوي، مما يعيق االستثمار الفالحي من جهة وتمكين 
الفالحة من جهة أخرى في تطوير فالحتهم واستفادتهم من برامج الوزارة 
لتطوير هذه الفالحة، وهو موضوع سبق إثارته معكم، السيد الوزير، 

لكن لألسف مازال هذا األمر على ما هو عليه.

أقترح، السيد الوزير، إمكانية تشكيل لجنة تنسيقية مع السلطات 
املحلية واإلقليمية وكذلك ممثلي املياه والغابات والساكنة، ألن اليوم، 
السيد الوزير، الناس عندهم ملكية عقود تثبت ارتباطهم باألرض، 
لكن املياه والغابات تتقول أودي احنا مازال ما كملناش التحديد وهنا 
كتبقى اإلشكالية ما بين وزارة املياه والغابات واملواطن، وهللا، السيد 
الوزير، حتى واحد ما استافد من هذه اإلعانات اللي دارت الدولة ال 
من املغرب األخضر وال كذلك الجيل األخضر اللي غادي يجي، كنتمناون 
السيد الوزير، توقفو هادي.. وهادي غادي نطلبها منك بشكل.. يعني 
كنستعطفك ألن الجماعة حتى التحفيظ الجماعي تدار بقي رهين لهذه 
الشواهد اإلدارية، كنتمناوكم، السيد الوزير، تاخدو هذا السؤال بعين 

االعتبار.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبملستشالة.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للرد على التعقيبات في حدود الوقت 
املتبقى.

السيد الوزير، تفضل، الكلمة لكم.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دبتيبملستشالبتي بلسادةيبملستشال ن،

بغيت غير نعاود نقول بأنه استعدادا للموسم الفالحي ديال اللي 
غادي ندخلو فيه، البد نتكلمو شوية على البذور اللي غادي ندخلو فيها 
في هذا، بأنه الحمد هلل )la SONACOS( وجدات مليون ونصف ديال 
قنطار، القطاع الخاص 600 ألف، إذن مليون و600 ألف قنطار اللي 

هي موجودة.

ألف   600 )les points de vente( في  فرقات  الساعة  لحد  اآلن 
50% تباعت، إذن بدات العملية  قنطار، وفي هاد 600 ألف تقريبا 

ديال البيع ديال هذا بأثمنة اللي هي في الحقيقة مناسبة، ألنه كتعرف 
بأنه األثمنة ديال البذور كتكون على حسب األثمنة باش كانو الحبوب 
في السنة املاضية اللي كانت أثمنة اللي هي ممتازة بالنسبة للفالحين، 
وكيوصل الدعم لألثمنة من طرف الدولة في هاد ال�سي ديال البذور   
- وهاد ال�سي خاص يعرفوه الفالحة–إلى 175 درهم للقنطار بالنسبة 
للقمح اللين، و200 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و325 درهم 
للقنطار بالنسبة للشعير، إذن احنا كنشجعو الشعير وكنشجعو القمح 
الصلب في السنوات املقبلة إن شاء هللا، وتقريبا املراكز ديال البيع هي 
.)le conseil agricole( وصلت اآلن لـ 390 فيها ديال الخواص، وفيها ديال

في نفس السياق، سيتم إنجاز برنامج إكثار ديال الحبوب الخريفية 
42.000 و50.000  بين  تتراوح  اآلخر على مساحة  للعام  نوجدو  باش 

هكتار إن شاء هللا.

أما بالنسبة للحبوب ديال الخريف يتوقع برمجة ديال، إن شاء هللا، 
وهللا يعطينا الخير ديالو ويعطينا الشتاء، إن شاء هللا، ألن الفالحة هوما 
في حاجة إليها بالدنا في حاجة إليها أنه نتوقعو برمجة مساحة إجمالية 
تناهز 4 داملليون و900 ألف هكتار تقريبا، منها حوالي 5% اللي فقط 
مسقية غادي تم�سي للحبوب، وكيمثل فيها القمح اللين 46% والقمح 
الصلب 21%، والشعير 33%، كما أن املساحة املخصصة للزراعات 
الكلئية غادي تقدر بـ 507.000 هكتار والزراعة السكرية على حسب 
)les régions( واش فيهم الشتاء وال ما فيهمش، غادي تكون بين 58000 

و69000 هكتار، احنا متبعين الحالة ديال بعض املناطق.

البرنامج هو  إن شاء هللا،  الخريفية،  الخضراوات  أما بخصوص 
105.000 هكتار اللي غادي يدينا حتى لشهر ماي، إن شاء هللا، وتتعرفو 
في شهر ماي كنعاودو برنامج آخر اللي هو الزراعات الربيعية، إن شاء 

هللا.

بغيت فيما يخص قبل ما نجيب بعض األجوبة على بعض التساؤالت 
ديال السيدة والسادة املستشارين، أوال، غير نفكر بأنه اإلستراتيجية 
الرعاية  بفضل  أنه  القطاع،  مستقبل  هي  أنه  األخضر  الجيل  ديال 
املولوية وتنفيذا للتعليمات السامية مازال احنا مواصلين هذا املسار 
مع مخطط الجيل األخضر اللي غادي يزيد دينامية جديدة للفالحة 
وعلى  بتعليمات  التالية  الواجهة  نشتغلو على  اخترنا  واحنا  املغربية، 

حسب )les orientations( اللي أعطى سيدنا في البرملان:

- الحماية االجتماعية لبناء حواجز األمان اللي تكلمت عليها السيدة 
املستشارة املحترمة؛

- إحداث فرص الشغل لتوفير أنشطة مدرة للدخل؛

- تسريع التثمين لزيادة القدرة التنافسية وخلق القيمة؛

- وتشجيع االستثمار لدعم الدينامية االقتصادية.

هناك كذلك غنطلقو واحد املجموعة ديال األوراش اللي كنخدمو 
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عليها مع وزارة الداخلية اآلن، اللي هي برامج ديال التثمين ديال األرا�سي 
ديال الجموع من خالل وضع عروض متجددة وجذابة وشاملة ملنظومة 
ديال              للمستثمرين  والحكامة  واملصاحبة  والدعم  التحفيزات  من 
 )les ayants droit( الشباب ديال )les jeunes( و )les ayants droit(

زعما غادي نخدمو على هاد )les9offres( إن شاء هللا.

كذلك بغينا عروض، ألن في الخطاب ديال صاحب الجاللة تكلم 
على الشباب واألهمية ديالو في العمل في هاد امليدان، دروك بغينا نجيبو 
عروض للشباب املقاولين في مجال يعني املهن، بالخصوص املهن شبه 
يعني فالحية، دابا ولو )les sociétés de services( كيكثارو، دابا واحد 
العدد ديال الشركات فهاد ال�سي ديال الزيتون، زعما 10 ديال الناس، 
15 داروا )coopérative( وال دارو شركة كيمشيو كيقطعو الزيتون، 

الناس، )donc( كاين واحد الحركة اللي هي يمكن تكون إيجابية.

وكاين الورش ديال الحماية اإلجتماعية للفالحيين، حيث إن شاء 
هللا سيتم العمل على عروض مالئمة ملختلف فئة الفالحين في إطار 
التوجهات ديال صاحب  اللي جابتو من بعد يعني  البرنامج الحكومي 
الجاللة، وعندنا كذلك ورقة الطريق خاصة باملكتب الوطني للسالمة 
الصحية ديال )l’ONSSA7 ( واملساهمة في البرنامج الوطني للتزويد باملاء 

والشرب ومياه السقي، اللي كان تقدم أمام صاحب الجاللة.

هو في الحقيقة اليوم القطاع الفالحي قطع أشواط وأشواط اللي 
هي جد مهمة ونجاحات اللي في مخطط املغرب األخضر، ولكن كاين 
واحد العدد ديال املسائل اللي مزال خصها تكمل في املستقبل وكاين 
مشاريع أخرى اجتماعية اللي هي كتهم الفالح، الشخص ديال الفالح 
يعني )la couverture sociale( ديالو، التشغيل ديالو، العمل ديالو  
)les salaires( ديالو باش واحد الوقت خصهم يوصلو، يتقاربو، هاد 
ال�سي كلو احنا متفقين عليه، السيدة املستشارة املحترمة، وجاي يعني 
فهاد )la Generation Green( فهاد اإلستراتجية الجديدة اللي جينا بها.

بأنه  والغابات،  املياه  على  تكلم  اللي  بأنه  لصديقي،  نقول  بغيت 
زعما   )donc( كامل،  وزير  بأنني  مزيان  كتعرفو  قدامكم،  اللي  الوزير 
كناخذ املسؤولية ديالي، ومع األسف أنه إلى وقعت أنه واحد السؤال ما 
تقبلشاي، ولكن من حقنا ما نقبلوهش، ولكن لو قالها لي غادي نقبلو، 
كانش  ما  الرا�سي،  ال�سي  انت  إلى عرفتو جا من عندك  بالخصوص 

أسميتو، حتى أنت، حتى تحطو بعدا.

إذا اإلشكالية، اإلشكالية األخرى اللي طرحات، واللي كتهم جماعة 
وقيلة "املنابهة" بإقليم مراكش، اللي تقدم بها السيد املستشار املحترم، 
اللي كتمس 33 ألف هكتار، وفعال في اإلجتماع اللي كنا مع السيد رئيس 
الحكومة، مع الجهة فمراكش، وأنا عاقل بأنك طرحتي هاد اإلشكالية 
أمامو، وقلنا غادي تكون واحد اللجنة، ولجنة يعني اللي تكون فيها 
الداخلية  كتمس   ،)les domaines( كتمس  ألنه  واملالية،  الداخلية 
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وكتمس كذلك القطاع الفالحي، وغا تجمع، سؤالك غادي يخلي أنه 
غادي نعاودو نحركو باش نشوفو هاد العجلة ديال هاد ال�سي باش تم�سي، 
ألن هادوك الناس كيديرو الفالحة في 33 ألف هكتار، )donc( خصهم 
يستافدو من اإلمكانيات، احنا كنقولو بأنه ما حد هذاك ال�سي باقي ما 
تعطيهم   )l’autorité locale( أن  األقل  اإلشكالية،على  هديك  تحلش 
واحد )l’attestation( اللي نقدرو نعطيوهم احنا )sur la base( بأنهم 
  )la subvention( خدامين فهديك األرض، اللي نقدرو نعطيوهم هديك
إذا احنا غادي نشتغلو يعني فهاد امليدان، هذا هو يعني التفاعل ديالي 

مع األكثرية ديال أسميتو.. كيبقى اإلشكال ديال الثمور اللي جيتو به.

اإلشكال ديال التمور، كتعرفو بأنه الدولة، وكاينة جوج أسئلة من 
بعد غادي إيجيو، على هذا غادي نخليوهم باش )نديفولوبيو( أكثر يعني 
هاد القضية ديال التمور، هذا هو الوقت ديال املوسم اللي كان كيكون 
 )bon( ،فيه يعني املعرض، مع األسف هاد السنة ما كتبشاي، ولكن
إنتاج  يعني  ألف طن،   149 العام غنوصلو  اإلنتاج هاد  بأن  كتعرفو 
قيا�سي، تزاد بـــ 4%، كنا كنديرو غير 78 ألف طن يعني قبل مخطط 
الغرض  الشجرات، عندنا  ديال  داملليون   3 املغرب األخضر، غرسنا 
باش نغرسو 5 داملليون إن شاء هللا في املستقبل، هاد ثالثة داملليون 
باقي مبداتش تعطي كلها، يااله واحد الطرف اللي فيه اللي ابدا كيعطي، 
هادوك األولين، ألن كتعرفو بأن النخلة خصها خمس سنين حتى لسبع 

سنين باش تبدا تعطي اإلنتاج ديالها.

 la production( ولكن احنا مع.. وزير الفالحة ما يمكن إال يكون مع
nationale( مع اإلنتاج الوطني، ويشجع الوطنية، هاد ال�سي ما فيهش 
نقاش، فلهذا احنا كنستثمرو، درنا ثالثة داملليون شجرة وباغيين نديرو 
خمسة داملليون، أسميتو مع العلم أنه )le capital( ديالنا في املغرب هو 
ستة ديال املليون ديال النخالت اللي كاينين، )donc( بغينا نمشيو أكثر، 

)donc( كاينة واحد الطموحات اللي هي كبيرة.

ولكن اليوم ملي كنشو ديك )la région( ديال "بودنيب" اللي تبارك 
هللا إستثمارات كبيرة، واللي هي جد مهمة واللي هذا، راه تقريبا جوج 
مليار ديال الدرهم اللي عملت الدول تماك، وغادي تعمل مع البراج ومع 
)périmètre irrigué( جوج مليار ديال الدرهم ديال اإلستثمارات، اللي 
غادي تعمل باش هديك املنطقة تبقى حية وتزيد لألمام، إذا احنا ما 

.)on encourage( يمكن لينا إال

ولكن اليوم هديك املنطقة باقى ما خرجتش اإلنتاج، يااله الناس 
كيغرسو، يااله هذا، راه هداك ال�سي كلو 5000 طن اللي غادي يخرج 
يعني للوجود،)cinq milles tonnes( اللي غادي تخرج، واش يمكن بـ 
5000 طن يعني نحبسو )la production nationale( ونقولو زعما وما 

نجيبوش التمر فالبالد.

أنا كيظهر لي، كيظهر لي بأنه هاد ال�سي خصنا نتعاملو معاه.. أنا أول 
نهار غادي يبان لي بأنه جاء الوقت باش نحبسو وما عرفتش كي غادي 
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نديرو نحبسو؟ ألن هاد الدول كلها العربية اللي كدير كلها عندنا معها 
نهار  ولكن  املستقبل،  نشوفو  املهم  التجاري،  التبادل  ديال  اتفاقات 
 les( الفالحة عندنا  غير  ما عندناش  )la possibilité( ألنه  لينا  يبان 
consommateurs(، هاد 149 ألف راه عندك الثلث كيم�سي للعلف 
30%، عندك 30% أخرى كيقبطوها الناس ديال الرشيدية والناس 
ديال ورزازات وزاكورة ألن كيستهلكو 8 ديال املرات، 10 ديال املرات 
أكثر من املواطن املغربي، ألنه العادات والتقاليد كيعيشو فذاك ال�سي 
 ainsi de( كيخيلو عندهم، بحال هداك اللي عندو القمح كيخيلو عندو
suite(، كيخليه باش كيعاود يزرعو، إذا كيبقى الثلث، الثلث بوحدو 
ما كافيش للمغاربة، واحنا ما يمكنش لينا نعطيوهم.. إلى قلت هاكا 
نعطيو  وخصني  موجودش،  ما  ولكن  ندوزوه،  كلو  موجود  املجهول 
للمغاربة، خصهم واحد العدد اللي هي بين 20 درهم، 25 درهم، 30 

درهم فرمضان، راه ما يمكنش نجيو نحطو..

أنا ما كنشوفش يعني هنا املسؤولية ديال رجل ديال الديوانة، هنا 
املسؤولية ديال القطاع وديال يعني القطاع اللي احنا عندنا مسؤولية 
اللي   )le consommateur( الفالح، ولكن عندنا مسؤولية عند  عند 
خصني فرمضان ملي ما كيكونش، ملي كيكون الحوت الثمن ديالو طالع، 
على من غيغوتو؟ كيغوتو على وزير ديال الصيد البحري، غدا إلى ما 
كانش التمر في الثمن مزيان كي غادي نديرو؟ هادي راه مسؤولية كبيرة، 
 )la courbe( نهار اللي يكون اإلنتاج ونتعاونو معاكم بأنه نوصلو لواحد
فين غادي يتالقى )l'offre9et9la9demande(، أنا متفق معاك بأنه ال، راه 

ما كاينش �سي حل آخر من غير هاد الحل إن شاء هللا.

وتكلمتي على الناحية ديال أزيالل، هذاك ال�سي كنت واعدتك به بأن 
غادي نشوفوه، غادي نعاودو ندرسوه إن شاء هللا مع املياه والغابات، 

ألنني وزير كامل، )donc( غادي نتكلف لك باملياه والغابات.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

صحيح في الحقيقة، كما قال السيد الوزير، األسئلة اآلنية تبرمج في 
أقرب جلسة لألسئلة الشفهية بعد موافقة الحكومة على اإلجابة عليها 

كما ينص على ذلك املادة 295 من النظام الداخلي.

قلت نمر للسؤال املوالي، موضوعه "تطوير الفالحة الواحاتية".

والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

ال�سي الحو تفضل.

بملستشاليبلس ديبلحميبملرامح:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبلمزيرة،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

بلس ديبلمزير،

واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في  كبيرا  دورا  الواحات  تلعب 
باملناطق الجنوبية للمملكة.

الواحات  على  للمحافظة  الحكومة  اتخذتها  التي  التدابير  هي  ما 
وتطوير الفالحة الواحاتية؟

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت م.

أنا بغيت غير نقول بأنه منطقة الواحات في الجنوب الشرقي عرفت 
األرقام،  بعض  نعطيك  األخيرة،  السنوات  خالل  مهمة  استثمارات 

استثمارات في هاد املناطق كانت مهمة على سبيل املثال:

- أكثر من 3 مليار ديال الدرهم في إطار مختلف مشاريع الدعامة 
الثانية؛

- 3.1 مليار ديال الدرهم إلنجاز البرنامج الوطني القتصاد املاء؛

- 1.5 مليار درهم إلنجاز سد قدوسة والتهيئة ديال السافلة ديالو، 
يعني )le périmètre d’irrigation(، هاد ال�سي يعني باإلضافة ملجموعة 
من االستثمارات خارج الواحات التقليدية، يعني في مناطق التوسع، 
 )les zones( هادوك  زدتي  إلى  فسميتو..   )globalement( ال�سي  هاد 
جداد اللي تزادو، كاين 360 مليون درهم كدعم إلنجاز مشاريع الري 
املوضعي، )goutte à goutte(، 220 مليون ديال الدرهم كدعم ديال 
)les vitroplants(، 100 مليون ديال الدرهم ما تنساوهاش، احنا اللي 
جبنا الضو دخلناه لهديك املنطقة، والحمد هلل هاد االستثمارات هي 
اللي خلتنا نوصلو للهدف املسطر أمام صاحب الجاللة، بغرس ثالثة 

مليون ديال النخالت اللي تمكنا أننا ننجزوه قبل 2020.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديبلحميبملرامح:

شكربيبلس ديبلمزير.

ال أحد ينكر ما قلتم، ولكن على اعتبار أن سلسلة التمور من أهم 
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املجال قد عرف  أن  بالواحات، كنسجلو ومعكم  الفالحية  األنشطة 
تطورا نوعيا ساهم في توسيع املساحات املغروسة، حتى واحد ما ينكرها، 
هناك أيضا باملوازاة تطور التنظيم املنهي، وهذا مهم جدا، سيكون له أثر 

إيجابي على األنشطة اإلقتصادية بمنطقة الواحات برمتها.

تطور التنظيم املنهي لسلسلة التمور، السيد الوزير، العتباره تنظيما 
يراهن عليه "مخطط املغرب األخضر" بشكل كبير، لبلوغ أهدافه، كما 
يأخذ على عاتقه الدفاع عن مصالح منتجي التمور، ويعول عليه بشكل 

كبير في دعم الفالحين ومواكبتهم في مختلف مراحل اإلنتاج والتسويق.

هنا نذكر بمبدأ عالمي، هي استقاللية املؤسسات فيما بينها، املنتجين 
بوحدهم، املستوردين بوحدهم، املسوقين بوحدهم، والقطاع املشرف 

على هاد ال�سي كل�سي بوحدو، ولكن باستقاللية.

التنظيم املنهي بعدما سجلنا مع األسف إصرار غير مفهوم على إدخال 
مستوردي التمور ضمن هذا التنظيم مما يعاكس التوجهات العامة 
املنتوج  حماية  مجهودات  العمق  في  ويضرب  النخيل،  قطاع  لتطوير 
الوطني الذي يعاني من املنافسة الخارجية، ما يعني وجب علينا جميعا 
التفكير بشكل جدي في تسويق املنتوج الوطني من التمور واستشراف 

األسواق الدولية ودعم املصدرين عوض املستوردين.

السيد  املعقول،  من  فهل  عجيبة،  مفارقة  هذه  باملبدأ،  أذكر 
الوزير، أن منتوج التمور للموسم املا�سي هو منتوج الفالحين الصغار 
املنتوج  عليه  ذكر، خلط  اللي  الواحات  في  الكريم  األخ  ذكرهم  اللي 
نفس  في  املستوردة  والكميات  عليه،  خلط  الحالي،  املوسم  ديال 
الوقت تضاعفت بعشرات آالف األطنان، هذه مفارقة عجيبة، فما 
معنى الشعارات املرفوعة من طرف الحكومة ديال األفضلية للمنتوج 
الوطني؟ وهناك مؤسسات مهمة ال داعي لذكرها، وغير بعيد من منطقة 
الواحات، تستهلك فيها تمور مستوردة من بلدان أؤكد أن ليست لنا 

معها اتفاقيات التبادل الحر.

السيد الوزير،

أضيف صوتي إلى ال�سي قيوح وال�سي شجيري، مرحبا بك في درعةـ 
تافياللت، أجي باش نتذاكرو ونتعاونو جميع باش نعالجو اإلشكاليات، 
التوجه العام عندكم مزيان )le cap est bon(، ولكن اجيونا نتعاونو 
جميعا وأجيو انتوما، السيد الوزير، مرحبا بك باش نتعاونو نوريو لكم 

اإلشكاليات اللي كاينة.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب.

تفضلوا.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

شكرب.

بالنسبة للمسألة ديال الهيأة البيمهنية، احنا كيظهر لي بأنه خصنا 
نشوفو املصلحة ديال القطاع، بعيدا على أي مزايدة سياسية وال �سي 
حاجة، خصنا نمشيو للقطاع مع )les professionnels( ونجلسو، ال أنا 
.)d’une manière générale( ما تكلمتش عليك نعم ال�سي، تكلمت على

احنا عندنا مسؤولية، ألنه كاين القانون ديال 03.12 اللي دوزناه 
هنا عندكم، اللي هو كينظم وكيحكم على يعني على جميع العاملين 
مافيهاش  راه   )l’interprofession( بأنه  نقول  بغيت  أنا  القطاع،  في 
هاد  اإلنتاج،  ديال  السالسل  جميع  فيها  راه  هذا،  وفيها  املصدر 
)l’interprofession( فيها هذاك اللي كيستثمر، فيها هذاك اللي كينتج، 

فيها هذاك كيسوق وفيها هذاك اللي كيبيع للخارج.

 )les interprofessions( احنا ما قلناش بأنه يعني غادي نشدو هاد
خصهم يمشيو عند املوردين، ال، ما يمكنش، ال يقبله العقل، ال يقبله 
العقل، ولكن إلى كان واحد السيد )commerçant( ياك؟ وعندو يمكن 
)il9produit, et9en9même9temps( كيجيب كـ"يأمبورتي"، أنا ما ناخذش 
اللي   )l’importateur( ديال   )casquette( ديالو،   )casquette( ليه 
كيهمني، أنا اللي كيخصنا هو أنه يكون إما كيدير )la production( إما 
كيدير املعاملة التجارية داخل البالد، وهاد ال�سي هو اللي غادي نشجعو 

وما غاديش تكونش �سي حاجة من غير هاد ال�سي.

وخص هاد )l’interprofession( خصها تعمل، وثيقو في، ألن احنا 
دابا 16، راه كاين الناس بحال دابا في الليمون اللي بداو كيقتطعو الناس 
وكيخدمو، عاد سنيت واحد )la décision( ديالهم، ألنهم ابداو بيناتهم 
 )l’interprofession( يتفقو على األثمنة، راه ضيعنا الوقت بزاف في هاد
راه ما اعطاتش النتيجة، راه خصها تزيد لألمام وأنا مستعد نعاونكم 

ولكن فهاد اإلتجاه.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

ـ  درعة  بجهة  الواحات  أوضاع  "تردي  موضوعه  التاسع  السؤال 
تافياللت".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديمبالكيجو لي:

شكربيبلس ديبلرئيس.
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بلس ديبلمزير،

بلس دبتي بلسادةيبملستشاليني بملستشالبت،

بلس ديبلمزير،

تضطلع الواحات باملغرب وبالجنوب الشرقي خصوصا بدور هام في 
إعداد التراب والتنمية املستدامة وتحريك النشاط االقتصادي لساكنة 
هذه املناطق، إال أن هذه الواحات تعرف مشاكل متعددة وجب التدخل 

السريع إلنقاذها.

ما هي التدابير التي تنوون القيام بها للحد من تدهور هذه الواحات؟

شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

ياك السؤال على الواحات؟ على الواحات؟

غير باش نعرف باش نجاوب، واش ما جاورها وال على الواحات؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

شوف، غنقول ليك الواحات بخير، ونعاود نجاوبك من بعد.

اللي يمكن نشوفو األهمية  أرقام  إلى سمحتي، نعطي �سي   )Bon(
ديالها:

- عملنا 71 مشروع في إطار الفالحة التضامنية لفائدة 142 ألف 
فالح؛

-  16 ألف هكتار تم الغرس ديالها باألشجار املثمرة؛

-  إعادة الهيكلة، هادي اللي كتهمك، ديال الواحات التقليدية على 
مساحة 20 ألف هكتار؛

-  790 كلم فالسواقي وفالخطارات تم بناؤها؛

-  بناء 3 سدود تحويلية؛

- بناء أزيد من 35 حاجز مائي صغير؛

-  90 وحدة ديال التثمين ديال املنتوجات الفالحية؛ وهنا فاملنتوجات 
الفالحية، نسيت قبيلة ما هذا، راه خص )les frigos( فين هاد اإلنتاج 

 )la consommation( دبا اللي غادي يخرج باش يوجد لينا فرمضان، ألن
كتكون فرمضان، راه خص الناس اللي كيديرو )l’amont( فالفالحة 
يبداو يديرو اإلستثمارات فـ )les frigos( باش ما يبقاش يخسر ذاك 

ال�سي إن شاء هللا.

- تهيئة املسالك والطرق القروية على 41 كلم، ويعني..

-  والتهيئة ديال السافلة ديال سد قدوسة بتكلفة 830 مليون ديال 
الدرهم؛

- البرنامج الوطني االقتصادي ديال املاء في هاديك املنطقة مس 42 
ألف هكتار.

وعاد زيد مشاريع أخرى اللي يمكن نرجع ليها من بعد، السيد النائب 
املحترم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

تفضل.

بملستشاليبلس ديمبالكيجو لي:

شكربيبلس ديبلمزيريعلىيهاديبرجماة.

فعال، ال ننكر املجهودات التي تقوم بها الوزارة فهاد املجال، احنا 
الوزير والوزارة قد أطلقت اإلستراتيجية  طرحنا هاد السؤال للسيد 

الجديدة للجيل األخضر 2020ـ2030.

وحتى تحظى هذه الواحات بهاد اإلستراتيجية وتحظى بالدعم الذي 
ذكرتموه، خصوصا أن هاد اإلستراتيجية تهدف إلى خلق مناصب شغل 

جديدة وإلى كذلك توسيع مجال ديال التغطية ديال الزراعة.

في  وردت  التي  االختالالت  بعض  تتكرر  أن  الوزير، خوفا  السيد 
املغرب األخضر، كما يعني حسب ما صدر عن املجلس األعلى للحسابات 
الواحات تحظى  بغينا هاد  وكذلك املجلس االقتصادي واالجتماعي، 

باهتمام أكبر، ولذلك ندعوكم السيد الوزير من هاد الباب إلى:

على  ورد  كما  املهنيين  الفاعلين  آراء  االعتبار  بعين  األخذ  أوال،   •
الزميل اللي سبق مني، كاين هناك مهنيين بالقطاع حيث نزلو نديرو 
واحد اللقاءات تواصلية مع الفاعلين، خصنا ناخذو بعين االعتبار هاد 
اآلراء ديالهم واألفكار ديالهم، ألن هوما اوالد األرض، هوما اوالد امليدان، 

وناخذو بهاد اآلراء ديالهم؛

• أيضا، توسيع املساحة املزروعة من النخيل؛

• ضمان اإلكتفاء الذاتي في أفق إنعاش الصادرات من هذه املادة، 
أنا كنأكد ما ورد على الزمالء قبل قليل، اإلخوان اللي تكلمو قبل قليل 
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حول تدعيم هاد املنتوج، خصوصا هنا سلسلة إنتاج التمور وكذلك 
باقي السالسل األخرى، ألن الواحات فيها سالسل أخرى من غير إنتاج 
التمور، ولكن التمور هو الذي يحظى بأهمية كبيرة، ولذلك حماية هاد 

التنظيم املنهي لسلسة إنتاج التمور من املنافسة.

ورد قبل قليل في أكثر من تدخل وأكثر من تعقيب هاد حماية املنتوج 
املحلي من املستورد، اإلخوان كيتكلمو على أن باقي املنتوج ديال العام 
الفايت باقي موجود اآلن فـ )les frigos(، هناك استيراد، ما يمكنش 
كيفاش غادي يمكن تدعم أنت هاد املنتوج املحلي والفالح الصغير 

بالخصوص واحنا كنتكلمو على الواحات؛

من  بالرفع  وذلك  التضامنية،  للفالحة  املوجهة  اآلليات  تعزيز  ـ 
قيمة وعدد القروض املوجهة للفالح الصغير، اآلن ما كتجاوزش عدد 

الطلبات 20%، بغينا هاد الفالح الصغير يحظى بدعم أكبر.

الصيف  فصل  في  كتعرف  الواحة  هاد  الوزير،  السيد  كذلك، 
مجموعة من الحرائق، وهي حرائق ذات أسباب طبيعية.

كاين إشكال ديال تنقية األعشاش، وكاين إشكال ديال املسالك 
إلطفاء الحرائق.

يجب أن تحظى هاد النقطة ديال الحريق، السيد الوزير، بعين 
االعتبار.

كذلك، السيد الوزير، هناك السقي بالخطارات، هللا يجزيك بخير، 
السقي بنظام الخطارات، هذا كذلك نموذج قديم يجب الحفاظ عليه، 

ومساعدة الجمعيات السقوية في ذلك.

شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب.

تفضل.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكالم ديالكم األغلبية ديال النقط اللي جبدتيو فيها، احنا كنقومو 
بها على إصالح الخطارات وال يعني التشجير، أنا كنقل لك عندنا طموح 
ديال خمسة د املليون ديال الشجرات، األغلبية غادي تكون داخل يعني 
)l’oasis( اللي هوما موجودين، والحمد هلل أنه زعما ما ننكروشاي أنه 
استثمارات ضخمة وكبيرة بفضل صاحب الجاللة من نهار اللي م�سى 
يعني للرشيدية واعطى االنطالقة ديال البرنامج ديال ثالثة د املليون 
ما  واللي  املنطقة  فهديك  تعطات  اللي  النخيل  ديال  الشجرة  ديال 

تعطاتش فمناطق أخرى، زعما استثمارات اللي هي كبيرة، والتنشيط 

وهذاك يعني )le salon( اللي كاين تماك راه بأمر من صاحب الجاللة 

والعمل ديالو، كيفاش كانت املواكبة ديالو.

)donc( كاين واحد النشاط واحد هذا، وخلقنا واحد جيل جديد 

من املقاولين اللي هوما مشاو في استثمارات جديدة في هاد ال�سي ديال 

التمر، واحنا غادي نواكبوهم.

)donc( عملية اللي هي كبيرة، اللي أنا اسمحو لي زعما منين القضية 

ديال التمر وال ما�سي التمر وال حتى هذا، أول حاجة اللي كتهمني أنتوما 

أش   )consommateur( ديال  الثمن  راه خصنا  ال�سي،  هاد  كتعارفو 

من ثمن غدا غادي نعطي )consommateur( إلى شديت أنا على برا، 

القدرة  على  نحافظ  راه خصني   )consommateur( نزيد  يمكنش  ما 

الشرائية ديالي، )donc( خص يكون التوازن فهاد ال�سي، وأنتوما راه 

عندكم كذلك مسؤولية فيه.

زعما  عليه،  نتزايدو  ما  بال  زعما  األخضر"،  املغرب  "مخطط  أما 

اختالالت وال هذا كل واحد كيعرف العمل ديالو، وتعايلي راه املواطن راه 

كيشوف فين كاينة الخدمة وفين ما كايناش، ولكن على أي حتى حاجة 

ما كاملة، حتى حاجة ما كاملة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الجلسة،  هاد  في  الفالحة  لقطاع  املوجه  واألخير  العاشر  السؤال 

وموضوعه "إشكالية ارتهان الفالحة بالتقلبات املناخية".

والتنمية،  العدالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

لتقديم السؤال.

األستاذ العسري تفضل.

بملستشاليبلس ديعلييبلعسري:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديبلمزير،

نسائلكم عن ما قمتم أو ما ستقومون به لفك شفرة ارتهان القطاع 

الفالحي بشقيه الزراعي والحيواني بالتقلبات املناخية؟

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.
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بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

غير فهاد ال�سي ديال يعني املناعة ديال القطاع واملدى التأثر ديالو 
في الناتج الفالحي، أنا غير نعطيكم مقارنة، في سنوات الجفاف املاضية 
 97 - 96 )la sécheresse( 94ـ95 تراجع النمو الفالحي بـ 41% فاش كانت
تراجع بحوالي 23%، موسم 2006 و2007 تراجع بـ 20%، دبا إلى جمعتي 
السنتين اللي فاتو اللي كانو بجوج سنوات صعاب وناقصين من الجفاف، 
ملي تجمعهم بجوج يااله وصلنا يعني لـ 11% إلى جمعتهم بجوج، ولكن 
هاد ال�سي ساهم فيه البرنامج ديال السقي يعني املوضعي اللي حافظ لينا 
على جوج د مليار، ديال متر مكعب، الحمد هلل اللي جابت التثمين وجابت 
كذلك الحفاظ على املاء، ومستقبال في إطار اإلستراتيجية ديال "الجيل 
األخضر" غادي نبذلو املزيد من املجهودات في هاد الصدد، وغادي نزيدو 
نغرسو 300 ألف هكتار من الزيتون، خمسة د املليون نخالت، 400 ألف 
هكتار من األشجار املثمرة، وكذلك تجهيز واحد العدد ديال الهكتارات 

بتقنية الري املوضعي في أفق 2027.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديعلييبلعسري:

بسبب تعاقب السنوات الجافة وكثرة ترددها منذ الثمانينيات من 
جهة، وعدم انتظام السنوات املاطرة من جهة أخرى، وملا حظي به 
القطاع الفالحي من أهمية وتمويل في اإلستراتيجية التنموية الوطنية 
أساسية  كرافعة  الطموحة  الفالحي  القطاع  برامج  وتعدد  األخير 
لالقتصاد الوطني، من "مخطط املغرب األخضر" وإستراتيجية تنمية 
مناطق الواحات وشجرة األركان، ووصوال على مخطط الجيل األخضر 
2020-2030، فإن كل ذلك البد أن توازيه إستراتيجية واضحة املعالم 
ودقيقة مجدولة زمنيا و مرقمنة ميزانياتيا ملواجهة التقلبات املناخية، 
حتى ال تؤثر على املجهود املبذول، وتجعل تحقيق أهدافه أضغاث أحالم.

بلس ديبلمزير،

نحو  األرض  كوكب  توجه  استحضار  في  استباقيا  بلدنا  كان  لقد 
ندرة املياه وقلة التساقطات، فبادر بإنشاء السدود الكبيرة واملتوسطة 
والصغيرة، وهو ما كان يجب أن يوازيه أو يساهم في التقليل من مخاطر 
أيضا على  بل  الشرب فقط،  السقي  التقلبات، ليس على مياه  هذه 
القطاع الفالحي بشقيه الزراعي والحيواني، لكن أن نجد حسب جوابكم 
عن سؤال كتابي، بأن سد الوحدة أكبر سدود املغرب لم تنجز معه أي 
تجهيزات هيدرو فالحية لحد اآلن، بعد ثالث عقود من بداية تشغيله، 
هذا أمر مثير لإلستغراب والغرابة، وكيبين التكلفة املرتفعة والباهظة 
لغياب سياسة االلتقائية بين القطاعات الحكومية، سد كبير توجد 

ولكن القطاع الفالحي بقي شاردا خارج التغطية، كما أنه إقليم تاونات 
على سبيل املثال، تقريبا 10 سدود بين صغرى ومتوسطة، ما كايناش 
تجهيزات هيدرو فالحية، 5 آالف كلم2 تقريبا 80% فالحي، تقريبا بـ 
40% في دائرة تيسة ودائرة القرية أرا�سي خصبة ما فيهاش أي مشروع 
سقي تقريبا على اإلطالق، وجوج مشاريع اللي كاينة في تاونات، منذ 20 
سنة انطلق تقريبا سد السهلة في مزراوة، واد سبو في بني سنوس، كلها 

متعثرة وشبه فاشلة.

إذن هاد األمر نقوله، ألنه بلدنا في هذه املرحلة في حالة ماسة لوجود 
عارفين  بقيناش  ما  اللي  املناخية  التقلبات  هاد  ملجابهة  استراتيجية 

فوقاش تكون السنوات الجافة؟

البد أن نثير أيضا، أنه في فريقنا نطالب بأننا نوسعو هاد اإلستراتيجية 
وندققوها، والسيما أننا نديرو تجهيزات هيدرو فالحية كافية في املنشآت 
املائية املوجودة، سواء كانت الصغرى أو املتوسطة، ونشجعو أنه في إطار 
ذاك البحث على التمويل البديل أو ذيك إستراتيجية التمويل املبتكر بين 
القطاع الخاص والقطاع العام، نفتحو املجال للقطاع الخاص إلنجاز 

منشآت مائية.

كاين تجارب مثال في إقليم بوملان فذاك ما يسمى بالعتبات، لتوفير 
مبادرة مدعومة  كانتش  ما  ولكن  أعطت..  اللي  ذاتية  مائية  أحواض 
ديال  الشرقي  الجنوب  ديال  اإلشكالية  هاد  ونستحضرو  ومعقلنة، 
املياه  انعدام  املياه ولكن  ندرة  ما�سي  التوجه نحو  فيها  اللي  الجنوب 
ومشكل ما�سي غير القطاع الزراعي، بل مشكل الرعي، أن هاد الرعي حتى 

هو يتوقف على التساقطات املطرية ويتأثر القطيع الحيواني.

شكرا السيد االوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الوقت  إطار  في  التعقيب،  للرد على  الوزير،  السيد  الكلمة،  لكم 
املتبقى.

تفضل.

بلس دي زيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنو ةيبلقر يةي بمل اهي
 بلغابات:

مايغنطملش،يبلس ديبلرئيس.

أنا بغيت غير نقول بأنه هاد اإلشكالية ديال التثمين ديال املياه فعال 
خاص الباراج يتدار وخاص )le périmètre irrigué( التحت، ولكن هاد 

ال�سي عندو الكلفة ديالو، عندو.. باراج الوحدة راه كيعطي للفالحة.

 )en cours( اإلشكالية اللي كاينة هو أنه كان نقاش ودراسات اللي هي
اللي كيشيط فيه يم�سي لبالصة  املاء  الوحدة يقدر ذاك  باراج  باش 
أخرى، ولكن كاين )des études( اللي هوما خدامين، إن شاء هللا، يمكن 
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�سي وقت تجي الحكومة بجواب عليه، ولكن راه كيعطي للفالحة.

كمل                          ديالها  باراج  عندها  هي  ها  خروفة"  "دار  مثال  واحنا 

و)le périmètre irrigué( تقريبا 10.000 هكتار ها هي غادي تطلق 

ابتداء من هاد السنة للفالحة فهاديك املنطقة، وهذا مكسب.

كيتبنى                                  هو  سايس  ناحية  في  "أمداز"  ديال  البراج  كذلك، 

و)le périmètre irrigué( راه كيوجد ديال 30.000 هكتار. إذن كاين 

مجهود اللي قايمين به فهاد ال�سي.

نرجع غير فقط – إلى اسمح لي السيد الرئيس – للقضية ألن أنا 

كنتكلم باقي هاد القضية ديال موالين التمر، شتهم كيخرجو كلهم فدقة 

وحدة، كلهم مشاو.. خرجو جميع. كاينين؟ آه باقي.. غير باش نقول لكم 

أنه اإلخوان أنا في وزارة الفالحة اللي كيتكلمو معايا كاين 300 طن اللي 

موجودة في )les frigos( دابا، راه ما كاينش التمر كثير وهذا.. حذار، 

حذار، زعما احنا عندنا مسؤولية، راه أنا إلى كاين �سي واحد اللي غادي 

ندافع عليه أكثر راه هو الفالح وغادي نعاونو باش يبقى يبيع بثمن مزيان، 

ولكن ليس بضرر للمستهلك وللمواطن املغربي.

شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبلمزير.

ونشكركم على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة الدستورية.

وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة، وموضوعه "مآل االلتزام الحكومي القا�سي 

بحصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وتيسير الولوج 

للسكن".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديمحوديبلحوامي:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديبلمزير،

بلس دةيبلمزيرة،

بلسادةيبملستشال ني بملستشالبتيبملحت مات،

الطبقة  بحصول  القا�سي  الحكومي  االلتزام  مآل  حول  نسائلكم 

هي  وما  للسكن،  الولوج  وتيسير  الئق  على سكن  واملتوسطة  الفقيرة 

اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة بعد جائحة كورونا في مجال 

السكن؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لكم، السيدة الوزيرة، لإلجابة على السؤال.

تفضلي.

بلمطنيي بلتعوي ي بلت ببي بلس دةيبزهةيبمشالب،ي زيرةيإعدبدي
 بإلسكاني س اسةيبملدينة:

شكريبلس ديبلرئيس.

بلس دبتي بلسادةيبملستشال ن،

في البداية أشكركم، السيد املستشار، لطرح هذا السؤال املهم.

في إطار تنفيذها للبرنامج الحكومي في مجال السكنى، عملت الوزارة 
على فتح واحد األوراش اللي هي جد مهمة لتوفير سكن الئق ومحاربة 
الهشاشة والسكن العشوائي أيضا وتقليص العجز السكني، اعتبارا 
أن الحصول على السكن هو حق دستوري باش كيضمن الكرامة ديال 

املواطنين وأيضا العيش الكريم.

وفي هذا الصدد عملت الوزارة على وضع وتنفيذ واحد العديد من 
البرامج السكنية اللي كتشمل مختلف ربوع اململكة.

وسعيا منها إلى تحسين ظروف سكن املواطنين وتمكين األسر املعوزة 
من الحصول على مسكن الئق، فقد تم في 2008 إطالق برنامج السكن 
املنخفض التكلفة ديال 140.000 درهم اللي بطبيعة الحال كتعطى 
فيه األولوية لألسر القاطنة بدور الصفيح والدور اآليلة للسقوط وأيضا 
األسر ذات الدخل املحدود، واليوم هاد البرنامج أنجز 28.053 وحدة إلى 

متم غشت 2020.

كما أن هناك برنامج آخر اللي هو السكن االجتماعي ديال 25 مليون، 
اللي انطلق سنة 2010 واللي هو موجه للفئات االجتماعية، شريطة 
عدم التوفر على مسكن وهاد السكن أيضا أنجزنا فيه تقريبا واحد 

496.603 وحدة إلى متم غشت األخير.

كاين أيضا برنامج سكن اللي هو موجه للطبقة املتوسطة منذ 2013، 
وهاد السكن اعتمدت فيه الحكومة على التسهيالت واإلعفاءات من 
رسوم التسجيل والتحفيظ، واللي كانت الوتيرة ديالو شوية متواضعة 
واللي املجهودات اليوم ديال الوزارة راه كتتواصل فيه من أجل دعم 

هذه الفئة.

بصفة عامة هاد البرامج كلها مكنت من نقص ديال ذاك العجز اللي 
كان تقريبا 1.2 مليون وحدة إلى اليوم 400.000 وحدة، الحمد هلل. واللي 
يمكن لنا أيضا نسجلوه اليوم هو أن الوزارة بصدد املراجعة الشاملة 
ديال هاد آليات التعاقد الخاصة بإنتاج السكن االجتماعي والسكن ديال 
الطبقة الوسطى لكي يكون دعم وتعزيز القدرة الشرائية، ألن اليوم احنا 
حاجتنا ندعمو القدرة الشرائية باش الناس يمكن لهم يتملكو السكن 
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بعملية  يتعلق  فيما  خاصة  جديدة،  الحلول  واحد  ابتكار  من خالل 
التمويل وتمكين املقتنين من سكن ميسر ومالئم إلمكانياتهم املادية.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكريبلس دةيبلمزيرة.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

تفضل.

بملستشاليبلس ديمحوديبلحوامي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

شكربيبلس دةيبلمزيرة،يعلىيبإلجابة.

غير، السيدة الوزيرة، هاد ال�سي ما�سي غادي نحملوكم املسؤولية 
تحملتي  عاد  البارح  انتينا  للحكومة.  املسؤولية  نحملو  غادي  ولكن 
هاد املسؤولية في هاد الوزارة، ولكن هاد ال�سي كاين تراكمات ديال 

الحكومات السابقة.

هنايا، السيدة الوزيرة، كنهضرو على السكن الالئق، والسكن الالئق 
هو كانت واحد املجموعة ديال الشعارات مرفوعة في واحد املجموعة 
ديال املدن، هي "مدن بدون صفيح" ولكن كنشوفو هاد البرنامج ما 
لواحد  كمغاربة، وصل  احنايا  لو  كنطمحو  كنا  اللي  للهدف  وصلش 
النسبة ديال 60%، مازال 40% كتعيش فواحد املجموعة ديال املدن 
فهاد  األخرى  املدن  ديال  ومجموعة  البيضاء  الدار  الرباط،  فسال، 

الصفيح.

السكن  ديال  درهم   140.000 الوزيرة،  السيدة  الثاني،  اإلشكال 
لواحد الفئة هشة كيفاش كتتصوري انتينا، السيدة الوزيرة، غيكون 
�سي  كاين  واش  كتشوفيه؟  كيفاش  درهم؟   140.000 بـ  السكن  هاد 

جودة؟ كاين �سي اهتمام بهاد الساكنة ملي كنمشيو لهاد السكن؟

نرجعو للسكن االقتصادي اللي هو 25 مليون، السيدة الوزيرة، 
بـ 25  نتحدى �سي منعش عقاري في املغرب، السيدة الوزيرة، كيبيع 
مليون، ما كاينش �سي منعش عقاري اللي ما كيشبرش النوار، السيدة 
الوزيرة، كاين األرا�سي كتم�سي بأثمنة مناسبة وكاين واحد مجموعة 
تحفيزات، ولكن كنشوفو املواطن راه مضرور، السيدة الوزيرة، وما 
كاينش الجودة، وكان خطاب ملكي ديال سيدنا هللا ينصرو واضح هي 
عبارة عن "علب إسمنتية"، هاد السكن االقتصادي فواحد املجموعة 
ديال الدول راه ساالو معه، رجعو لواحد التجارب أخرى كالتجزئات 

االقتصادية وغيرها.

بلس دةيبلمزيرةيبملحت مة،

السكن العشوائي كنجيو هنايا للسكن االقتصادي، فيه 40 متر، 

فيه 50 متر، كنجيو لواحد الفئة اللي هي هشة واللي هي عندها ملكية 
فيدها وكيجي مكتب الدراسات وكيعمل لها أقل من 80 متر ما نعطيكش 
الرخصة، كيف يعقل، حالل على واحد الفئة وواحد الفئة اللي هي 
مسحوقة اللي هي مسكينة كتجمع ذاك املبلغ بواحد الصعوبة وكتشح 
فواحد املجموعة ديال األشياء باش توفر ذيك االعتمادات باش تشري 

ذيك البقيعة وتبني، تنجبرو التعقيد ديال املساطر.

املساطر.  تبسيط  الحكومة،  طرف  من  مرفوعة  شعارات  هنايا 
كنترجاو فيك، السيدة الوزيرة، تبسطو املساطر لهاد الفئة، راه احنا 

هنا كنمثلو الساكنة وكنمثلو هاد الفئات الهشة السيدة الوزيرة.

كيف يعقل، السيدة الوزيرة، احنا هنايا كنطلبو �سي، كاينة جهات 
مسؤولة كانت تعطى لها صالحيات زولتو )dérogation( كانت للوالة 
والعمال كيعيشو واحد املجموعة ديال املشاكل قرابين من املواطنين، 
العمال،  وهاد  الوالة  لهاد  تعطى  خاص   )dérogation( هاد  زولتو 
احنا كنثيقو فيهم. احنايا ما كنجيوش هنايا وعندنا �سي ملف ديال 

)dérogation( باغي ندافعو عليه.

كاينة الجائحة ديال كورونا، إلى باغيين نحركو االقتصاد ونحركو 
العجلة خصنا نبسطو املساطر ونطلقو لهاد الناس يشتغلو ونشجعو 

االستثمار في بالدنا.

وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

لك الكلمة، السيدة الوزيرة، للرد على التعقيب.

بلس دةي زيرةيإعدبديبلت ببيبلمطنيي بلتعوي ي بإلسكاني س اسةي
بملدينة:

شكربيبلس ديبملستشال.

في الحقيقة تكلمتي بحرقة على هاد القطاع، وأنا كنحب اليوم نقول 
لك واحد القضية اللي هي جد مهمة، احنايا فهاد الجائحة اشتغلنا على 
تبسيط املساطر، وكما كتعرفو بأن الوكاالت الحضرية اليوم بسطت 
املساطر إلى 96%، كل الوكاالت الحضرية عندها اليوم واحد النظام اللي 

.)les autorisations( هو مضبوط لتبسيط املساطر من الناحية ديال

اللي  اللي هو جد مهم هاد امللفات  خليني نقول لك واحد الرقم 
تعالجت في هاد الجائحة هادي كانت عبارة عن 47.000 ملف تقريبا 
اللي هو ضبطناه فهاد الجائحة، لجان الدراسات اللي تجمعات اليوم 
هي 1961 لجنة، إعادة دراسة املشاريع الكبرى رجعناها حتى هي للطبلة 
وخرجنا 1432 مشروع، 402 ديال اللجان و10 ماليير درهم أي 48.000 

منصب شغل.

وفيما يخص هاد القطاع ديال السكن اليوم كنحب نشاطركم واحد 
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الرأي اللي هو جد مهم، هو أن اليوم القطاع غيعاود النظر في املنظومة 
ككل باش نخدمو على الجودة ونحفزو أن املواطن يشري سكن الئق.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبلمزيرة،يببتهىيبلمقت.

سوف  لذا  املوضوع،  وحدة  تجمعهما  والثالث  الثاني  السؤاالن 
نعرضهما دفعة واحدة، والبداية مع سؤال الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، وموضوعه "معاناة ساكنة العالم القروي في مجال البناء".

الكلمة لألستاذ العزري عن الفريق االستقاللي.

تفضل.

بملستشاليبلس ديمحوديبلعزلي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس دةيبلمزيرة،

أصبح  حيث  البناء،  أزمة  من  املغربية  البوادي  ساكنة  تعاني 
يتعذر على العديد من األسر إيجاد منازل ألفراد أسرهم، نظرا لتشدد 
اإلجراءات واملساطر الكابحة الستقرارهم، باإلضافة إلى مشكل ترسيم 
الحدود بين املجال الحضري والقروي لتحديد اختصاصات املسؤولين 
يفرض  أصبح  الذي  ال�سيء  السكان،  لهؤالء  البناء  مشاكل  حل  عن 

ضرورة تدخل الوزارة.

لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة 
لحل مشاكل البناء بالعالم القروي؟

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

السؤال الثاني–مازال السيدة الوزيرة–السؤال الثاني هو دائما في 
نفس املوضوع يتمحور حول "تنمية السكن القروي".

الكلمة للسيد رئيس الفريق الحركي لبسط السؤال.

تفضل.

بملستشاليبلس ديمبالكيبلسباعي:

بلس ديبلرئيس،

بلس دةيبلمزيرةيبملحت مة،

ال خالف أن املناطق القروية والجبلية في أمس الحاجة إلى سياسة 
عمومية خاصة في مجال السكنى والتعمير، وعليه نسائلكم، السيدة 

الوزيرة، حول اآلليات املتخذة لتحقيق هذه الغاية.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

املتعلقين  السؤالين  على  لإلجابة  الوزيرة،  السيدة  لك،  الكلمة 
بالسكن القروي.

تفضلي.

بلس دةي زيرةيإعدبديبلت ببيبلمطنيي بلتعوي ي بإلسكاني س اسةي
بملدينة:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

اللي يمكن لي نؤكد لكم اليوم هو أن الوزارة كتولي واحد األهمية 
خاصة للعالم القروي، بحيث أن قامت الوزارة اليوم بفتح واحد الورش 
اللي هو جد مهم وطموح لتنمية املجال القروي عبر التعبئة ديال املوارد 
املالية، أوال، من امليزانية العامة وصندوق التضامن للسكن واإلدماج 
الحضري، حيث حرصنا أيضا على تخصيص 50% من االعتمادات 

للمجال القروي، وهذا واحد املكتسب كبير بزاف للعالم القروي.

أيضا، قمنا في إطار برنامج السكن االجتماعي للعالم القروي بخفض 
الحد األدنى للمساكن من 500 إلى 100 شقة، عالش؟ باش نشجعوهم 
على االستثمار في املجال القروي، ألن املنعش العقاري اليوم فاش كتعطيه 
واحد الكمية هائلة ديال الديور اللي خاص يديرو في العالم القروي ما 
 la petite et( كيمشيش، وبالتالي هاد ال�سي غيخلينا نحفزو حتى ذيك
la moyenne entreprise(، وأيضا باش نوجدو واحد العرض اللي هو 

كيتجاوب مع الخصوصيات ديال العالم القروي فيما يخص السكن.

خليني عافاكم نعطيكم بعض األرقام اللي هي كتبان لي جد مهمة:

فيما يخص السكن ديال 25 مليون، تم إنجاز إلى حد اليوم في العالم 
القروي 57.000 وحدة، وفيما يخص السكن ديال 140.000 درهم تم 

إنجاز اليوم 1470 وحدة.

بالنسبة للتجزئات، هاد التجزئات في العالم القروي راه تقريبا 32 
اتفاقية اللي قمنا بالتأشير عليها، أي مجمل األسر اللي استافدت من هاد 
التجزئات هي 9686 أسرة، وهاد املبلغ اإلجمالي اللي كان في هاد البرنامج 
ديال التجزئات التدريجية بالعالم القروي هو تقريبا واحد 281 مليون 

درهم اللي شاركت فيها الوزارة بـ 120 مليون درهم.

القروي  املجال  في  أو  القروي  العالم  في  الوزارة  تدخل  أيضا، 
 les centres( الصاعدة،  القروية  املراكز  ديال  التنمية  برنامج  شمل 
émergents( واليوم احنايا كنسرعو بالوتيرة إلنجاز املرحلة الثالثة اللي 
هي غتكون عبارة عن تأطير وتنمية هاد املجاالت وأيضا غنجيبو واحد 
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)l’offre( ديال السكنى اللي هي مواملة هاد )les centres émergents(، في 
األول عندنا الدراسة ديال 77 مركز قروي، أي واحد الساكنة ديال 1.2 
مليون نسمة، وفي الثانية عندنا 100 مركز قروي، أي واحد الساكنة 

ديال 1.1 مليون نسمة.

وأيضا كاين تعميم التغطية ديال وثائق التعمير اللي اليوم وصلنا فيها 
83%، وأيضا كاين برامج املساعدة املعمارية والتقنية املجانية بمختلف 
اململكة. اليوم اللي بغا يدير بالن ديال مهندس أو بالن ديال طوبوغراف 
 l'assistance( يمكن لو يديرو بال فرنك بال جوج، يعني عندنا واحد 

technique( في هاد املجال هذا.

وأيضا كاين برنامج عملياتي لتشجيع إحداث هاد التجزئات ذات 
التجهيز املحلي بحال اللي قلت قبيلة.

وفيما يخص بعض اإلكراهات اللي تتعلق بالبناء في العالم القروي، 
اليوم اإلشكالية صحيح مطروحة ولكن احنا بصدد العمل مع وزارة 
الداخلية باش نوجدو واحد الحل اللي هو مهم اللي غيخلي هاد العالم 
القروي يستافد حتى هو من واحد التأطير ديال واحد الحركية ديال 
الضمانات  كافة  بتوفير  الساكنة  سالمة  على  نحرصو  ولكن  البناء، 
الضرورية الالزمة باش املواطنين يبنيو، ولكن يبنيو بواحد الشروط 

باش ما نخرجوش ملشاكل وحدة أخرى عاود ال يحمد عقباها.

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس دةيبلمزيرة.

وفي إطار التعقيب على جواب السيدة الوزيرة ديال إعداد التراب 
الوطني، أعطي الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل السيد املستشار.

بملستشاليبلس ديمحوديبلعزلي:

بلس دةيبلمزيرة،

أنا الجواب ديالك، السيدة الوزيرة، ما عندوش عالقة بالسؤال 
ديالي بصفة نهائية، ألن مشيتي للسكن االجتماعي، التجزئات إلى غير 

ذلك من وثائق التعمير.

هي  القروي،  العالم  ديال  الساكنة  وهو  ديالي  املشكل  عندي  أنا 
عندها مشكل اآلن في الرخص، اللي ما كتحصلش على رخص البناء، 
مثال غناخذو بعض املناطق القروية اللي فيها كثافة سكانية كتفرضو 
عليهم املساحة اللي خاصها تكون 500 متر مربع مثال، وهو عندو مثال غير 
200 متر مربع وال 300 متر مربع. كتجيو عاوتاني لبعض املناطق األخرى 

وتعطيوها مثال 1000 متر مربع، أو أخرى بعض املرات هكتار.

أنا ما جاوبتينيش على السؤال، مشيتي لواحد هذا ديال الشركات 

الكبار اللي غينجزو.. احنا باقيين غير مع السكان اللي كاينين فذيك 
املنطقة هي بغينا نحلو لهم هاد املشكل ديالهم.

جينا تنجيو لهاد املنطقة هادي اللي فعال أنا ما بغاتش تفهم لي، 
تنعطيو في املجال الحضري، الشقق ديال 50 مترو، وهذا عندو 300 متر 
أو 400 متر بغا يقسمو على 2 باش ياخذ ب 150 – 150 كنحرموه، ما 

فهمتش فين غادي يم�سي هاد السيد هذا، وما عندو فين يم�سي؟

نقطة أخرى اللي حتى هي مهمة جدا، كنجيو مثال فذاك التقسيم 
اإلداري أو التقطيع اإلداري، تتجي واحد القبيلة وال دوار تيقسموه على 
2، ونص الدوار فيهم العائلة ديال واحد الفرد داخل في العالم القروي 
وواحد داخل في العالم الحضري، هذاك العالم الحضري )املقصود: 
القروي( محروم بصفة نهائية، ما عندو ال ما ال ضو ال مرافق اجتماعية 
ال تجهيز ال والو، هذاك ما عندوش الحق يطلب حتى الرخصة، تيقول لو 
أنت املنطقة ديالك ما مجهزاش، ما مستافد من حتى �سي حاجة، بينما 

العالم القروي )املقصود: الحضري(، ها التعقيدات.

إذن احنا بالنسبة لهاد أشنو اعطينا للعالم القروي؟ راه ما اعطيناه 
حتى �سي حاجة.

غير قولو لنا السيدة الوزيرة، بغينا نفهمو اآلن تنلقاو واحد املجموعة 
ديال األسر اللي محرومة من رخص البناء وما أكثرهم، ونبغي نطرح 
عليك السؤال، السيدة الوزيرة، في هاد املجال هذا تنالحظ هاد السؤال 
فايت تطرح، ما�سي مرة ما�سي جوج، واش الوزارة ما قاداش تحل هاد 
املشاكل إما مع الوكاالت الحضرية اللي تابعين للنظام ديالها، أوال هوما 
ما باغيينش، أوال ما قادينش، قولو لنا مثال فين غنمشيو. إلى ما كانتش 
مثال قادة الوزارة تحل هاد املشاكل قولو لنا إينا جهة نمشيو لها مثال، أو 

الجهة املختصة في هاد امليدان هذا، وزد على ذلك.

بلس دةيبلمزيرة،

لذا نؤكد لكم اليوم أن املجال القروي يعاني من فراغ كبير على 
مستوى التشريع والتهيئة والعدالة االجتماعية، وهو ما يتطلب إصدار 
تشريع متطور ومالئم خاص بالقرى إلعطاء دفعة قوية لتنمية املجال 
البوادي  إلى  املدن  بدأ يستفيد من هجرة مضادة من  الذي  الواسع 

ملمارسة األنشطة الفالحية والصناعية والغذائية والسياحة الجبلية.

شكرا السيدة الوزيرة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب.

بملستشاليبلس ديمبالكيبلسباعي:

شكريبلس ديبلرئيس.
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كنشكروك، السيدة الوزيرة، على جوابكم القيم. وقبل الخوض 
في التعقيب البد أن أشكركم على املجهودات الجبارة اللي كتقومو بها، 
وخاصة كيفما قلتي اإلعفاء ديال واحد الشريحة من الساكنة، خاصة 
ذوك اللي كيقتنيو السكن ديال 25 مليون سنيتم، هادي كلها مجهودات 

جبارة.

وكذلك، السيدة الوزيرة كما قلتو انتوما عندكم واحد الهاجس كبير 
باش تنميو هادوك املراكز الحضرية والقروية، هذا كلو مجهود كبير.

لكن، السيدة الوزيرة، اللي غادي نقول لك واللي غادي نوصل لك–
كما قال األٍخ–راه هما ذوك الناس ديال البوادي راه مكرفصين، واحنا 
املسؤولية  كنتحملو  احنا  الوزيرة،  السيدة  بلي،  كنعرفو  احنا  اليوم 
كبرملان وال كحكومة في التشريعات اللي هي هذا القانون اللي كيقولها، 
هاد الهكتار راه أنا نقول لك غير الجماعة مثال اللي كننتمي لها واللي 
90% من  90% ما عندهومش هكتار،  كنترأسها في إقليم آسفي راه 
الساكنة ما عندهومش هكتار، وهاد السيد ملي كينوض يعطي لولدو 
واحد نص خدام وال 500 متر كما قال األخ كتقول له "أودي سير بيعها 
فهادوك  واحلين  وهما  للمدينة"،  وهود   )triporteur( بها  شري  وسير 
البرارك وهاد املسائل، هذا هو اللي واقع، راه الواقع هو هذا، واحد 
كتحبسوه ما كيبنيش في جنب الدار عندو، يزوج وليداتو وال مات باهم 
كيفرقو ذاك الورث ديالهم، كيجبه خدام وال خدام ونص ما كيجبر 
آش يدير، كيبيعو وكيشري )triporteur( وال يدير كروصة ويجي للشارع 

ويحبس.. وهذا هو اللي واحلين فيه املدن، هاد تهيئة املدن.

بلس دةيبلمزيرة،

تبسيط املساطر راه خاصو يكون، نجيبو القانون ونعاودو تبسيط 
كنتمناو  احنا  ألن  ديالو  الحق  القروي  العالم  لهاد  ونعطيو  املساطر 
بأن هاد الناس ديال املدن اللي هاجرو للبادية، احنا دبا ولى العكس 
هو الصحيح، الناس دبا من املدينة كيمشيو وهذا.. احنا ما كنكروش 
احنا ما كنقولوش–كما قال السيد املستشار–احنا ما�سي ضد التنمية 
وتنظيم السكن وكذا، ولكن باقيين بعاد السيدة الوزيرة، ال يعقل باش 
نوضو واحد القانون اللي هو تخلق على مدينة بحال بوسكورة وال على 
أسميتو ونطبقوه على واحد ساكن في الجبل، راه ال يعقل، السيدة 
الوزيرة، هذا هو اللي بغيناكم احنا تجيبو لنا القانون وتبسطو هاد 
املسائل وتعطيو للناس، ألن حتى هذاك اللي كيبني كيبني واحد املسائل 
ديال عالش كيم�سي للعشوائي؟ ألن ما رخصنا له ما عاطيناه �سي حاجة 

اللي هي قانونية، كيم�سي يدير ذاك ال�سي اللي..

ونطلبو منك تجيبي �سي قوانين جديدة هللا يجازيك بخير باش..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكربيبلس ديبملستشال.

الكلمة لك، السيدة الوزيرة، للرد على التعقيبات في إطار الوقت 
املتبقى، 3 دقائق.

تفضلي.

بلس دةي زيرةيإعدبديبلت ببيبلمطنيي بلتعوي ي بإلسكاني س اسةي
بملدينة:

شكريبلس ديبلرئيس.

وشكرا على التدخالت ديالكم السادة املستشارون.

أنا بغيت غير نوضعكم في الصورة فيما يخص هاد القانون اللي هو 
كيوضعنا فواحد اإلشكاليات في العالم القروي.

غير لإلفادة فقط اليوم تمت دراسة أكثر من 28.000 طلب رخص 
67% من  28.000 رخصة راه تقريبا  2019، فهاد  البناء خالل سنة 
املشاريع هي تقامت على مساحات أقل من 1000 متر مربع، ألن القانون 
اليوم ما كيقولش لك الهكتار وكيفتح لك واحد البند فيه اللي كيقول 
لك البد أننا على حسب هاد التشريع اللي كاين أو املعمول به، كاينة 
واحد العبارة كتنص على خصوصية العالم القروي وعلى إمكانية منح 
استثناء والنزول على مساحة الهكتار الواحد، ياك؟ والسماح بالرفع من 
نسبة املساحة املبنية وكذا علو البنايات إذا كان هناك طبعا ما يفرض 

علينا ذاك ال�سي من طرف لجنة مختصة.

اللي كتعطانا هي طلبات  الطلبات  بأن جميع  اليوم احنا كنقولو 
باش يزيد بيت وال يزيد سطح وال يكبر شوية ذاك املبنى ديالو، هادو هما 
67% اللي كيجيونا فالطلبات. اليوم احنا كنشتغلو على هاد املعطى هذا 
بالضبط باش أننا نحلو هاد اإلشكالية مع وزارة الداخلية طبعا باش 
نحلو هاد اإلشكالية ديال هذاك السيد اللي بغا يزيد بيت وال بغا يزيد 
)étage( وال يبني سكنى في ذيك األرض اللي عندو بطبيعة الحال هادي 
إشكالية اللي تطرحت لنا دبا بصفة ملحة على ود هاد الجائحة، ألن 

الناس كلهم رجعو للبوادي ديالهم يعيشو فيهم ألن مشت لهم الخدمة.

اليوم هادوك الناس اللي رجعو خاصهم يعيشو في سكن الئق، واليوم 
احنا كنشتغلو على هاد اإلطار هذا باش نجيبو، السيد املستشار، واحد 

القانون اللي هو كيتجاوب مع هاد الظاهرة هادي.

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكريبلس دةيبلمزيرة.

 نشكركيعلىيبملساهوةيبلق وةيفييهذهيبلجلسةيبلدستملية.

 نشكريبلجو عيعلىيبملساهوة.

 لفعتيبلجلسة.
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محضريبلجلسةيلقمي329

بلتاليخ: الثالثاء 17 ربيع األول 1442هـ )3 نوفمبر 2020م(.

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

بلتمق ت: ساعتان وتسع وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة الخامسة عشرة بعد الزوال.

جد 3يبرعوا3: جلسة مخصصة لتقديم األجوبة عن األسئلة املتعلقة 
موضوع  حول  الحكومة  رئيس  السيد  قبل  من  العامة  بالسياسة 
بالقتصاديي بلمضعي تحدياتي ملعالجةي بلحكمم ةي "بلس اساتي

 بالجتواعييفييظليتدبع اتيجائحةيكر با".

بملستشاليبلس ديعبديبلحك ميبنيشواش،يلئيسيبملجلس:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسلين.

علىيبركةيهللا،يأعلنيعنيبفتتاحيبلجلسة.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دةي بلسادةيبلمزلبءيبملحت ممن،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

الدستور،  من   100 الفصل  من  الثالثة  الفقرة  بأحكام  عمال 
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 موضوع واحد 
يتعلق بـ "بلس اساتيبلحكمم ةيملعالجةيتحدياتيبلمضعيبالقتصاديي

 بالجتواعييفييظليتدبع اتيجائحةيكر با".

وكالعادة، قبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول أعمال 
هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد 

من مراسالت وإعالنات.

الكلمة لكم السيد األمين.

بملستشاليبلس ديأحوديلخريف،يأمينيبملجلس:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت م.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دةي بلسادةيبلمزلبءيبملحت مين،

بلسادةي بلس دبتيبملستشالبتيبملحت ممن،

رقم  قانون  بمشروع  النواب  مجلس  من  املجلس  توصل  بداية، 
القرض  بإصالح  القا�سي   12.96 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   32.20

الشعبي في للمغرب.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يومه الثالثاء 3 
نونبر 2020، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 103 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 10 أسئلة.

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبرمين.

ونشرع اآلن في معالجة أسئلة محور هذه الجلسة حول "السياسات 
ظل  في  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  تحديات  ملعالجة  الحكومية 

تداعيات جائحة كورونا"، وعددها 12 سؤاال.

أفتح باب التدخالت، وأعطي الكلمة ألول متدخل عن فريق األصالة 
واملعاصرة.

بملستشالةيبلس دةيفاطوةيبلزهربءيبنيبلطالب:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

تجاوز  أجل  من  املعتمدة  الحكومية  "السياسات  حول  نسائلكم 
الوضع االقتصادي واالجتماعي جراء تداعيات أزمة كورونا؟"

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بملستشاليبلس ديعبديبلسالميبللبال:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

ماذا أعددتم ملواجهة هذه الجائحة، وقانا هللا من شرها؟

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.

بملستشاليبلس ديعبديبلصوديمريوي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بسميهللايبلرحونيبلرح م.
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من  املعتمدة  السياسات  عن  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم، 
االقتصادي  الوضعين  على  الجائحة  آثار  ملعالجة  حكومتكم  طرف 

واالجتماعي.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

بملستشاليبلس ديأحوديشد:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

مختلف  على  السلبية  بتداعياتها  تتمدد  كورونا  جائحة  مازالت 
هذا  على  واالجتماعية،  واالقتصادية  واملالية  الصحية  املجاالت 
األساس، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول السياسات املسطرة 

للحد من تداعيات الناجمة عن هذه الجائحة.

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

بملستشاليبلس ديمحوديبلبكملي:

نفس السؤال.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكلمة للفريق االشتراكي.

بملستشاليبلس ديعبديبلحو ديفاتحي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

نفس السؤال.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

بملستشاليبلس ديعبديبلكريميمهدي:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسلين.

بلس ديبلرئيسيبملحت م،

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دةي بلسادةيبلمزلبءيبملحت مين،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالين،

في سياق األزمة الصحية لجائحة "كوفيد-19"، نستحضر–وبحس 
املرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  عال–حجم  وطني 
بمواجهة هذه األزمة الوبائية والتدابير االستباقية التي اتخذتها بالدنا، 
تحت القيادة الرشيدة واملتبصرة لجاللة امللك، حفظه هللا، للتخفيف 

من التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة.

املرحلة  خالل  الناجعة  األولية  الحكومية  التدابير  ورغم  لكن، 
األولى املمتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، التي استندت 
إلى تقديرات ظرفية، على أساس الرجوع إلى الوضعية العادية ابتداء 
من يوليوز 2020، كبداية ملرحلة لالنتعاش االقتصادي الوطني، إال أن 
تطورات الجائحة دوليا ووطنيا أفرزت معطى جديد، كشف بامللموس 
أن تداعياتها ستمتد إلى نهاية سنة 2021، األمر الذي أسقط قانون 
املالية التعديلي ومشروع قانون املالية 2021 في اجترار التوقع الحكومي 
األولي، مما يهدد استمرارية املقاوالت ومناصب الشغل، السيما وأن 
تعاقب  مع  الجائحة  قبل  صعوبات  تعيش  كانت  الوطنية  املقاوالت 

سنتين من الجفاف.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

حجم  عن  تعبير  أقوى  األرقام  صدقية  تعتبر  سبق،  بما  ارتباطا 
تهدد  التي  االجتماعية  والتوترات  واملالية  االقتصادية  التحديات 
االئتماني  التصنيف  املثال  سبيل  على  ومنها  املقاوالت،  استمرارية 
السلبي،  الوضع  درجات  أدنى  إلى  انخفض  الذي  للمغرب،  السيادي 
نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد املغربي واملالية العمومية، 
وذلك وفقا لتقرير وكالة )Fitch Ratings( الصادر في أكتوبر 2020، ملا له 
من تداعيات على سياسة االقتراض واالستثمار، وهو ما تؤكده كذلك 
املغرب مع عدة  العام ملقاوالت  العديدة لالتحاد  اللقاءات  خالصات 
منظمات دولية ووطنية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ارتكزت 

على جس نبض املقاوالت كبارومتر لدى االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

وفيما يلي بعض املعطيات والتوقعات:

- ففيما يتعلق برقم املعامالت: عرف في 2019 ما يفوق 1000 مليار 
و296 مليون درهم، وفي املقابل 884 في 2020، أي بانخفاض تراكمي بـ 

412 مليار درهم؛

- فيما يخص الضريبة على الشركات: في 2020 كان انخفاض بمبلغ 
32 مليار درهم، واملتوقع أنه في 2021 غادي تكون بين 15 و20 مليار 

درهم، السيد رئيس الحكومة؛

"ضمان  من  املستفيدة  املقاوالت  فإن  التمويل:  حيث  ومن   -
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أوكسجين" و"ضمان إقالع" خالل 2020 هي 47.000 مقاولة، بمبلغ 38 
مليار درهم بنسبة استفادة ال تفوق 20%؛

- من حيث فقدان مناصب الشغل: فبين شتنبر 2019 وشتنبر 2020 
تم فقدان 581.000 منصب شغل، وانتقل معدل البطالة من %9.4 

إلى 12.7%؛

- وبالنسبة لنفوق املقاوالت ففي 2019 كانت بمثابة 8439 مقاولة، 
وصل في 2020 إلى 9770، بزيادة 16%، واملتوقع خالل الستة األشهر 

ديال 2021 زيادة بـ %25.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

التدابير  مختلف  نثمن  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  في  إننا 
واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  لتجاوز  الحكومية  واإلجراءات 

لجائحة "كوفيد-19"، نذكر من أهمها:

1-  نثمن إقرار آليات كفيلة بتنزيل صندوق االستثمار االستراتيجي، 
تنزيل  وتسريع  ألهميته  اعتبارا  لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق 
وبين  واملقاوالت  القطاعات  بين  العالقة  وتوضيح  تمويله  أدوات 
الصندوق، وكذا آليات الشراكة املعتمدة وقواعد الحكامة املالية، من 

حيث املقاييس ومعايير الولوج لالستفادة من التمويل؛

2-  نثمن اإلجراءات الواردة ضمن املنشور الذي أصدرتموه، بتطبيق 
مبدأ األفضلية لفائدة املقاوالت الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية؛

التوازن على  في أفق تحقيق  للتعويض الصناعي  3- خلق وكاالت 
مستوى امليزان التجاري، وهو ما يستدعي توسيع مجاالت التعويض 
هذا  إعمال  إلى  اللجوء  إجبارية  الوطني  التشريع  بتضمين  الصناعي 
الشرط في مجال الطلبيات العمومية، مع توطينها جهويا، المتصاص 
اتفاقيات  املغربية مع جميع  الصادرات  العجز املسجل على مستوى 

التبادل الحر املبرمة؛

4-  نشيد بهيكلة القطاع غير املنظم، وهو ما سيمكن من توسيع 
القاعدة الضريبية واجترار القطاع غير املهيكل لدائرة القطاع املنظم؛

لترسيخ  كمدخل  اإلداري  الالتمركز  ورش  تنزيل  تسريع  نثمن   -5
الحكامة الترابية الناجعة، تبعا ملنشوركم، السيما فيما يتعلق بحصر 
املتعلقة  تلك  وتدقيقها، خصوصا  الوزارية  القطاعات  اختصاصات 

بمجال االستثمار حسب مستويات تنفيذها مركزيا وجهويا؛

6- رغم تثميننا لورش الرقمنة وتبسيط املساطر اإلدارية وتقريب 
اإلدارة من املواطن، طبقا للتوجيهات امللكية السامية، ندعو الحكومة 
املتعلق   55.19 للقانون رقم  التنظيمية  النصوص  إخراج  إلى تسريع 
تطور  مستجدات  ضوء  على  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  بتبسيط 

الوباء.

ورغم إيجابية التدابير الحكومية املذكورة، مازالت بعض مظاهر 

النكوص والقصور جاثمة في مشروع قانون املالية للسنة املالية 2021، 
ويتعلق األمر باملالحظات التالية:

1-   فيما يخص تحفيز الطلب، نسجل عدم توفير دعم قوي للمواطن، 
وبالتالي االستهالك، باعتباره رافعة أساسية للنمو االقتصادي وتنمية 

املوارد الضريبية؛

2-  نسجل، لألسف، عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الجبائية..

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبملستشاليبملحت م،يببتهىيبلمقتيمعيبرسف.

أعطي الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

إلى ممكن، السيد املستشار، تخلي املداخلة ديالك باش نضمنوها 
في محضر أشغال هذه الجلسة.

االتحاد املغربي للشغل.

بملستشالةيبلس دةيأما3يبلعوري:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

دخلت بالدنا مرحلة مقلقة، مع االرتفاع غير املسبوق في معدالت 
العدوى بفيروس كورونا الفتاك وعدد ضحاياه والحاالت الحرجة، التي 
بدأت تتجاوز البنيات االستشفائية املخصصة، وتدهور الوضع الصحي 
عموما، الذي لم يعد بإمكان الحكومة رفع شعار "التحكم فيه"، بالنظر 

لتناسل البؤر الوبائية العائلية واملهنية.

كذلك الحال بالنسبة للتداعيات االقتصادية واالجتماعية الناجمة 
الجائحة،  وطأة  تحت  يئن  فاقتصادنا  الصحية،  الطوارئ  حالة  عن 
جراء  مأساوية،  أوضاعا  تعيش  باتت  املواطنين  من  عريضة  وفئات 

االنعكاسات الوخيمة لألزمة املركبة.

كل املؤشرات تنذر بتفاقم اآلفاق االقتصادية، نتيجة لتأثير الجائحة، 
التي زاد من حدتها الجفاف وفي ظل القصور التدبيري الحكومي، تراجع 
نسبة النمو، عجز الخزينة، ميزان األداءات، املديونية.. إلخ ، فقدان 
305.000 منصب شغل خالل سنة 2020 في العديد من القطاعات، 
حتى تلك التي استفادت من الدعم والتسريحات الالقانونية املتواصلة 
 ،%14 البطالة  نسبة  في  املهول  االرتفاع  والعمال،  العامالت  في حق 
اتساع دائرة الفقر والهشاشة لتشمل ثلث املغاربة، مع توقف وتقليص 
العمل بالقطاع غير املهكيل وتمديد الحجر الصحي، في الوقت الذي تم 
رفع الدعم االجتماعي عن الفئات املعوزة، كما تم رفعه عن املتوقفين 

عن العمل.

وإذا عمقت الجائحة األزمة االجتماعية، فقد عرت على العديد من 
االختالالت الهيكلية، خاصة على مستوى منظومتنا الصحية والتغطية 
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الصحية ومنظومتنا التعليمية والقطاع غير املهيكل والفوارق املجالية، 
مؤكدة على أهمية الحماية االجتماعية للفئات الهشة، باعتبارها مرتكزا 

لصيانة الكرامة اإلنسانية وتوطيد التماسك االجتماعي.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

لقد أفصحت الخطب امللكية األخيرة عن منظور لالختيارات الكبرى، 
في ظل إنعاش االقتصاد الوطني، مخصصة مساحة واسعة للمجال 
االجتماعي وتحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين وتكريس الحق 

في الحماية االجتماعية.

وباعتبار الحماية االجتماعية أحد الرهانات ذات األولوية القصوى 
ومحورا يؤسس لعقد اجتماعي جديد، فقد كان على الحكومة أن تبادر 
بفتح آلية ممأسسة للحوار االجتماعي بهذا الخصوص، حتى يحظى هذا 
الورش بتوافق الفرقاء، كما أكده الخطاب امللكي الداعي إلى التشاور 

الواسع مع جميع الشركاء.

افتتاح دورة  أسابيع على خطاب   3 أزيد من  أنه ورغم مرور  إال 
البرملان، مازالت الحكومة لم تفصح عن منهجيتها ملباشرة هذا الورش، 
الذي نعتبره أساسيا ومهيكال للنموذج االجتماعي والتنموي املنشودين، 

ولم تبادر بإطالق املشاورات بين الفرقاء املجتمعيين.

االستثنائية  والظروف  األزمة  الحكومة  استغلت  ذلك،  عوض 
للتضييق من هامش الحريات، الفردية منها والجماعية، عبر املبادرة 
التشريعية لتمرير قوانين اجتماعية مصيرية بمنهجية أحادية، خارج 
التنظيمي  القانون  مشروع  قبيل  من  االجتماعي،  الحوار  مؤسسة 
"التكبيلي" لإلضراب ومشروع القانون "التكميمي" للنقابات، والتخطيط 
للمس بمدونة الشغل، في اتجاه تكريس الهشاشة، دون تقييم حقيقي 
ملدى احترام قانون الشغل، تشريعات تراجعية تستهدف املس بحقوق 
الطبقة العاملة واإلجهاز على مكتسباتها التاريخية، بل والسطو على 
للمنخرطين،  ملكا  تعتبر  التي  االجتماعي  الضمان  كمصحات  أمالكها 
ولم تتوان الحكومة في ضرب القدرة الشرائية من خالل الضرائب غير 

املباشرة على العديد من املواد االستهالكية العادية.

دخول  تضريب  على  عجزها  أمام  أنه  هو  الكأس  أفاض  وما 
املستفيدين من ثروات البالد وأصحاب االمتيازات، لجأت الحكومة دون 
استشارة الحركة النقابية، إلى إقرار ما سمته بـ "املساهمة التضامنية" 
على الدخول واألرباح، بادرت منظمتنا باستنكارها، إجراء تستهدف من 
خالله الحكومة بالدرجة األولى أجور املوظفين ومستخدمي املؤسسات 
العمومية وأجراء القطاع الخاص الستعادة باليد اليسرى ما أعطته 
باليد اليمنى كنتاج للحوار االجتماعي لـ 25 أبريل، غير عابئة بتدهور 
وضعية هؤالء األجراء ودون مراعاة لظروفهم االجتادعية والعائلية، في 
ظل التسريحات الجماعية التي طالت العديد من األزواج، وال لتكاليف 
التمدرس والتطبيب والتضامن العائلي، بل إمعانا منها في إنهاك الطبقة 
الوسطى، ضدا على الشعارات الجوفاء املرفوعة سابقا بضرورة تقوية 

الطبقة الوسطى.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

إن السنة املتبقية من عمر الحكومة من املفروض أن تنتج إجابات 
مطالبة  فحكومتكم  كورونا،  ظروف  فاقمتها  التي  للوضعية  وحلوال 
بإعادة دينامية االقتصاد الوطني ومعالجة اختالالته، كما أنها مطالبة 
لبرامج إعادة توفير الشغل واإلدماج املنهي جهويا ووطنيا  بالتخطيط 
للتخفيض من معدالت البطالة وسط الشباب ومحاربة الفقر بتوفير 

الشغل.

وتفعيلها  االجتماعية  الحماية  على  باالنكباب  مطالبة  حكومتكم 
في اآلجال املحددة، وقد حددت معالم هذا الورش في الشعب األربعة 

التالية:

- التغطية الصحية اإلجبارية؛

- تعميم التعويضات العائلية؛

- توسيع االستفادة من التأمين على تعويض فقدان الشغل ملن 
يتوفر على عمل قار؛

تحظى  أنظمة  إطار  في  وذلك  املواطنين،  عيش  تحسين ظروف   -
بتوافق الفرقاء االجتماعيين، أنظمة ممأسسة، منصفة، تحافظ على 

مكتسبات املنخرطين.

إنها مرحلة العمل واإلنجاز، مرحلة املسؤولية واملحاسبة في مواجهة 
تداعيات األزمة الصحية، فقبل التفكير في االستحقاقات االنتخابية لـ 
2021 والتجاذبات والتراشقات عبر طريقة احتساب القاسم االنتخابي.

شكرا السيد رئيس الحكومة.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا الزمالء.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس دةيبلرئيسة.

انتهى الوقت، السيدة الرئيسة، انتهى الوقت.

الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

بملستشاليبلس ديبمللمدييبلعابديبلعوربني:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

بلس دةي بلسادةيبلمزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبملستشال ن،

نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول مخطط الحكومة ملواجهة 



عدد989–923ربيع األول14429 )99نوفمبر20209( الجريدة الرسمية للبرملان6 82  

إلنعاش  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  حول  وكذلك  التشغيل  أزمة 
القطاع الفالحي.

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

بملستشاليبلس ديعبديبلحقيحيسان:

شكربيبلس ديبلرئيس.

االقتصادية  اإلجراءات  عن  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم، 
واالجتماعية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا وعن جدواها أيضا.

شكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة املوالية كان يفترض أن يقدمها السيد املستشار املحترم، ال�سي 
عبد اللطيف أعمو، ولكنه اعتذر وبعث برسالة ملجلس املستشارين 
يعتذر فيها باسمه وباسم زميله السيد املستشار عدي شجري عن عدم 

حضور هذه الجلسة ألسباب صحية.

أجل  من  مكتوبة  مساهمته  قدم  أعمو  ال�سي  املستشار  السيد 
تضمينها في محضر أشغال هذه الجلسة.

آخر كلمة في هذا البرنامج للمستشار املحترم السيد رشيد املنياري في 
حدود دقيقة ونصف، هذا هو نصيبك.

بملستشاليبلس ديلش ديبملن الي:

هللاييجعليبلن كة.

بسميهللايبلرحونيبلرح م

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دبتي بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

لقد أطلق املغرب إستراتيجية وطنية ملكافحة الفساد تمتد من سنة 
2015 إلى غاية سنة 2025، بهدف توطيد النزاهة والحد من الفساد 
ومظاهره بشكل ملموس، ورصدت ألجلها ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 
1.8 مليار درهم، إال أنه منذ ذلك الحين مازالت بؤر الفساد وقالعه تمتد 
وتتسع، ومازالت مظاهر اإلثراء غير املشروع في تنامي مستمر، ومازال 
املال العام يتعرض للنهب واالختالس، ومازال رموز الفساد يواصلون 
مسيرتهم اللصوصية آمنين مطمئنين، مما فوت على بالدنا موارد مالية 
ضخمة هي في أمس الحاجة إليها، وجاءت جائحة كورونا على حين غرة، 

فعرت عن حجم الخراب الذي خلفه الفساد ونهب املال العام في مسيرة 
املغرب التنموية، وكشفت جروح الفقر الغائرة التي لم يسعفها الدعم 

التضامني املؤقت، ولم تستطع مللمتها أو الحد من آالمها أية مبادرة.

اإلجراءات  عن  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم،  لذا 
العملية والحقيقية التي تعتزمون القيام بها السترداد األموال املنهوبة 
وعن موقع مكافحة الفساد واإلثراء غير املشروع في خطط معالجة 

الوضع االقتصادي واالجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

على  لإلجابة  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  اآلن،  لكم  الكلمة 
األسئلة التي استمعنا إليها.

بلس ديسعديبلدينيبلعثواني،يلئيسيبلحكممة:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

بلحوديهللي بلصالةي بلسالميعلىيلسم3يهللاي علىيآلهي صحبه.

بلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دبتي بلسادةيبلمزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

بلسالميعل كمي لحوةيهللاي اركاته،

أود في بداية هذه الجلسة، ونحن نعيش أجواء الذكرى العطرة ملولد 
سيد الخلق والرحمة املهداة للعاملين، سيدنا محمد عليه أفضل الصالة 
وأزكى السالم، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، سائال املولى عز 
وجل أن يعيد هذه الذكرى على جاللة امللك محمد السادس بالخير 
واليمن والبركات، وعلى بالدنا ووطننا وشعبنا اآلمن أن يعيده عليه 
باألمن والرقي واالزدهار، وأن يرفع عنا هذا الوباء وعن البشرية جمعاء.

األمر  يتعلق  بذكرى وطنية عزيزة،  نقترب من االحتفال  أننا  كما 
بمغربية  تشبثنا  خاللها  من  نجدد  التي  الخضراء،  املسيرة  بذكرى 
الصحراء، ونذكر هنا بالقرار األخير ملجلس األمن الصادر يوم 30 أكتوبر 
2020، والذي شدد على الثوابت التي كان املغرب يتبناها باستمرار فيما 

يخص حل هذا النزاع املفتعل.

أريد أن أشكر السيدات والسادة املستشارين على تفضلهم بطرح 
هذا السؤال في موضوع السياسات الحكومية ملعالجة تحديات الوضع 

االقتصادي واالجتماعي في ظل تداعيات هذه الجائحة.

التشريعية  الدورة  افتتاح  بعد  قليلة  أياما  الجلسة  هذه  وتأتي 
الحالية، التي تميزت بالخطاب امللكي السامي، والذي شكل، إلى جانب 
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خطابي العرش وذكرى ثورة امللك والشعب، خارطة طريق واضحة إلى 
رفع التحديات الصحية والتحديات االقتصادية والتحديات االجتماعية 
الناجمة عن هذه الجائحة، وأيضا الكفيلة بإرساء مقومات اقتصاد 

قوي تناف�سي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.

وتأتي هذه الجلسة في الوقت الذي ما تزال فيه بالدنا، على غرار 
أغلب دول العالم، تعيش على وقع استمرار هذه الجائحة، بل على وقع 
موجة ثانية أشد قوة من األولى في كثير من الدول، مما جعلنا نمدد في 
بالدنا مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 
6 مرات متتالية، وذلك ملواجهة الحالة الوبائية املقلقة، السيما في ظل 
تزايد الحاالت املسجلة يوميا وتزايد الحاالت الحرجة يوميا وأيضا تزايد 

عدد الوفيات أسبوعا بعد أسبوع.

وكما تعلمون، فعلى املستوى الدولي، تعرف عدد من دول العالم 
وضعية أكثر حدة وشراسة من األولى، موجة أكثر حدة وشراسة من 
املوجة األولى، مما اضطر العديد من هذه الدول إلى إعادة فرض حجر 
صحي شامل أو نسبي، على حسب الدول واملناطق، في غياب جاهزية 
لقاح فعال إلى حدود الساعة، بالرغم من التقدم امللموس في تطويره، 
كل هذا أثر ومازال يؤثر بشكل مباشر على االقتصاد العالمي وأيضا له 
تداعيات اجتماعية وتداعيات نفسية عميقة في العديد من الشعوب 

والدول.

على املستوى الوطني، يجدر التذكير بأن اإلجراءات االحترازية التي 
الجائحة،  بداية  منذ  اتخاذها  إلى  بالدنا  بل سارعت  بالدنا،  اتخذتها 
وبتعليمات سامية من جاللة امللك حفظه هللا، مكنت بالدنا من تفادي 
عدد كبير من اإلصابات وعدد كبير من اإلصابات الحرجة وعدد كبير من 
الوفيات، وقد تابعتم كيف مكنت هذه اإلجراءات في املراحل األخيرة أو 
في األسابيع األخيرة في عدد من املدن مثل طنجة ومراكش وفاس وبني 

مالل من محاصرة الوباء، ولو نسبيا، وإرغامه على التراجع ولو نسبيا.

تطورات  ملواجهة  اإلعداد  من  الصحي  الحجر  فترة  مكنتنا  كما 
الوضعية الوبائية عبر تطوير قدرات بالدنا الذاتية والرفع من قدرات 
نحاصر  أن  اإلجراءات  نفس  وبفضل  نأمل  لذا  الصحية،  منظومتنا 
التطور املقلق للوباء على مستوى التراب الوطني، لكن بالخصوص في 
بعض الجهات التي تحتل املراتب األولى أو بعض املدن التي تحتل املراتب 

األولى حاليا في عدد اإلصابات وعدد الضحايا.

وال أحد منا مسؤولين أو مواطنين يتمنى طبعا الرجوع إلى الحجر 
ونفسية  واجتماعية  اقتصادية  آثار  من  له  ملا  الشامل،  الصحي 
هائلة، لكنه بطبيعة الحال يبقى دائما خيارا ممكنا إذا خرج الوضع 
عن السيطرة، ال قدر هللا، وهذا رهين بمدى التزامنا جميعا، أفرادا 
التي  الصحية  واإلجراءات  االحترازية  اإلجراءات  بتطبيق  وجماعات، 

أصبحت اليوم معلومة لدى الجميع.

ومما ال شك فيه أيضا أن اقتراب فصل الشتاء أو فصل البرد، إذا 

دخلنا شوية من الخريف، وما يصاحبها من أمراض موسمية تضعف 
املناعة من جهة وتشبه في أعراضها تلك املرتبطة بــ"كوفيد-19" من جهة 
أخرى، مما هو عامل غير مساعد على تجاوز هذه األزمة، إال إذا تحلينا 

بالحذر والحذر الشديد، فاملزيد واملزيد من الحذر.

في  ضعف  بالدنا  معه  تعرف  ظرف  في  أيضا  الجائحة  هذه  تأتي 
التساقطات املطرية للسنة الثانية أو الثالثة على التوالي، مما يزيد طبعا 
في  من الضغط االقتصادي واالجتماعي على جميع األسر وخصوصا 

العالم القروي.

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

منذ املراحل األولى للجائحة اعتمدت بالدنا تصورا واضحا ومقاربة 
واالقتصادية  الصحية  وآثارها  الجائحة  ملواجهة  خالصة  مغربية 
أثبتت  مقاربة  وهي  الذاتية،  إمكانياتنا  على  فيها  ركزنا  واالجتماعية، 
نجاعتها وأثبتت فاعليتها على العموم، مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما 

يدعونا إلى أن نفخر بهذه املنهجية املماعية لتعاطي بالدنا مع الجائحة.

ولقد مكن هذا التصور الواضح من انطالق للموسم الدرا�سي الحالي 
في  البكالوريا  األولى من  السنة  امتحانات  وتنظيم  في ظروف مقبولة 
ظروف جيدة، وبهذه املناسبة أود اإلشادة بجميع األطر التربوية واألسر 
أيضا ملساهمتهم الفعالة في تجاوز اإلكراهات املوضوعية الكبيرة، التي 

تفرضها هذه الجائحة.

سيادية،  وطنية  قرارات  بالدنا  اتخذتها  التي  القرارات  جميع  إن 
تبنى انطالقا من معطيات ومعلومات ذاتية، كما سبق لي شخصيا أن 
أوضحت في عدة مناسبات، هناك هيئات علمية وهناك هيئات مختصة 
في مجال  الضرورية، كل  القرارات  واتخاذ  واالقتراح  والتقييم  للتتبع 
اختصاصه وكل في اختصاصه إما الوظيفي واملوضوعي وإما الترابي، 

فاألمر جدي والقرارات ال تتخذ بسهولة وال تتخذ بعفوية أو ببساطة.

الفاعلين يجب أن تتجه، أوال، للحد من توسع  إن جهود جميع 
انتشار الوباء ومحاصرته، ألنه، ومع كامل األسف، ما يزال يحصد املزيد 
من األرواح، وثانيا جهد استئناف النشاط االقتصادي ومعالجة اآلثار 
مرتبطان  جدا،  مرتبطان  واألمران  للوباء،  واانجتماعية  االقتصادية 
ارتباط قوي، إذ أن أي تدهور في الوضع الصحي سيضطرنا إلى تشديد 
أكبر في اإلجراءات االحترازية، مما يتسبب في إلحاق أضرار اقتصادية 

واجتماعية إضافية، ال قدر هللا.

تستلزم  واالجتماعية  االقتصادية  للوضعية  معالجة  أية  أن  كما 
أيضا وجود صحة وسالمة للمواطنين وتستلزم حركية أوسع، مما يكون 
فيه أيضا تحديات وتأثيرات على الوضع الصحي لهذا الوباء، وبالتالي 

تفترض تحكما أكبر في الوضعية الوبائية.

إن املعادلة أيضا صعبة وليست سهلة، صعبة، صعبة من حيث 
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تأثيراتها، لكنها يمكن أن تكون سهلة إذا تجندنا جميعا وبذلنا مجهودات 
أكبر لتفادي انتشار هذا الوباء.

البد من التأكيد مرة أخرى أن املعركة مع الوباء ستبقى في املدى 
املتوسط، وخالفا ملا قد يدعيه البعض، فإن الحكومة لم تدع يوما 
أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء، وفي أكثر من مناسبة 
أثناء  املوقرة، وال سيما  املؤسسة  في هذه  هذا، وخصوصا  أوضحت 
عرض الخطة الحكومية لتخفيف الحجر الصحي، وأكدت آنذاك على 
وجوب الحيطة والحذر، وقلت آنذاك أن الخروج من الحجر الصحي 

أصعب من دخول الحجر الصحي.

إن واجبنا الجماعي، أفراد ومؤسسات، يستدعي عدم التراخي وعدم 
أعلى مستوى وااللتزام  والحذر على  اليقظة  في  التهاون مع االستمرار 
بالتدابير االحترازية والتدابير الجماعية والفردية، فإذا لم يكن من املمكن 
التأثير مباشرة على سرعة وخطورة الفيروس الذاتيتين لهذا الفيروس، 
فإن من مقدورنا الحد من انتشاره باتخاذ اإلجراءات االحترازية وااللتزام 

بها، واليوم معروفة من قبل الجميع.

لكنها  مقلقة،  الوبائية  الوضعية  مسؤولية،  وبكل  صدق،  وبكل 
الجميع،  وتضحيات  الجماعية  املجهودات  وبفضل  هللا  بفضل 
وخصوصا األطقم الطبية واألطقم الصحية واألطقم األمنية، لم تخرج 
بعد عن السيطرة، دون أن يحجب عنا ذلك الضغط الكبير الذي تعانيه 

املؤسسات الصحية حاليا.

وبهذه املناسبة أريد أن أجدد اإلشادة والتنويه بالتضحيات الجسام 
لهذه األطر، صحية أو أمنية أو ترابية أو إدارية، وأوجه التحية عالية 
للقوات املسلحة امللكية واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية واألطر اإلدارية والسلطات املحلية واملنتخبين، الذين 
يقدمون، كل في مجال اختصاصه وفي محل عمله، مثاال للتفاني ونكران 
للذات، خدمة للمواطنات واملواطنين في هذه الظروف العصيبة، وكثير 
منهم يرابطون في مواقعهم الوظيفية املختلفة منذ حوالي 10 أشهر، 
جميعهم، هاذ ال�سي كلهم اللي هضرت راه كلهم مرابطون وأغلبهم بدون 
عطل، فعلى كل حال فيهم اللي العطل ما تيعرفها هاذي 3 سنين 4 سنين 

بحال كثير من األجهزة األمنية.

اسمحوا لي، قبل الجواب على أسئلة السادة املستشارين أن أتطرق 
قليال إلى الوضعية الوبائية في بالدنا، التي ال يمكن الحديث – كما قلت – 

على الوضعية اااقتصادية واالجتماعية بدون استحضارها:

حاليا يتجاوز عدد املصابين عامليا بـ"كوفيد-19"، 47 مليون مصاب، 
وحاليا يتجاوز عدد الوفيات على املستوى العالمي مليون و250 ألف 
وفاة بسبب فيروس "كوفيد-19"، أما في بالدنا فإن املهم، صحيح أن 
عدد الحاالت املؤكدة يوميا حتى هو مهم، واللي اليوم تتم�سي بين 3000 
و4000 في املتوسط، أحيانا تتنزل شوية، ولكن املتوسط بين 3000 
و4000، لكن األهم هو عدد الحاالت الخطرة والحرجة التي تزيد يوميا 

بما بين 60 إلى 100 تقريبا، وقد ازدادت من 18 أكتوبر إلى 1 نونبر )يعني 
في أسبوعين( من 534 حالة إلى 240 حالة، يعني زادت 300 في 2 أسابيع، 

وهذا هو الرقم األصعب الذي يجب أن نحذر منه.

نسبة  أن  ذلك  إلخ،  متجاوزة..  الصحية  قدراتنا  أنه  غير صحيح 
وطنيا  حاليا  امللء  نسبة  بكوفيد-19،  الخاصة  اإلنعاش  أسرة  ملء 
هي 36.4%، وكانت منذ أسبوعين 26.3%، الخطير: املنحى، املنحى هو 
اللي خطير، ولكن في بعض املدن، وخصوصا في مدينة الدار البيضاء، 
املدينة الكبرى هي راه تتجاوز 55% أحيانا وتتقتارب من 60%، وضمنها 
تحت التنفس االصطناعي حاليا عندنا 69 مصاب بكوفيد-19 تحت 

التنفس االصطناعي، منذ أسبوعين كان العدد هو 58.

ما يزال مؤشر اإلماتة في بالدنا متحكم فيه 1.7%، وهو من أدنى 
نسب اإلماتة في العالم، املتوسط العالمي هو 3% حاليا، نسبة التعافي 

ما تزال جيدة %82.8.

أنتقل اآلن للحديث قليال عن الوضعية االقتصادية واالجتماعية:

بسبب  ملحوظا  تدهورا  عرفت  الوضعية  هذه  إن  املعلوم  من 
تداعيات الجائحة على املستويين الوطني والدولي، مما أثر بشكل قوي 
2020، وستناقشون هذا بالطول والعرض أثناء  على مؤشرات سنة 
عرض مشروع قانون املالية 2021، الذي سيأتي بعد أسابيع قليلة، 
وسيمتد هذا االنعكاس أيضا على مؤشرات سنة 2021، كما تؤكد على 

ذلك أغلب املؤسسات والهيئات املختصة.

الوضعية االقتصادية ببالدنا صعبة، لكنه من باب اإلنصاف يجب 
االعتراف بأن الوضع كان سيكون أسوأ لو لم تكن التوازنات االقتصادية 

الكبرى في بالدنا متحكما فيها قبل مجيء الجائحة.

ستكون أسوأ لو لم تكن العديد من املعطيات قد تحسنت فعال 
العجز  ضبط  الصعبة،  العملة  مخزون  قبيل:  من  الجائحة،  قبيل 
التجاري، تدفق االستثمارات األجنبية، التحكم في نسبة التضخم وغيره 
من املؤشرات املهمة التي استطاعت بالدنا طيلة السنوات األخيرة أن 
تحسنها، مما أعطى لالقتصاد الوطني أسسا قوية استطاع بها أن يصمد 
أمام تداعيات الجائحة، وأيضا إلى جانب الدينامية اإلصالحية والتنمية 
واإليجابية التي كانت تشهدها بالدنا خالل سنة 2020، تشهد عليه 
النتائج ديال مختلف األوراش في الثلث األول لسنة 2021 )املقصود 
األوراش  من  عدد  تقدم  "انطالقة"،  برنامج  إطالق  مثل  من   )2020
اإلصالحية الكبرى، بداية التراجع في نسبة البطالة التي تراجعت سنة 
2009 )املقصود: سنة 2019( إلى 9.2%، استمرار تحسن مناخ األعمال 

الذي هو قصة معروفة، قصة نجاح وطنية معروفة عامليا.

العمومية مع  السياسات  األزمة مالءمة  إكراهات هذه  أملت  وإذ 
سريع  بتفاعل  كاملة  مسؤوليتها  الحكومة  تحملت  فقد  التطورات، 
الصعوبات،  ورغم  اإلكراهات  رغم  الوبائية،  الوضعية  تطورات  مع 
في  سامية  ملكية  وبتوجيهات  للجائحة  األولى  األسابيع  منذ  انخرطت 
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التصدي للجائحة وفق ثالث محاور.

وظرفية  استعجالية  إجراءات  األولى،  املرحلة  هو  األول:  املحور 
الحتواء تداعيات األزمة، تعرفونها طوال وعرضا، راه أنا عرضتها شخصيا 
هنا وعرضها وزراء آخرون وتعرفونها جيدا، وهي اإلجراءات التي مكنت 
من دعم القطاعات املتأثرة باألزمة، وخصوصا الصحية، ودعم املقاولة 

ودعم الطبقات االجتماعية الهشة وتعزيز وتأهيل املنظومة الصحية.

املرحلة الثانية: هي عدد من اإلجراءات القطاعية ملواكبة استئناف 
النشاط االقتصادي، عبر:

- تسريع أداء املستحقات لفائدة املقاوالت؛

- إحداث آليات للضمان؛

- دعم املقاوالت للخروج القروض البنكية؛

- التوقيع على عقود برامج إقالع بعض القطاعات املتضررة؛

- كما تم اعتماد قانون مالية تعديلي كأساس لتفعيل مجموعة من 
التدابير ملواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي والحفاظ على 

مناصب الشغل.

وهذا كله قد آتى أكله فعليا وعمليا وفق األرقام املصرح بها، وآخرها 
اليوم )HCP1( راه أخرجت اليوم بعض األرقام التي تثبت فعال أن هناك 
استعادة نسبية لتعافي االقتصاد الوطني، ونحن اآلن بصدد املرحلة 

الثالثة، والتي تتميز بإطالق ورش اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي.

أريد أن أتحدث في محورين، سياسة الحكومة ملعالجة تحديات 
الوضع االقتصادي في أفق إطالق هاذ ورش ديال اإلنعاش االقتصادي 
واالجتماعي، هاذ الورش أطلقته الحكومة وكان جاللة امللك قد أعطى 
توجيهاته السامية في خطب متعددة إلطالق هذا الورش، وهاذ الورش 
يمكن نقول، فيه محاور أساسية، وعدد من املحاور األخرى ستأتي 

املناسبة ملناقشتها، وغير نركز على املحاور األساسية:

أ 3يمحمل،يهميممبصلةيجهديبالستثواليبلعوممي، ذلك أنه على 
الرغم من أن املداخيل ديال املالية العمومية نقصت بـ 40 مليار درهم، 
أن  إال   ،2020 مليار درهم سنة   45 لـ  يم�سي  يمكن  الرقم  وفي األخير 
الحكومة حافظت على االستثمار العمومي في مستواه سنة 2020، وعلى 
الرغم من أن مداخيل املالية العمومية ستنقص سنة 2021 بالتقدير 
20 مليار درهم، إال أن الحكومة زادت في االستثمار العمومي سنة 2021، 
ملاذا؟ ألننا نعتبر بأن االستثمار العمومي هو رافعة من روافع االقتصاد، 
وهذا بوحدو راه جهد كبير، وإلى بغينا نقولو واحد الورش نطلقه ألنه 
غادي يعطي واحد اإلمكانية باش املقاوالت الوطنية يمكن أن تشتغل 
من خالل هذا االستثمار العمومي، بطبيعة الحال، أنتم كاملين تتعرفو 
أيضا االستثمار العمومي راه قصة نجاح مغربية، ألن استطاع االستثمار 

1 Haut-Commissariat au Plan

األخيرة،  املراحل  طيلة  املتصاعدة  وتيرته  على  يحافظ  أن  العمومي 
السنوات كلها األخيرة.

وسترون أنه في ميزانية 2021 املقترح هو أن يناهز االستثمار العمومي 
230 مليار درهم، أي بزيادة 16% مقارنة مع سنة 2020 باحتساب 45 
مليار درهم، التي ستمول عبر "صندوق محمد السادس لالستثمار"، 
الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، وبطبيعة الحال 
هاذ االستثمار العمومي، وخصوصا ديال املشاريع االستثمارية الكبرى 
غادي تهم مختلف القطاعات اإلنتاجية، الصناعة، الفالحة، العقار، 

السياحة وغيرها من القطاعات؛

من  عدد  فيه  أيضا  وهذا  للتوميل،  بملقا التي دعمي لمجي ثاب ا،ي
بـ "ضمان  بدينا  الظرفية،  تتأقلم على حسب  اللي  واآلليات  األدوات 
أوكسجين"  "ضمان  ديال  املدة  انتهاء  بعد  بعد،  من  ثم  أوكسجين"، 
انطلقنا إلقالع املقاوالت الصغيرة جدا و"ضمان إقالع" وآلية خاصة 
 74.000 اآلليات  هذه  مجموع  من  استفاد  وقد  الذاتيين،  باملقاولين 
هذه  تتجاوز  عالية  بنسب  الدولة  من  مضمونة  بتمويالت  مقاولة 
التمويالت 34 مليار درهم، أما تمويالت النسب العالية هي إما %90، 
95% وإما 80%، على حسب النوع ديال التمويل، وبطبيعة الحال هذا 

أيضا يتضمن عدد من اإلصالحات األخرى املواكبة؛

ثالثا،يإعطاءيأهو ةيلألفضل ةيبلمطن ةي لدعميبإلبتاجيبلمطني، 
تعطي  االقتصاد،  إنعاش  ورش  هاذ  في  الحكومة  حرصت  أنه  ذلك 
األولوية لألفضلية الوطنية ومن هنا كان واحد املنشور الذي أصدرته 
منذ فترة قصيرة، وهذا سيمكن املقاوالت الوطنية واملواد املنتجة وطنيا 
أي مغربية املنشأ، إعطاؤها األولوية في إطار الصفقات العمومية، وأيضا 
إعطاء أهمية كبيرة لإلنتاج الوطني، فوضعت خطة جديدة الستبدال 
استهداف  خالل  من  املحلي،  باإلنتاج  الواردات  من  درهم  مليار   34
ثمان قطاعات رئيسية، ال حاجة للحديث عنها، النسيج والصناعات 
واإللكترونية  والكهربائية  والبالستيكية  واملعدنية  والنقل  امليكانيكية 
والغذائية وشبه الكيماوية، والجلود ..إلخ، وأحدث أول بنك مشاريع 
يشتمل على 100 مشروع مقترح في هذه القطاعات ملن يريد أن يستثمر 
فيه، باش يمكن ينتج عدد من املواد اللي أصال كنا كنستوردوها من 
الخارج، ألن الصناعة الوطنية ال توفرها، وبالتالي احنا مستعدين نواكبو 
املقاولة الوطنية لتنتج هذه املواد، خاص اإلنتاج يكون بطبيعة الحال 
بنفس الجودة وبأثمنة مناسبة، وهناك أيضا مشروع برنامج ملواكبة 

املقاولين املغاربة ومواكبة مشاريعهم في هذا االتجاه.

لببعا،يإصالحيبملؤسساتي بملقا التيبلعومم ة، هذا مشروع كبير 
تحدث عنه جاللة امللك أيضا في الخطابين الساميين األخيرين، والهدف 
الحقيقي  بدورها  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تقوم  أن  هو  منه 
كقاطرة أساسية للتنمية في البالد، وبطبيعة الحال هذا الورش ديال 
مراجعة الحكامة ديال املؤسسات العمومية خاص يتم كل 10 سنوات، 

ألن الحاجيات ديال كل فترة تتغير.
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وفي هذا اإلطار، أعد مشروع قانون بإحداث وكالة وطنية تتولى 
املؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  ملساهمة  االستراتيجي  التدبير 
على  أنشطتها  تركيز  وإعادة  فعاليتها  من  والرفع  العمومية  واملقاوالت 
املؤسسات  بعض  حذف  الحال  اقت�سى  وإذا  األساسية،  مهامها 
العمومية أو املقاوالت العمومية، التي لم يعد الهدف املتوخى منها، لم 
يعد محتاجين إليه، فضال عن إحداث مجموعات أو شركات قابضة 

قطاعية متجانسة بين مؤسسات عمومية متعددة.

بلكن ى،  بإلصالحاتي ممبصلةي وهو  أيضا،  مهم  وهذا  خامسا، 
اإلصالحات اللي بديناها واللي هي إصالحات هيكلية، استراتيجية، على 
الرغم من ظروف الجائحة، على الرغم من الصعوبات، إال أننا بطبيعة 

الحال مصرون على مواصلتها:

- إتمام تنزيل ميثاق الالتمركز اإلداري؛

- اعتماد وتفعيل ميثاق جديد لالستثمار، ورش املراكز الجهوية 
لالستثمار اللي احنا، الحمد هلل، راه استوى على سوقه، التفعيل ديالو 

بدا وجمعنا أول لقاء للجنة القيادة منذ أسبوعين تقريبا؛

- التنزيل الجهوي ملخطط التسريع الصناعي؛

- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل تطبيق أو 
تنفيذ مقتضيات القانون الذي صادق عليه البرملان منذ أسابيع فقط؛

- إصالح املنظومة العقارية؛

- املزيد من تحسين مناخ األعمال اللي هو غادي نزيدو فيه؛

مع  واللي  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  تطبيق  إتمام   -
األسف السيد املستشار منذ قليل أعطانا واحد اللوحة سوداء وهذا ال 
يقول به أحد، كاين الفساد موجود ولكن أيضا الصالح كاين العديد من 
اإلدارات، العديد من املوظفين، العديد من املسؤولين، الحمد هلل، فيها 
إنجازات، فيها كثير من املسؤولين معروفين بالنزاهة، بالشفافية، وكاين 

أيضا اللي فيه الفساد.. إلخ وهاذ ال�سي ورش متواصل.

ويمكن أن أقول بأنه وفق املعطيات والتصنيفات الدولية، الحمد 
هلل، املغرب يتحسن في ورش مكافحة الفساد، هاذ التحسن ما كافيش، 
ما كافيش، ما راضيينش به، ولكن تحسن كل سنة، الحمد هلل، هناك 

تطور؛

- مواصلة تحديث اإلدارة الضريبية؛

- واستكمال إصالح منظومة الطلبيات العمومية، وأشرت إلى بعض 
األداء،  آجال  وتحسين  اإلدارية  املساطر  ورقمنة  تبسيط  وخصوصا 
بطبيعة الحال آجال األداء هذا من بين األوراش املهمة واللي اهتمينا 
بالنسبة  األداء  آجال  متوسط  تقليص  تم  أنه  أقول  أن  ويمكن  بها، 
يوم سنة   144 من  الترابية  للجماعات  وبالنسبة  ومؤسساتها  للدولة 
2016 إلى 58 يوم سنة 2017، إلى 41 يوم سنة 2018، إلى 37 يوم سنة 

2019، وبالنسبة للمؤسسات العمومية من 42 في غشت 2019 إلى 38 
يوم في غشت 2020 وهذه أرقام غير مسبوقة من حيث آجال األداء، 
وهاذ ال�سي راه عندنا مرصد ديال آجال األداء اللي مشاركة فيه الدولة 

مع الشركاء االقتصاديين بطبيعة الحال.

سادسا:يتسريعيبلتحم3يبلرقوي، وهذا أيضا واحد الورش مهم جدا 
وأعطيناه أهمية، ذلك أن ورش تعميم تكنولوجيا املعلوميات واالتصال 
والرقمنة أظهرت الجائحة ملحاحيته، وبالتالي احنا استمرينا في إنجاز 
البرامج اللي كانت مبرمجة سابقا وتسريعها وإبداع برامج أخرى، وغاديين 
في إطار تحول رقمي حقيقي، يستجيب ملتطلبات الساكنة، السيما في 
مجال التعليم، في مجال اإلدارة وتقريب الخدمات اإلدارة للمواطنين، 

وأيضا املرافق العمومية ومواكبة االقتصاد الوطني.

وفي هذا اإلطار، وفرت الحكومة، غير هاذي األسبوع صادقنا على 
واحد البرنامج لتعميم وتوسيع تغطية شبكة التواصل، بما في ذلك عبر 
الصبيب العالي والعالي جدا وتيسير ولوج الساكنة لخدماتها، وهذا �سيء 
مهم، البرنامج اللي كان مسطر في 2017 على مدى 5 سنوات، حققنا 
منه اليوم تقريبا تجاوزنا، من 2017، تجاوزنا اآلن الثلث بكثير، واحنا 
غاديين في إطار التعميم ديال تغطية شبكات التواصل في بعض املناطق 
التي ما تزال شبكة االتصال غير موجودة، وأيضا في املناطق البيضاء 
اللي معروفة اللي خصها اللجوء إلى األقمار االصطناعية لتغطية شبكة 

االتصال.

ويندرج مشروع البوابة الوطنية أيضا لإلدارة اللي هو أيضا ورش 
مهم اعطينا االنطالق ديالو منذ أسبوع فقط، وذلك في إطار تفعيل 
القانون ديال تبسيط املساطر اإلدارية )القانون 55.19(، والذي يسمكن 
الرقمنة  من وضع اإلطار املرجعي إلعداد وتبسيط املساطر اإلدارية، 
الكلية للمساطر اإلدارية، تبادل املعلومات والوثائق بين اإلدارات اللي 
هو ورش مهم جدا، تذكرون أن جاللة امللك أكد عليه في أحد الخطب 
السامية، واحنا اآلن قريب اآلن، ألن هذاك القانون أعطانا 6 أشهر، دبا 
قبل أن تنتهي هاد 6 أشهر، إن شاء هللا، غادي تكون البوابة الوطنية 
موجودة، غادي تكون هذه الخدمات موجودة، وهذا �سيء مهم جدا 
لتقريب الخدمات من املواطن، وهذا داخل في إطار اإلصالحات الهيكلية 

الضرورية.

وأيضا في مجال دعم التعليم العالي ملواجهة التحديات التي فرضها 
التعليم عن بعد بفضل الجائحة، أطلقنا منذ أسبوع فقط اإلذن ملشاريع 
مهمة جدا: "بوابة الطالب"، "املصنع الرقمي"، "الجامعة االفتراضية"، 
"املكتبة الرقمية الجامعية"، وأيضا خدمات الولوج املجاني للمواقع 
الحكومية وملواقع الجامعات ومواقع التدريس، هذه كلها اآلن أطلقناها 
بميزانيات اللي غادي تم�سي على مدى سنة أو سنتين أو ثالث سنوات 
على حسب االمتداد ديال هاذ املشاريع، واللي غادي تكون واحد التحول 

هيكلي فيما يخص التعليم العالي ببالدنا.
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سابعا،يدعمي إنعاشيبلقطاعيبلس احي، وأنتم تعرفون القطاع 
العالمي  املستوى  على  التي شهدت  القطاعات  بين  من  هو  السياحي 
جمود ونقص كبير في النشاط، واللي بغيت نذكر هنا غير نقطة واحدة، 
هو أنه توقع واحد العقد برنامج خاص مع هاذ القطاع وأيضا مع عدد 
من القطاعات الشبيهة بالقطاع السياحي والقريبة منه، الستمرار دعم 
ومواكبة هذا القطاع إلى آخر هذه السنة، أخذا بعين االعتبار أن الحدود 
باقي في كثير من الدول الشريكة مقفلة وتحريك القطاع السياحي ما يزال 

أمامه صعوبات نتيجة قرارات عامة.

مهم  �سيء  وهذا  بمله كل،  غي ي بلقطاعي تأه لي إدماجي  أخي ب،ي
أعطيناه األولوية، وراه غادي تشوفو في امليزانية في مشروع امليزانية 
ديال 2021 راه كاين املقت�سى الذي سيمكن، إن شاء هللا، من دمج 
مزيد من االقتصاد غير املهيكل في االقتصاد الوطني، وهذا �سيء سيكون 

عنده واحد تأثير مهم جدا.

ثاب ا؛يس اسةيبلحكممةيملمبجهةيبلتدبع اتيبالجتواع ة:

يمكن أن أقول هنا أنه أيضا على الرغم من تقلص ميزانية الدولة، 
فإن الحكومة ستواصل االهتمام بالقطاعات االجتماعية، وعيا منها أن 
االستمرار في تنزيل اإلصالحات االجتماعية الهيكلية في هذا املجال، هي 
الضمانة األساسية ملواجهة تداعيات الجائحة على املستوى االجتماعي، 

وهنا أيضا سأركز على األوراش الكبرى:

بلملشيبر 3:ي لشيتعو ميبلتغط ةيبلصح ة، هاذ الورش اللي 
بديناه منذ سنتين بعد مصادقتكم على واحد القانون خاص بتعميم 
التغطية الصحية للمستقلين واملهن الحرة، وانخرطت الحكومة في هذا 
الورش، ثم أتى الخطاب امللكي السامي على مدى مرتين، الخطابين 
امللكيين الساميين، باش يسطر واحد مشروع وطني كبير، يتمثل في 
العمل على الوصول في خمس سنوات إلى التغطية االجتماعية لجميع 

املغاربة.

مما سيوفر حماية اجتماعية شاملة عبر تعميم التغطية الصحية 
والتقاعد   2024-2023 العائلية  التعويضات  وتعميم   2022-2021
لكافة الساكنة النشيطة في 2025، وأيضا باملوازاة مع هذا التعويض 
عن فقدان الشغل وفق إصالح هيكلي، والذي بدأت هذه الحكومة في 

إطالقه، وسيتسع ابتداء من سنة 2024.

قد صدرت لحد اآلن املراسيم الخاصة بخمس مهن حرة واملشاورات 
مع عدة مهن أخرى في آخر املراحل ديالها، وبعض املهن انتهت املشاورات، 
نحن في مرحلة صياغة املراسيم إلصدارها، وذلك كله غادي، إن شاء 

هللا، يمكنا باش نلتزم باملواعيد التي حددها جاللة امللك حفظه هللا.

التشريعي  اإلطار  إصالح  على  نعكف  املشروع،  هذا  ولتنزيل 
والتنظيمي املنظم للحماية االجتماعية في املغرب، وكذا تأهيل الوحدات 
االستشفائية وتنظيم العالجات الصحية وإصالح أنظمة وبرامج الحماية 

االجتماعية املتوفرة حاليا، مثل برنامج "راميد" )RAMED2( وبرنامج 
"دعم األرامل"، مثل برنامج "تيسير" بالدعم املدر�سي، وغيره من البرامج 
االجتماعية األخرى اللي غادي تدمج كلها في هاذ البرامج ديال الحماية 
الفئات  مختلف  مع  بتشاور  معمم  واحد  برنامج  وفق  االجتماعية، 
املعنية، يتم هاذ اإلخراج ديال البرامج، ونعمل على بلورة منظور عملي 
شامل، إن شاء هللا، للتطبيق الكامل لهذا الورش املهم جدا، وهذا 

ورش هيكلي.

ثاب ا،يممبصلةيتطميريبلن بمجيبالجتواع ةيبرخرى، ذلك أنه يمكن 
نقول لكم أنه على الرغم من أن مداخيل املالية العمومية، كما قلت، 
في تقلص ونقص بسبب الجائحة، إال أن الحكومة، أوال، وفت بالتزاماتها 
االجتماعية في اتفاق 25 أبريل، والشطر الثالث ديال الزيادة في األجور 
ديال املوظفين غادي يكون مع 2021 وتتحمله ميزانية 2021، والشطر 

الثاني تحملته ميزانية 2020.

ثانيا؛ إصالح البرامج االجتماعية الحالية وتحسين حكامتها، وقد 
االجتماعي  السجل  بتفعيل  املرتبط  القانون  على  البرملان  في  صودق 
املوحد، وإن شاء هللا، نحن نعمل على تفعيله في السنة املقبلة بإذن هللا.

لكن، أيضا إصالح منظومة التربية والتكوين وتقوية وتعزيز املنظومة 
امليزانية، إال أن  الرغم من تقلص  أنه على  اللي يظهر هنا  الصحية، 
امليزانيات على املستوى االجتماعي والتوظيف على املستوى االجتماعي 
في هاذ القطاعات االجتماعية، ستزيد في هذه السنة 2020 وستزيد في 
سنة 2021، وبالتالي غادي تمر التشغيل في القطاع ديال التعليم من 
15.000 ديال األساتذة أطر األكاديميات إلى 17.000 وستمر التشغيل 
في وزارة الصحة من 4000 إلى 5500، وهذا التشغيل في جوج قطاعات.

وأيضا على املستوى العام يمكن أن أقول بأن جميع اإلصالحات 
إلصالح منظومة التربية والتكوين انطلقت، وأنها تسير نحو األهداف 
طلقناه  اللي  هذا  األولي،  للتعليم  التدريجي  التعميم  مثال  املسطرة، 
البرنامج ديالو وقلنا غادي نوصلو، إن شاء هللا، في 2027، 100% ولكن 
يبدو أنه 100% غادي نوصلها قبل ذلك، ألنه احنا اآلن في 74% تقريبا 
من عدد األطفال اللي في سن التمدرس، التعليم األولي اللي تمدرسو هاذ 
السنة 300.000 طفل غادي تزاد غير خالل هاذ الوالية الثالث سنوات، 

ننتقل من 50% تقريبا في 2017 إلى 74% حاليا.

وأيضا عدد من البرامج األخرى التي شهدت تطور كبير، بطبيعة 
الحال على مستوى ميزانية وزارة الصحة اللي انطلقت من 14 مليار 
درهم سنة 2017-2018 باش توصل 16 مليار درهم سنة 2019 باش 
توصل 18.6 مليار درهم سنة 2020، باش توصل هاذ السنة في 2021، 
23 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 7% من امليزانية العامة للدولة، وهي 
أول مرة في تاريخ املغرب تتوصل إلى هاذ النسبة، وكانت غير منذ سنتين 

أقل من 6% من امليزانية ديال الدولة.

2 Régime d'Assistance Médicale



عدد989–923ربيع األول14429 )99نوفمبر20209( الجريدة الرسمية للبرملان8229  

بملحمليبلخامس؛يدعميبلتشغ ل، ذلك أنه دعم هذا املحور ديال 
الحال  الهواجس بطبيعة  أيضا مهم جدا وهاجس من  التشغيل هو 
ودعم  التمويل  أنظمة  على مستوى  أدخلت  التي  اإلصالحات  وجميع 
تمويل املقاوالت والبرامج ديال التعاقد مع القطاعات وغيره والتشغيل 

العمومي، كلها تهدف إلى تحسين معدل البطالة.

وكما قلت، الحمد هلل، معدل البطالة كان تحسن قبيل الجائحة، 
مع الجائحة بطبيعة الحال انهار معدل البطالة انتقلنا من 9.2% إلى 
12.4%، لكن هناك جهود لتحسين هاذ معدل البطالة، أوال وقبل كل 
�سيء من خالل جميع األدوات اللي تدارت وقد تبين األرقام أن هناك 
الضمان  صندوق  لدى  بهم  املصرح  عدد  أن  ذلك  طفيف،  تحسن 
االجتماعي برسم شتنبر 2020 يبلغ اآلن ما مجموعه 2.47 مليون أجير، 
مقابل 2.62 مليون أجير خالل شهر فبراير 2020، أي بفارق 150.000 
تقريبا، لكن هو كان في غشت 2 مليون و360 ألف أجير، أي نقص في 
شهر غشت، لكن عرف تحسنا من شهر غشت إلى شهر شتنبر بزيادة 110 
آالف تقريبا، مما يؤكد أن االقتصاد الوطني بدأ بشكل متدرج–وإن كان 

بطيء–يستعيد نشاطه الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.

وأيضا على مستوى التشغيل العمومي، اللي هو محور مهم جدا، 
وأشرت إليه على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم، ولكن هو في 
العموم التشغيل العمومي بذلت فيه هاذ الحكومة واحد الجهد غير 
مسبوق نهائيا، يمكن نقول أنه إلى بغينا نقارنو مع السنوات وال مع 
الواليات، نقولو مثال والية 2007-2011 كان 15.000 مجموع التشغيل 
في الوالية كلها 15.600، وفي 2012-2016: 25.000، نحن في 2017-
2021 إلى دخلنا بطبيعة الحال 2021 اللي جاية سنصل إلى 42.746 
في التشغيل العمومي، وهذا مستوى غير مسبوق فيما يخص التشغيل 
آليات  من  آلية  هو  حتى  العمومي  التشغيل  نعتبر  ونحن  العمومي، 

التشغيل املفيد.

بلشر بي م اهي بملاءي فيي بلخصاصي ممبجهةي همي برخي ،ي بملحملي
بلسقي، احنا اآلن فواحد الورش هيكلي استراتيجي، ذلك أن بالدنا 
تعرف الخصاص في املاء بنيويا، وخصوصا أنه دبا هاذي 3 سنوات 
ديال الجفاف، لكن الحكومة تواصل بكل قوة وبكل إرادة تنزيل البرنامج 
الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي يهدف 
إلى ضمان األمن الغذائي واملائي لبالدنا من خالل عدد من اإلجراءات 
الواقع،  أرض  على  تنزيلها  من  شاء هللا،  إن  ستمكن،  التي  والتدابير 
ستمكن من دعم وتنويع وتقوية مصادر التزويد باملاء الشروب ومياه 

السقي في الوسطين الحضري والقروي.

تتمثل أهم هذه التدابير، نجي ليها باختصار، ولكن يمكن أن نتوسعو 
فيها في مناسبة أخرى:

أ ال،يإبجازيأ يتعل ةيبملزيديمنيبلسد ديبلكن ى، ويمكن نقول هاذ 
السنة غتدخل 5 سدود كبرى للخدمة ألول مرة في تاريخ املغرب غادي 

نوصلو لـ 5 سدود، دائما كان 2 وال 3 ديال السدود حتى في السنة املاضية 
وال في السنة اللي قبل منها، اآلن غادي يكون عندنا 5 فهاذ السنة، 5 في 

2021 و5 في 2022.

 أيضايبربامجيتحل ةيم اهيبلبحر، اللي اآلن البعض راه في الخدمة 
وبعضها قريب جدا، بحال ديال شتوكة آيت باها، املحطة اللي فيها مياه 
السقي 50% و50% املاء الشروب، واللي غتدخل في الخدمة، إن شاء 
هللا، غتعطينا املاء الشروب ابتداء من ماي املقبل، إن شاء هللا، 2021، 
ولكن أيضا اآلن اتفق في آخر لقاء ديال اللجنة املركزية ديال متابعة 
تنفيذ البرنامج ديال املاء، اتفق على برنامج للدراسة وإطالق األشغال 
في محطة مدينة الدار البيضاء قريبا، إن شاء هللا، وأيضا محطة تحلية 

أخرى على املستوى الوطني.

صغير  تقريبا  سد   11 هي  حتى  أيضا  الصغرى  السدود  وإنجاز 
ومتوسط سنة 2021، فضال عن مواصلة إنجاز عدد من اآلليات األخرى 
كالتنقيب، االستكشاف، تعبئة املوارد املالية .. إلخ والتي هي تحاول ما 
أمكن أن تواجه هذا الخصاص الذي نواجهه نحن وتواجهه دول أخرى 

في هاذ املجال ديال املاء.

خصصت هاذ البرنامج ديال املاء بالذكر ألنه حيوي وألنه مركزي 
وألنه من اإلصالحات الهيكلية، التي أصرت الحكومة على أن تواصل 
االستثمار فيها، ألن كل سد كبير راه تيزيد شوية وتينقص شوية على مليار 
درهم، بمعنى استثمار كبير ولكن تنظن بأن هاذ االستثمار ضروري، 

ورغم ظروف الجائحة فلن نتخلى عن هذه االستثمارات الكبرى.

بلس ديبلرئيس،

ال شك أننا متفقون جميعا نحن أمام أزمة صحية غير مسبوقة 
وخصها تعلمنا التواضع، ذلك أنه مع األسف الشديد كثير من األحكام 
التي تصدر ونراها في كتابات هنا وهناك هي أحكام يصدرها ناس يظنون 
بأنهم يملكون زمام هذه الجائحة، ويعرفون كل تفاصيلها، وهم غير 

متخصصين وكيبداو يصدرو األحكام.

هاذ املتخصصين هم أنفسهم يسكتون ألنه محير، هذا الفيروس 
في  ال�سي عالش كان غادي  باستمرار، ذاك  متقلب وكيشهد طفرات 
االنحسار في بعض الدول الكبرى، واآلن غادي في االنطالق في تلك الدول 
تتحول،  هي  ديالو حتى  الخصائص  ولت  الكبرى، ألن شهد طفرات، 
يمكن الفيروس ديال اليوم ما�سي هو ديال مارس وديال أبريل املا�سي، 
وكيحتاج إلى مزيد من الدراسة باش نعاود نعرفو أشنو اللي تغير فيه، 
فلذلك نحتاج إلى واحد مستوى عالي من التواضع عندما نتحدث في هذا 

املوضوع ونصدر فيه األحكام.

وأيضا أريد أن أنبه هنا إلى أن هاذ الظروف الصعبة تحتاج إلى رفع 
درجة الحذر من األخبار الزائفة ومن عمليات التشويش، ألن األخبار 
تيبقاوش  ما  االرتباك،  في  تدخلهم  املواطنين  على  املشوشة  الزائفة 
يعرفو باش تبالو، هي خطيرة أيضا مثل خطورة الوباء، فلذلك يجب أن 
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نواجهها جميعا والحكومة ملتزمة بالشفافية والوضوح ونهج الصراحة 
وتقديم املعطيات واألرقام الصحيحة في األوقات املناسبة، وأيضا نهج 

الواقعية في مواجهتها لهذا الوباء.

وقد وقع صباح أمس أو أول أمس نهار األحد واحد الخبر تيدوز، 
هوما هاذو زورو عليا كاع بالغ ودارو فيه التوقيع ديالي أنا على أساس 
أن بالدنا غتدخل الحجر الصحي ..إلخ، وهو كان بالغ مكذوب مختلق، 
وأشكر النيابة العامة ألنها طلبت من الضابطة القضائية باش تحقق 
باش نعرفو منين جا هاذ ال�سي، ألن هذا ولى واحد التفاعل وواحد ردود 
فعل من املواطنين وبدات تتجينا األسئلة بكثرة، ويمكن نقول باملئات 
ديال الرسائل، وهذا أظن بأنه خاص الناس اللي دارو هاذ ال�سي يحشمو 
ويعرفو بأن هاذي مسؤولية جماعية، كما قال جاللة امللك، إما أن 
نواجهها جماعيا بصف موحد، وإما أن ال نكون وما يمكنش ننتصرو 

عليها.

والحمد هلل املغرب، بقيادة جاللة امللك، استطاع أن يبني نموذجا 
خاصا بتفاعل الجميع وانضباط الجميع وراء جاللة امللك واإلجراءات 
املواطنات  جميع  ونطالبو  األولى،  املرحلة  في  وخصوصا  االحترازية، 
واملواطنين، أيا كان موقعهم، باش يديرو واحد الجهد أكبر في االلتزام 
بهاذ اإلجراءات االحترازية وااللتزام باإلجراءات الصحية، باش يمكن 
نواجهو هاذ الوباء بأقل الخسائر وما نبقاوش نظنو بأن �سي واحد راه ما 
غادي يوصلوش، ألن هاذ الوباء إلى انتشر يمكن يوصل ألي أسرة ويمكن 
يوصل ألي شخص، إلى ما تعوناش جميعا راه ما نستطعوش نتحكمو 

فيه تحكم حقيقي وكامل.

وأيضا بالنسبة للوضعية االقتصادية وطنيا وإقليميا ودوليا، هي 
وضعية صعبة، ألن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة في تاريخه، وال أحد 
يمكنه اليوم أن يتنبأ بما سيحدث غدا، حتى واحد ما يمكن ليه يقول لي 
من هنا لشهر آش غيوقع وبائيا واقتصاديا واجتماعيا، إال هللا سبحانه 

وتعالى، هو الذي يعلم ما في الغد.

احنا ما كنعرفوهش الدليل عليه كثير من الدول في واحد الوقت 
كان تهزأ بالدول األخرى اللي تدير الحجر، دبا ولت اآلن فاتها كاع ودارت 
الحجر الشامل، باش نعرفو بأن هذا �سيء قدر خصنا نواجهه بالبصيرة 

وبالصبر وبالتعاون.

التداعيات  نواجهو  باش  كاملين  جهدنا  نديرو  خصنا  احنا  إذن 
االقتصادية والتداعيات االجتماعية بتعاون من قبل الجميع، ورغم 
ذلك كما قال جاللة امللك في خطاب العرش وكما قال أيضا في خطاب 
االفتتاح ديال الدورة: "نحن متفائلون" رغم صعوبة الظرف، غنبقاو 
أيضا  وبقينا  واحد  صف  وبقينا  متعاونين  بقينا  إلى  ولكن  متفائلين 
خبراء  أحيانا  املثال،  واحد  وكنعطي  االحترازية،  باإلجراءات  ملتزمين 
آخرين اللي اعطاوه أنا غير اخذيتو منهم، دبا إلى الحظتو التطور الوبائي 
عامليا الشعوب اللي هي في الجينات ديالها في الطبيعة ديالها والثقافة 

ديالها االنضباط وااللتزام هي األقل انتشار ديال الوباء، ألن هي غير 
تيكون واحد اإلجراء صحي كل�سي تيلتزم باإلجراء الصحي، فهمو وال ما 
فهموش، عجبو وال ما عجبوش، تقلق وال فرحان كيلتزم به، ألن إلى ما 
التزمش به كيضر باآلخرين وتيضر باملجتمع كامال، اإلجراءات الصحية 
واإلجراءات األمنية ما معهاش اللعب، األمور األخرى الحرية الشخصية 
ولكن  أخرى،  بغا، هذاك حاجة  اللي  يقول  بغا  الواحد كيفما  يفكر 
اإلجراءات اللي كتأثر على املجتمع خصنا كلنا نلتزمو بها ونتعاونو باش 
نلتزمو، وكل واحد يعاون اآلخرين، وبالدنا على غرار باقي دول العالم–
وبائية مقلقة وتتطلب قرارات حاسمة،  تعرف حالة  كما قلت–إذن 

حفاظا على صحة الوطن وعلى صحة املواطنين.

امللك، حفظه هللا،  قاله جاللة  بما  الكلمة  هذه  أختم  أن  وأريد 
كلمات من نور، سامية في خطابه السامي في افتتاح السنة التشريعية 
الحالية في البرملان، حيث قال جاللته: "إنيممبجهةيهذهيبرزمةيغي ي
بملسبمقةيتتطلبيتعبئةي طن ةيشاملةي تضافريجهمديبلجو عيلرفعي
تحدياتها،ي نغتنميهذبيبملمعديبلدستملييبلهاميلندعميكليبملؤسساتي
مستمىي إلىي لاللتقاءي بلن ملان،ي مقدمتهاي بلمطن ة،ي فيي  بلفعال اتي
مشت كةي فاملسؤ ل ةي بملمبطنين،ي بملرحلةي تطلعاتي هذهي تحدياتي
 بلنجاحيإمايأنييكمنيجواع ايلصالحيبلمطني بملمبطنينيأ يالييكمن.

بلمحدةي إطالي فيي بلتحديي هذبي جو عاي سن فعي بأبناي  إبنيي بثقي
بلمطن ةي بلتضامنيبالجتواعي.

قال تعالى: )وال تيأسوا من روح اهلل إنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم 
الكافرون(، صدق هللا العظيم"، انتهى كالم جاللة امللك.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

ننتقل اآلن إلى التعقيبات على الجواب ديال السيد رئيس الحكومة 
اللي استمعنا له جميعا، وأعطي الكلمة ألول متدخل عن فريق األصالة 

واملعاصرة.

بملستشالةيبلس دةيفاطوةيبلزهربءيبنيبلطالب:

بلس ديبلرئيسيبملحت م،

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دبتي بلسادةيبلمزلبءيبلح،ترمين،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالينيبملحت مين،

تح ةيللجو ع.

بداية اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أثمن تفاعلكم اإليجابي 
الجلسة  هاذ  أشغال  العام ضمن  املوضوع  هذا  مناقشة  اختيار  مع 
الشهرية للمساءلة، خصوصا أن األمر تيتعلق بإشكالية على قدر كبير 
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املغاربة،  ومستقبل  املغرب  ملستقبل  بالنسبة  والراهنية  األهمية  من 
واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  تجاوز  في  أساسا  كتجلى  واللي 
والصحية لجائحة كورونا واستحضار مستلزمات استشراف املستقبل 
استخالص  خالل  من  عادلة،  واجتماعية  اقتصادية  أسس  ووضع 
الدروس والعبر من االختالالت واإلخفاقات والتأقلم مع املتغيرات الكبرى 
املستجدة على مستوى املحيط الوطني والدولي، أسس غيستافدو من 

ثمارها جل املغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم املجالية واالجتماعية.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

منذ بداية األزمة الصحية ببالدنا تتبعنا جميعا االنشغال امللكي 
الكبير الحتواء االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والصحية لجائحة 
كورونا وللتخفيف من حدة تداعياتها على املقاولة الوطنية وعلى الفئات 
االجتماعية األكثر تضررا، هاذ االنشغال اللي أثمر مبادرات تاريخية 
غير مسبوقة، كان لها وقع كبير وقوي على عدة مستويات، واحنا في عز 
األزمة تيتواصل الحرص امللكي السامي الستشراف املستقبل بوضعه 
لفرص  وموفر  للدخل  مدر  تناف�سي  اقتصاد  لبناء  العامة  للتوجهات 
الشغل ونموذج اجتماعي عادل ومحتضن لكل املغاربة وفلسفة تدبيرية 

معقلنة قادرة على تدبير املرحلة املقبلة، إن شاء هللا.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بكل  املؤسسات  أو غيرها من  الحكومة  تفاعل  في  يجادل  أحد  ال 
مخطط أو إصالح تيستهدف املصلحة العامة، كل على حسب أدواره 
وتخصصاته، ولكن املالحظة األساسية اللي كيثيرها جل املغاربة هي 
حجم الهوة )l’écart( املوجود ما بين سقف التوجيهات امللكية ومستوى 

التنزيل الفوري والسليم للحكومة لهاذ التوجيهات على أرض الواقع.

أكيد هناك نتائج، أكيد هناك مبادرات ومجهودات، ولكن كاينة 
حلقة مفقودة اللي كتحد من نجاعة هاذ التنزيل، وهنا يجب علينا جميعا 
االنكباب عليها، في إطار االنسجام والتكامل بيننا كسلطتين دستوريتين، 
أنتم كحكومة ونحن كبرملان، ألنه بكل موضوعية من مسؤوليتنا جميعا 
من أجل تجويد األداء وإضفاء جرعة إضافية من النجاعة واملصداقية 
الثقة  على عملنا والرقي به ملستوى التطلعات، للمساهمة في إرجاع 
الغائبة، وخصوصا عند فئة الشباب في السياسة وفي السياسيين وفي 

األداءين الحكومي والبرملاني.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

واالجتماعية  االقتصادية  بتداعياتها  مستمرة  مازالت  األزمة 
والصحية، ويبقى السؤال املطروح: ما هي املعايير املتخذة من طرف 
حكومتكم املوقرة لدعم فئات وقطاعات دون أخرى ولتشديد إجراءات 
بل  وتخفيفها  أخرى  دون  وفي قطاعات  أخرى  دون  في مدن  اإلغالق 
وحذفها في قطاعات دون أخرى؟ وما يترتب عن ذلك من تأزيم األوضاع 
العاملين  االقتصادية واالجتماعية والنفسية لدى املستثمرين ولدى 
ولدى جميع املرتبطين بهاذ القطاعات، فساكنة العالم القروي وبعض 

السياحي  والقطاع  التقليدية  والصناعة  الفالحي  القطاع  في  الفئات 
وقطاع النقل واملطاعم ودور الضيافة ومنظمي الحفالت والتظاهرات 
الفنية والثقافية وقطاعات أخرى، وفئات اللي عندها حرف ومهن حرة، 
مازالت تعاني وكتعيش أوضاع جد صعبة، نتيجة اإلجراءات املتخذة 
من أجل الحد من انتشار الوباء، باإلضافة لعدم استفادتها من الدعم 

العمومي ومن الحس التضامني.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

الجائحة،  من  متفاوت  بشكل  تضررت  القطاعات  جل  صحيح، 
الهشاشة  أن  باعتبار  األكبر،  املتضرر  القروي  العالم  كيبقى  ولكن 
واملعاناة كانت منتشرة في عدة مناطق قروية قبل ظهور الجائحة، وهاذ 
الواقع كيتداخلو فيه عدة عوامل، وعلى مقدمتها محدودية السياسات 
الحكومية املعتمدة من أجل تحقيق العدالة املجالية وتحقيق التنمية 
البشرية والحد من الفوارق االجتماعية باملجال القروي، وهذا الواقع 
ديالو  الفاتورة  ألن  كبرملان،  ونحن  كحكومة  أنتم  جميعا،  كيساءلنا 
مرتفعة، واللي تيدفع ثمنها غاليا هو فئة الشباب، وخصوصا الفتاة 
القروية، اللي في معظم األحيان ومع األسف كتخرج بشكل مبكر من 
الدراسة، نتيجة واقع املؤسسات التعليمية بالعالم القروي، ونتيجة 
أو  القاصرات  زواج  من  محال  فال  القروية،  األسر  دخل  محدودية 
االشتغال في الحقول أو العمل في البيوت، ضدا على كل املواثيق الدولية 
والتشريعات الوطنية، والنتيجة الحتمية هي إعادة إنتاج نفس الواقع 

املجحف.

الحكومة املحترم والسيد  السيد رئيس  وهنا أوجه ملتمسا لكم، 
رئيس مجلس املستشارين املحترم، من أجل إعطاء عناية أكبر لتخليد 
اليوم العالمي للمرأة القروية اللي كيصادف 15 أكتوبر، واللي مر ككل 
للفتاة  سنة في صمت غير مفهوم، وكذلك من أجل إقرار يوم وطني 
القروية ملا لهذه املبادرة الطيبة من رمزية الستشعار الجميع بضرورة 

إنصاف هاذ الطبقة املنسية والتخفيف من معاناتها.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

ال أريد أن أعيد على مسامعكم طرح مزيد من التساؤالت وعالمات 
االستفهام اللي سبق لها وتطرحات داخل هاذ املؤسسة من قبيل: إلى أي 
حد بنينا اقتصادنا الوطني على امتصاص األزمات؟ أو حجم املديونية 
محالة – واللي – ال   )les générations futures( ثمنه  اللي غيدفع 
غيأثر على استقاللية القرار السيا�سي واالقتصادي في بالدنا، أو مدى 
االنسجام ما بين امليزانيات املرصودة ونجاعة النتائج املحققة، فعلى 
سبيل املثال قطاع الصحة ما بين 2011 و2020 تضاعفت ميزانيته 
أمام  الحكومة،  رئيس  السيد  تصريحاتكم،  بحسب  مرتين،  بحوالي 
مجلس النواب، والنتيجة امللموسة كتجلى في واقع املنظومة الصحية، 
اللي لوال الجهود االستثنائية املبذولة عشية كورونا من أجل تدارك 

النقائص وسد الثغرات لكنا في وضع آخر، ال قدر هللا.



8225 الجريدة الرسمية للبرملانعدد989–923ربيع األول14429 )99نوفمبر20209( 

والقطاع الفالحي تضرر بشكل كبير باإلضافة لجائحة كورونا من 
االنعكاسات السلبية للتقلبات املناخية، وخصوصا من الجفاف اللي 
اللي  الجفاف  منذ عدة سنوات،  ببالدنا  مناطق  بقوة عدة  كيضرب 
أضحى ظاهرة بنيوية تستعجل حلوال بنيوية وهيكلية، وكتبقى معالجة 
إشكالية تفاقم العجز الكبير الحاصل بين العرض والطلب حول املاء، 
سواء تعلق األمر بمياه الشرب أو مياه السقي، من أهم التحديات اللي 
كتواجه هاذ القطاع الوازن، ومن أهم األوراش االستعجالية املفتوحة 
أمام الحكومة من أجل تدارك التأخير الحاصل على املستويات التالية:

- أوال، إنجاز السدود الصغرى واملتوسطة والكبرى لتعبئة وتنمية 
وتثمين جل مياه األمطار؛

- ثانيا، الرفع من نسبة معالجة املياه العادمة وإعادة استعمالها في 
البستنة والقطاع الفالحي كمصادر جديدة للمياه؛

املناطق  نحو   )les projets de transfert d’eau( إنجاز  ثالثا،   -
املتضررة؛

 )les stations de dessalement des eaux de mer( رابعا، إنجاز -
على جل املدن الساحلية لالستفادة من 3500 كيلومتر من الساحل، 
الصناعية  وللوحدات  املدن  هاذ  لساكنة  الشرب  مياه  لتوفير  وذلك 
وكذلك من أجل تمكين السدود من توفير مياه السقي ومياه الشرب 

لساكنة املدن غير الساحلية؛

لألرا�سي  العقارية  األنظمة  إشكالية  معالجة  كذلك  ويجب   -
الدولة  "ملك  وأرا�سي  "الجموع"  وأرا�سي  "الكيش"  أرا�سي  الفالحية، 
الخاص"، بإعطاء الفالحين شواهد االستغالل وتفويتها ملستحقيها من 
أجل توفير العقار الالزم لالستثمار الفالحي املدر للدخل واملوفر لفرص 
املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  غتشكل،  اللي  املبادرة  هاذ  الشغل، 
القروي،  بالعالم  والتشغيل  االقتصاد  تنشيط  محطات  أهم  إحدى 
وغتمكن من الحد من االنتظارية واالحتقان ما بين الدولة ومستحقيها؛

املؤسسات  لدى  الحقيقية  اإلرادة  توفر  وكيبقى  كذلك  ويجب   -
البنكية وانخراطها الفعلي ملواكبة استثمارات القطاع الفالحي مدخل 

لهاذ اإلقالع االقتصادي.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

هناك منجزات وإحصائيات تعتزون بها، وال نشكك في مصداقيتها، 
وهناك تقارير املؤسسات الدولية، لن نذكر هنا إال ما هو إيجابي منها، 
انتظارات عالية، لم ترقى  املقابل كاين طموح كبير وسقف  في  ولكن 
من  جانب  وهذا  األدنى،  حده  لبلوغ  املعتمدة  الحكومية  السياسات 
األسف،  مع  اللي،  كورونا،  جائحة  من  استخالصها  الالزم  الدروس 
زادت من تأزيم األوضاع الصعبة، وهو كذلك جانب من العبر الواجب 
األزمة  من  للخروج  حكومتكم  سياسة  مناقشة  عند  استحضارها 

واستشراف مستقبل اقتصادي واجتماعي قوي ومنصف لكل املغاربة.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

اللي  ومهيكلة  متكاملة  إستراتيجية  الحكومة  تقدم  أن  ننتظر  كنا 
وكنا  وأهدافه،  ومراحله  وآلياته  االقتصادي  اإلقالع  مدخل  كتحدد 
للمؤسسات  ومعقلن  عميق  إلصالح  شمولية  استراتيجيات  ننتظر 
العمومية، انطالقا من دراسات تقييمية لواقع هاذ املؤسسات ونجاعة 
أدوارها االقتصادية واالجتماعية، وكنا كذلك نتطلع إلى رؤية واضحة 
على  وترتكز  االنتخابي  السيا�سي  الزمن  كتجاوز  اللي  واإلصالح  للبناء 
املقومات العلمية للتخطيط االستراتيجي، علما أن األزمة كانت حتمية 
منذ بداية الوباء، لكن الحكومة اختارت مواجهتها عن طريق بوابات 
القانون املالي ومن خالل جرعة من اإلجراءات والتدابير، باعتبار أنها آخر 

سنة في الوالية الحكومية.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

نتمنى بكل صدق أن تكون مقاربتكم صائبة، ولكن قناعتنا هي أن 
الصعوبات والتحديات املطروحة أكبر وأعقد من أن تجد إجابتها في 
قانون املالية أو من خالل إجراءات أفقية متفرقة هنا وهناك، في غياب 
رؤية شاملة ومتكاملة اللي كترتكز على أهداف مسطرة على مستوى 
املدى القريب واملتوسط والبعيد، هاذ الرؤية اللي غنتناقشو فيها ونتفقو 
عليها، خصوصا وأن األمر كيتعلق ببناء املستقبل وأنها غتشكل خارطة 
طريق مرجعية للواليات املقبلة، بغض النظر على األغلبيات املشكلة 

لحكومتها.

بطبيعة الحال كيبقى الحس التناف�سي قائم من خالل اإلبداع في 
التنزيل واالبتكار في صياغة اإلجراءات واالجتهاد في التقييم والتقويم 
والتصحيح والتأقلم مع املستجدات، انطالقا من مرجعيات كل حكومة 

ومن الكفاءات املتوفرة لديها.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

احنا في مرحلة مفصلية من تاريخ بالدنا، وعندنا يقين بأننا قادرين، 
بإذن هللا سبحانه وتعالى، وتحت الرعاية السامية لجاللة امللك، من رفع 
الرهان وكسب التحدي، من خالل تضافر مجهودات الجميع الستمرار 
امللكي  الطموح  ملستوى  كترقى  اللي  مسيرة  واإلصالح،  التنمية  مسيرة 

ومستوى االنتظار الشعبي.

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس دةيبملستشالةيبملحت مة.

الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بملستشاليبلس ديعبديبلسالميبللبال:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيبلنبييبملصطفىيبلكريمي علىيآلهي صحابتهي
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أجوعين.

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

بلس دةيبلمزيرة،

أخمبتي،يإخمبنييبملستشالينيبملحت مين،

أتشرف أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
باملغرب، أتشرف  العام للشغالين  اا تحاد  حزب االستقالل ومنظمة 

ألتناول الكلمة، تجاوبا مع ما جئتم به، السيد الرئيس.

شرائح  مختلف  ومعنا  الحكومة،  رئيس  السيد  ننتظر،  كنا  كم 
املجتمع املغربي، أن نستمع إلى جوابكم، وهو يستهدف قطاعات معينة 

عانت وما تزال تئن تحت وطأة الغبن والفقر والهشاشة والظلم كذلك.

الرئيس،  هذا الحرمان، هذا الحرمان قوبل من طرفكم، السيد 
أن  تلبث  ال  التي  ومسكناتكم،  وعودكم  رغم  التام،  بالتجاهل  قوبل 

تنجلي بدون آثار إيجابية تذكر، وكأننا نسمع جعجعة بدون طحين.

أرقامكم فقدت مصداقيتها، بل الحكومة فقدت ثقتها أمام الشعب، 
وأنتم ال تبالون، ال تعرفون أين أنتم وأين تذهبون، ألم تستوعبوا بعد 
التي كانت  امللك في عدة مناسبات وتوجيهاته السامية  خطب جاللة 

خارطة الطريق لعملكم؟

ألم تستوعبوا بعد مطالب الشعب املغربي اليومية؟

حيث افتقدتم لرؤية واضحة وإدراك حقيقي ملخاطر وتجليات أزمة 
الجائحة واالنتقاالت التي يعرفها املغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 

وديمغرافيا كذلك.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

فيما يتعلق بخطة اإلنعاش االقتصادي الوطني التي دعا إليها جاللة 
امللك محمد السادس، نصره هللا، في خطابه في خطاب العرش األخير، 
والتي رصد لها غالف مالي قدر بـ 120 مليار درهم، أي ما يناهز 11% من 
الناتج الداخلي الخام، بهدف الحد من آثار أزمة كورونا وتهيئة الظروف 

إلنعاش اقتصاد قوي في مرحلة ما بعد كورونا.

ولئن كان الغالف املالي الذي يخصص لهذه الخطة قد استحوذ 
على قدر كبير من النقاش، فإن هذا الجانب ليس باألهمية نفسها التي 
السامية  امللكية  التوجيهات  تنزيل  في  الحكومة  طريقة  عليها  تنطوي 

وترجمة الخطة إلى إجراءات لها أثر في الواقع.

إغفال  في  والقروض،  االستثمار  بعدي:  في  الخطة  اختزلتم  لقد 
وتجاهل تامين لعنصرين أساسيين في تقديرنا، كان من املفترض أن 
يحظيا بأولوية األولويات في الخطة، وهما تشجيع التشغيل وتشجيع 
الطلب الداخلي، وفي الحقيقة لم نستوعب بعد األسباب املبررة لعدم 

تضمين الخطة ألية تدابير تتعلق بهاذين العنصرين.

هنا البد من التذكير أن الفريق االستقاللي سبق أن تقدم بالعديد 
من االقتراحات واإلجراءات من خالل مذكرات الحزب أو من خالل 
املالي  القانون  وآخرها  املالية،  القوانين  على  املقترحة  التعديالت 
التعديلي، لكن الحكومة، وكعادتها، مصرة على تجاهل ورفض كل ما 

من شأنه دعم األسر وحماية قدرتها الشرائية.

فعال، السيد رئيس الحكومة، وأنتم ترددون قبل قليل هناك عدة 
أوراش، أوراش كبرى ستعملون على تنفيذها، فعال هاذ األوراش راه 
عندكم في القانون في البرنامج االنتخابي وهاذي 4 سنين ما درتو فيها 
والو، واش عاد في هاذ 6 شهور اللي بقت غتداركوها؟ إيوا أسيدي أنا 

تنصفق لكم من جديد.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

هاذيك الطبقة الفقيرة أو املتوسطة اللي تنسمويها الطبقة الوسطى 
كيفاش واش 10.000 درهم تعتبروها فلوس؟ والخدمات االجتماعية 
 10.000 عندو  اللي  البسيط  املوظف  هذاك  املغرب،  في  منعدمة 
درهم مثال، غادي يقري والدو وغادي يم�سي للمصحات، ألن املدارس 
العمومية فقدت ذيك املصداقية ديالها، البد غادي يم�سي للمدارس 
الخصوصية، البد غادي يم�سي للمصحات ألن الصحة مازالت عليلة، 

واش بهاذ 10.000 درهم حتى هي طمعنا فيها؟ ال حول وال قوة إلى باهلل.

كنا ننتظر، السيد رئيس الحكومة، من جوابكم لتوضحوا خطتكم 
في التشغيل ولفتح آمال املاليين من املغاربة املعطلين والعاطلين، سيما 
وأن البطالة في عهد حكومتكم قد تصل إلى أكثر من 14% في نهاية 
السنة، وهو عدد غير مسبوق وهاذي حتى هي سابقة في تاريخ املغرب، 
راه هاذ القدر ما عمرو ما كان في املغرب، حتى هو خصنا نوضعوه مع 

هاذيك املشاريع اللي ما عمرها ما كانت وعاد جات.

ورغم ذلك وبدل أن تستعجل الحكومة بتنزيل ورش تشغيل بسبب 
تفاقم وسوداوية املؤشرات املرتبطة بسوق الشغل، اتجهت إلى النقيض 
من ذلك، وليكن في علمكم فهاذ 5 سنين األخيرة، السيد رئيس الحكومة 
املحترم، راه كاين 100.000 متقاعد اللي خرجو، معنى عندكم الفرصة 
متاحة للتوظيف، إذن هنا عالمة استفهام إلى ما عرفتوشاي غير تشاورو 
معنا، احنا هنايا باش نتعاونو. سيدنا هللا ينصرو قال إلى نجحو نجحو 
مجموعين، حتى احنا باغين نجحو في حزب االستقالل، سمعو لنا شوية 
وعلى األقل على األقل غادي نوصلو باملغرب إلى ما يطمح له سيدنا هللا 

ينصرو.

الشغل،  ترميم وإصالح سوق  تنكب على  أن  بدل  الحكومة  قلنا 
اتجهت إلى النقيض من ذلك، ها هي قد منحت املقاوالت إمكانية تسريح 
20% من العمال، ايوا أراك للفراجة تسريحات جماعية يوميا للعمال، 
خاصة املنقبين منهم، فقدان أزيد من 580.000 منصب شغل، إفالس 
أزيد من 20.000 مقاولة، إضافة إلى من هي تعيش اليوم في صعوبة 

املقاولة، ارتفاع مضطرد في عدد العاطلين.
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بلس ديبلرئيس،

النتيجة تراجع خطير في استهالك األسر، 50% اللي تراجعو على 
ما يقتتون به وما لذلك من وقع على النمو االقتصادي وعلى املداخيل 
الضريبية، خاصة الضريبة على القيمة املضافة، بمعنى آخر. بمعنى 
تزيدون من  فأنتم  املتبعة  بسياستكم  الحكومة،  رئيس  السيد  آخر، 
املالية  اإلمكانيات  توفير  من  تتمكنوا  ولن  للدولة  املالية  الصعوبات 
الكريديات  إلى  اللجوء  خالل  من  إال  االستثمار  لتشجيع  الضرورية 

واالستدانة، مما يهدد استقاللية وسيادة القرار االقتصادي الوطني.

إن أزيد من 93% من املغاربة يعتبرون أن الحكومة غير قادرة على 
كورونا هو  أزمة  تفاقم  في  الرئي�سي  السبب  وأن  األزمة  مواجهة هذه 
الحكومة نفسها، عقم تفكيرها وافتقادها لرؤية استراتيجية وللبدائل 
والحلول املبتكرة والحاسمة التي نمر منها اليوم، اقتصاديا واجتماعيا 
الدولي غادي  البنك  أن  إيجابي اسمعنا  وسياسيا، والحمد هلل عمل 
يعطينا 275 مليار دوالر )املقصود 275 مليون دوالر(، أشنو غنديرو بها؟ 
ياكما غادي نزيدوها للصحة إلى زدناها الفلوس وزدناها الفلوس ولحد 
الساعة ما كاين والو، اللي مرض من املغاربة خاصو يموت، السبيطارات 

عمرو، األسرة مفقودين، حتى القطاع الخاص يتجر في مآ�سي البشر.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

لو طلب منا اليوم توصيف الحالة الراهنة لقلنا: إن وقع كورونا على 
الحياة االقتصادية واالجتماعية للمغاربة لربما يكون أهون من تدبير 

هذه الحكومة، التي أتت على كل �سيء، األخضر واليابس.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

النمو، بسبب  في نسبة  10 نقط  أزيد من  املرتقب أن نفقد  من 
االقتصاد  على  وللجفاف  للجائحة  لتدبيركم  السلبية  االنعكاسات 
الوطني، فمنذ 2011 خرج حزب االستقالل من الحكومة، والنمو في 
تراجع مضطرد، احنا خليناكم في 5% هبطتو لـ 4.5، لـ 4.4، هبطتو لـ 4 
ودابا قل من 3 مؤخرا، ومن املتوقع أن نصل إلى ناقص 6، هللا يلطف 

بنا.

بلس ديبلرئيس،

كان يجدر بكم أن تتمكنوا أو تمتلكوا فضيلة النقد الذاتي لتقروا 
بعجزكم عن إيجاد الحلول للمغاربة، تراجع سلبي في النمو، ارتفاع خطير 
في البطالة، ارتفاع في املديونية التي تصل ألول مرة في التاريخ املغرب 
إلى 100% من الناتج الداخلي الخام، بناء املقاوالت العمومية، ارتفاع 
مؤشر الفقر من 4.8 إلى 6.6 في ظرف أقل من ستة أشهر، بزيادة مليون 
فقير إضافي في بالدنا، السياحة متوقفة، صناعة السيارات والطيارات، 

معاملة أصحاب النقل ونقل املسافرين.

أين هي الحكومة من السياسة الصناعية الجديدة على ضوء هذه 
األزمة؟

أين نحن من املخططات القطاعية الجديدة والجيل الجديد من 
املخططات التي نادى بها جاللة امللك نصره هللا؟

ما مصير سياسة التجارة بعد انتهاء مخطط "رواج" سنة 2015؟ 
وأين هي الخطة الجديدة؟

أين هو مخطط الصناعة التقليدية الجديد بعد انتهاء رؤية 2015؟

أين نحن من املناظرة الوطنية للتشغيل والتكوين التي وجهكم إليها 
جاللة امللك لالنكباب عليها؟

ماذا أعددتم السيد رئيس الحكومة؟

أما بالنسبة لقطاع البناء، فالحكومة في واد ومشاكل القطاع في 
واد، قلتو غادي تهالو في هاذ العقار، فين هو السيد رئيس الحكومة؟ 
احنا تنتيقو بكم انتوما كشخص وعندما تتكلمون ال نرى أثرا في الواقع.

هاذ املقاوالت، نعم قطاع البناء سمحات فيه الحكومة، الحكومة 
في واد والبناء في واد، أكثر من 6 مليارات الدرهم متوقفة ومئات اآلالف 
من الشقق مسدودة ال بيع ال شرا، والحكومة لم تحرك ساكنا، هاذ 
املقاولين نعطيوهم غير فلوسهم، بادرو اعطيوهم فلوسهم على األقل 

يموتو معهم فلوسهم.

وقد سبق أن أشار األخ األمين العام لحزب االستقالل الدكتور نزار 
بركة أن حكومتكم تحولت من حكومة إلى بنك، بكل ما للكلمة من 
معنى، تستجدي الحلول املحاسباتية السهلة في تدبيرها، عندك مشكل 
أرى نضمنك سير خوذ الكريدي، آش غادي يدير بهاذ الفلوس؟ فين 
هي املشاريع؟ فين هو السوق؟ فين هي التحفيزات؟ وإال خليه يم�سي 

للحبس، "اذهب أنت وربك فقاتال".

إن الحقيقة البادية العيان هي أن الحكومة ال تفكر سوى في أصحاب 
رؤوس األموال الكبرى أو ذوي الياقات البيضاء كما يعبر عنها في القانون 
وأرباب  الحفالت  مموني  مع  اتفاقيات  تعقد  نراها  لذلك  الجنائي، 

السياحة.

إن  لكم:  القليل ألقول  القسط  إال  لي  يتبق  الوقت داهمني، ولم 
حزب االستقالل، السيد رئيس الحكومة املحترم، يتمنى أن يأتي إلى هذه 
املنصة ليشيد بما قدمتم للمغاربة. نحن مع املغرب ألننا غيرتنا كبيرة 
على املغاربة واملغرب، اتباعا للتوجيهات السامية لجاللة امللك محمد 

السادس، نصره هللا.

شكرا.

والسالم عليكم.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.
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تسنى شوية ال�سي عبد الصمد، شكرا.

بملستشاليبلس ديعبديبلصوديمريوي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، وضمنهم 
مستشاري االتحاد الوطني للشغل املغرب، ملناقشة املوضوع املتعلق 
الوضع  تحديات  ملعالجة  حكومتكم  من طرف  املعتمدة  بالسياسات 
االقتصادي واالجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وهي مناسبة 
الفترة  هذه  خالل  وتبذلونها  بذلتموها  التي  املجهودات  فيها  نثمن 

العصيبة للتخفيف من آثار الجائحة.

نلتقي اليوم وما تزال أزمة جائحة كورونا تلقي بظاللها على التوقعات 
االقتصادية واملتغيرات االجتماعية إلى حدود اآلن، بعد مرور أزيد من 
سبعة أشهر على أول القرارات الحكومية املتخذة في مواجهة هذا الوباء.

إن املؤشرات واألرقام املسجلة في املجالين االقتصادي واالجتماعي 
مقلقة، وآثارها ستظل قائمة رغم املجهودات التي بذلت وتبذل، وهو 
ما يجعلنا نؤكد اليوم على ضرورة تضافر الجهود بين جميع املكونات 
املجتمعية ومؤسسات الدولة وعلى أهمية إبقاء الثقة في املؤسسات، 
التبئيسية  بالخطابات  إلى تحطيمها  فانهيارها ألي سبب كان والدفع 
والتصريحات غير املضبوطة املعطيات من شأنه أن يزيد من صعوبة 
التخفيف من آثار الجائحة، بل وقد يدفع إلى التوجه لتكثيف التدابير 
التقييدية من أجل وقف االنتشار الفيروس، وهو ما ستمتد آثاره من 
جديد وبقوة كبيرة لتشمل األنشطة االقتصادية والتجارية وما يصاحب 

ذلك من مخلفات اجتماعية.

إننا نقدر حجم تأثر االقتصادي الوطني، الذي تراجعت نسبة النمو 
فيه، بما يمثل انكماشا بأزيد من 9% كما كان متوقعا برسم قانون 
للجائحة  املزدوجة  الصدمة  لحجم  نتيجة  وهي   ،2020 لسنة  املالية 
واآلثار والظروف املناخية، حيث تراجعت القيمة املضافة غير الفالحية 

بــ %15.5.

املداخيل،  من  كبيرا  جانبا  لألزمة  االقتصادية  اآلثار  مست  كما 
منها  موضوعية،  عوامل  إلى  باإلضافة  العمومية،  املالية  معه  تأثرت 
ارتباط مجموعة من القطاعات األساسية في االقتصاد الوطني بالطلب 
الخارجي، والتي عرفت تأثرا واضحا، نذكر منها الصناعات التحويلية بكل 
فروعها، كما ضربت الجائحة بقوة أنشطة القطاع السياحي وانخفض 
إيقاع الطلب الداخلي بسبب التقلصات التي همت االستهالك جراء 

تراجع استهالك األسر واالستهالك املرتبط باالستثمار.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

إن األوراش الكبرى التي أطلقها جاللة امللك في خطابه بمناسبة 
ثورة امللك والشعب وافتتاح السنة التشريعية، واملتمثلة في اعتماد 

خطة إلنعاش االقتصاد الوطني وتوسيع الحماية االجتماعية وإصالح 
مؤسسات القطاع العام وإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار، 
االقتصادية  التنمية  تحقيق  من  ستمكن  التي  الحلول  بين  من  هي 
املنشودة ومن االرتقاء باألوضاع االجتماعية لعدد كبير من املواطنات 
واملواطنين، فضال عن املجهودات التي بذلتها حكومتكم في مواجهة هذه 
األزمة، لكن ذلك ال يثنينا عن تقديم بعض املقترحات املتعلقة باملجالين 

االقتصادي واالجتماعي.

ففيما يتعلق بالجانب االقتصادي، لقد صنفت آثار هذه الجائحة 
الوضعية وتحقق  إلى قطاعات ستستفيد من  االقتصادية  األنشطة 
أرباحا أكثر مما كانت عليه وقطاعات ستعاني من أضرار هذه األزمة 
وستتراجع مساهمتها مستقبال، وهو ما سيشكل تشوهات قطاعية على 

مستوى الطلب واإلنتاج، ألجل ذلك نؤكد على ما يلي:

1- إرساء سياسة اقتصادية بإمكانها تصحيح االنعكاسات السلبية 
لهذه الجائحة واتخاذ إجراءات االحتراز الكلي مع إجراء ترشيد قوي 

للنفقات العمومية؛

2- إعادة تموقع بعض القطاعات اإلستراتيجية كصناعة األدوية 
والوسائل الطبية ووسائل االتصال وتجهيزات الطاقات املتجددة في 

االقتصاد الوطني واعتبارها من القطاعات املستقبلية؛

3- تشجيع إحداث املقاوالت الحاملة للمشاريع التي تدخل ضمن 
السيارات  صناعة  في  السيما  الصناعي،  القطاع  في  القيمة  سالسل 
وصناعة الطيران، مما يرفع من نسبة االندماج الصناعي فيها ويخفض 

من نسبة االرتباط بالخارج؛

من  اإلعفاء  لتشمل  للمقاوالت  املوجهة  التحفيزات  توسيع   -4
واستعادة  الشغل  فرص  خلق  أجل  من  االجتماعية  التحمالت 

التنافسية؛

5- العمل على إعادة التموقع الجغرافي لنسبة من االستثمارات من 
أجل خلق دينامية وطنية وحركية جديدة للنشاط االقتصاد؛

6- تدعيم الصالحيات املخولة ملجالس الجهات والجماعات الترابية 
كمساهم فعال في تنشيط االقتصاد الوطني على املستوى املحلي من 

خالل برامج التنمية الترابية؛

7- العمل على اإلدماج التدريجي للقطاع غير املهيكل في االقتصاد 
الوطني للرفع من اإلنتاج الوطني وتنشيط أكبر للطلب الداخلي؛

الجبائية  املناظرة  مخرجات  وفق  الجبائية  املنظومة  مراجعة   -8
التي  واالجتماعية  االقتصادية  املتغيراث  االعتبار  بعين  أخذا  األخيرة، 

أفرزتها الجائحة؛

ملحاربة  وصارمة  حازمة  وقرارات  تصحيحية  إجراءات  اتخاذ   -9
الفساد ووضع حد القتصاد الريع واالحتكار وتعزيز املنافسة وتسريع 
املصادقة على قانون اإلثراء غير املشروع وتكريس املمارسات الجيدة في 
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املجال االقتصادي والتجاري.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

إن حجم اآلثار االقتصادية أضعفت قدرات القطاع املقاوالتي على 
إحداث فرص الشغل، بل في أحيانا كثيرة عجزه عن الحفاظ عن مناصب 
الشغل، وهو ما كانت له مخلفات اجتماعية تتفاوت بحسب املواقع 
والفئات والوضعيات، والسيما فئة الشباب، وقد تجلى ذلك باألساس 
في تراجع استهالك األسر، بسبب االستضعاف االقتصادي لدى أسر 
األجراء واملهنيين الذين توقفوا جراء الجائحة والعمال غير املصرح بهم 
والعاملين في قطاع النقل والسياحة واملياومين وعمال شركات املناولة 

وارتفاع نوعا ما في اقتراضات األسر وارتفاع معدل البطالة.

وارتباطا بهذه الوضعية االجتماعية، ومن أجل نموذج اجتماعي أكثر 
إدماجا نتوجه إليكم باملقترحات التالية:

1- إرساء التغطية الصحية الشاملة، وهو ما من شأنه تخفيض 
االدخار املؤسس على املخاوف من النفقات الطارئة املرتبطة بالعالجات 

وإدماج فئات اقتصادية واسعة من القطاع غير املهيكل؛

2-  تدعيم أسس الحماية االجتماعية من تقاعد وتعويضات عائلية 
وسكن اجتماعي وتطوير منظومة فقدان الشغل بشكل يضمن االستقرار 
االجتماعي في مرحلة التوقف عن العمل كاستثمار اجتماعي للمستقبل؛

3- تثمين أهمية مبدأ التضامن الذي أبان عنه املغاربة، مع مراعاة 
املتوسطة  والطبقات  األجراء  لفئة  واالقتصادية  الشرائية  القدرة 

والفئات الضعيفة؛

4- مراجعة منظومة القانون االجتماعي بما في ذلك مدونة الشغل 
ومدونة التغطية االجتماعية وتوفير شروط العمل الالئق وضمان حد 

أدنى من الدخل للفئات املعوزة والهشة واملهمشة؛

الحوار  دور  تقوية  االجتماعيين من خالل  الفرقاء  دور  تعزيز   -5
االجتماعي واملفاوضة الجماعية وتعزيز املقاربة التشاركية في األوراش 

االجتماعية الكبرى التي أعلنتم عنها؛

6- حماية حق االنتماء النقابي وحرية التنظيم والتصدي ملحاولة 
قانوني  غير  بشكل  األجراء  عدد  لتقليص  الجائحة  ظرفية  استغالل 

وبشكل تعسفي وإقصائي وانتقائي على أساس االنتماء النقابي؛

7- تطوير مسالك التحصيل العلمي بما يتناسب ومتطلبات سوق 
الشغل وتثمين البحث العلمي بتمويله واستثمار األبحاث الوطنية في 

اإلنتاج املحلي؛

8- تثمين املورد البشري العمومي، من خالل ربط اإلنتاج بالتحفيز 
وإرساء أنظمة أساسية بمثابة قوانين لقطاعات الصحة والجماعات 

الترابية؛

9- مراجعة النظام األسا�سي لألطر التربوية ووضع مقتضيات تؤطر 

صيغ العمل الجديدة عن بعد.

تلكم كانت أهم مالحظاتنا ومقترحاتنا في هذا املوضوع.

التقصير  إلى  االلتفات  دون  الحكومة،  رئيس  السيد  األخير،  وفي 
املتراكم لعقود سابقة، أنتم مطالبون بوضع أسس الدولة االجتماعية، 
من خالل توسيع أسس الحماية االجتماعية كاستثمار يعطي إحساس 
للضعيف بجزء من حقه في مقدرات هذا الوطن وخيراته ويضع إسمنت 
التماسك االجتماعي ببالدنا، املتمثل في الثقة في املؤسسات واألمل في 

العيش الكريم.

ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البالء وتبعاته، ويحفظ 
وطننا وملكنا وشعبنا ويقوي عزيمتنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرب.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

بملستشاليبلس ديمبالكيبلسباعي:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

بلس ديبلرئيسيبملحت م،

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دةي بلس ديبلمزيريبملحت مان،

بلس دبتي بلسادةيبملستشال نيبملحت ممن،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

تفاعال مع جوابكم القيم، نود في الفريق الحركي أن نساهم ببعض 
املالحظات واالقتراحات:

أوال، قبل الخوض، السيد رئيس الحكومة في موضوع الحد من 
كورونا، البد  لجائحة  واملجالية  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
من الوقوف عند كيفية الحد من الجائحة نفسها، والتي صارت تتمدد 
بشكل أكثر شراسة، ليس من حيث عدد اإلصابات فقط بل من حيث 
عدد الوفيات املتزايدة يوما بشكل جد مقلق، وهي وضعية تستدعي، 
في منظورنا، العمل، كل من موقعه، الستعادة الروح الجماعية التي 
جسدتها مختلف مكونات املجتمع املغربي، في مقاومة الوباء في موجته 
األولى، وهذا يستدعي تدابير تزاوج بين الحفاظ على الدورة االقتصادية 
في حدودها املعقولة، وفي نفس الوقت تعزيز التدابير الوقائية الضرورية 
ثقافة  للتأطير إعالميا وميدانيا، بغية تجاوز  وإطالق حمالت واسعة 
تفاديا  مواجهته،  في  املسجل  والتراخي  الفيروس  بخطورة  االستهانة 
إلنهاك املنظومة الصحية، وهو ما نلمسه في العديد من املناطق، خاصة 

مع إصابة العديد من األطقم الطبية بالفيروس.
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للجائحة  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  عليه،  ال خالف  مما  ثانيا، 
تداعيات  من  لذلك  ما  مع  الوطني،  االقتصاد  على  سلبية  جد  آثار 
بلورة سياسية عمومية جديدة، تؤسس  يتطلب  ما  اجتماعية، وهو 
ذلك  ومدخل  واالجتماعية،  االقتصادية  املقومات  في  لتحول جذري 
هو الرؤية اإلستراتيجية التي رسم معاملها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، نصره هللا وأيده، من خالل إطالق مخطط واضح املعالم 
إلنعاش االقتصاد الوطني ووضع رؤية وأجندة محددة لتعميم الحماية 
متكامل،  مؤسساتي  إصالح  عبر  العام،  القطاع  وإصالح  االجتماعية 
ليبقى الرهان، السيد رئيس الحكومة، حول التدابير املتخذة لتفعيل 
وتنزيل هذه الرؤية عبر مراجعة جذرية ألسس النظام االقتصادي القائم 

والسياسات االجتماعية املنتهجة، والتي أبانت محدوديتها.

ثالثا، وفي نفس السياق وتأكيدا ملا وافيناكم به من خالل مذكرة 
الدينامية  هذه  فإن  السابقة،  املرحلة  في  الشعبية،  الحركة  حزب 
اإلصالحية تتطلب إعادة النظر في األولويات، من خالل تعزيز االستثمار 
في القطاعات املنتجة ودعم الصناعات الوطنية وبلورة إستراتيجيات 
قطاعية متجددة إلنقاذ قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وتنزيل 
اإلصالح الجبائي، بمنظور شمولي، مبني على العدالة واإلنصاف املجالي 
وتعزيز مواكبة املقاوالت الوطنية، من خالل توسيع قاعدة األفضلية 
الوطنية وإقرار األفضلية الجهوية لدعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
إلى جانب تطوير برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية، من 
خالل بناء نموذج تنموي للمناطق القروية والجبلية، قائم على التمييز 
اإليجابي املجالي والحد من تمركز االستثمار العمومي في جهات بعينها على 
حساب جهات أخرى ومراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

للحسم في تداخل االختصاصات مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.

رابعا، بخصوص السياسات االجتماعية، تطلعنا كبير، السيد رئيس 
الحكومة، إلى ترجمة اإلجماع الوطني حول أولويات الصحة والتعليم 
في اعتمادات امليزانية العامة للسنة املقبلة، عبر دعم خريطة صحية 
وطنية مبنية على العدالة املجالية والرفع من االعتمادات املخصصة 
لم  والتي  العلمي،  والبحث  املنهي  والتكوين  العالي  التعليم  لقطاعات 
يطرأ عليها أي تغيير في أرقام مشروع القانون املالي املعروض على أنظار 

البرملان، بل طالها تقليص نسبي باملقارنة مع ميزانية 2020.

االجتماعي  الخصاص  في ظل  مقبوال،  يعد  لم  اإلطار،  نفس  وفي 
القائم واإلصالح املؤسساتي املعتمد، أن ال يتم تجميع العشرات من 
في مؤسسة واحدة  للدعم االجتماعي  والصناديق املخصصة  البرامج 
وفي صيغة صندوق وطني للدعم االجتماعي، خاصة بعد تشريع السجل 
االجتماعي، إلى جانب التفكير في مأسسة صندوق تدبير الجائحة املحدث 
برؤية حكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، 
في إطار تعزيز روح التضامن الوطني وترجمة التماسك االجتماعي بشكل 
إلى الحلول السهلة املتمثلة في تضريب الطبقة  اللجوء  تلقائي، بدل 

املتوسطة والدخول املهنية والشركات واملقاوالت املنهكة أصال.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس ديبلرئيس،

بإخراج  التعجيل  إلى  دعوتنا  أخرى  مرة  نجدد  أخرى،  جهة  من 
املخططات القطاعية لترسيم األمازيغية وتفعيل األحكام الدستورية 
والقانونية ذات الصلة، بإقرار سياسة عمومية تترجم التنوع اللغوي 
والهوياتي لبالدنا، متطلعين إلى تدارك ذلك في أرقام امليزانية العامة 

املعروضة للدراسة واملصادقة على املؤسسة التشريعية.

وفقنا هللا جميعا لخدمة مصلحة الوطن واملواطنين، تحت القيادة 
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

بملستشاليبلس ديمحوديبلبكملي:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

بلس دةيبلمزيرة،

بلس ديبلمزير،

لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
ملناقشة موضوع معالجة تحديات الوضع االقتصادي واالجتماعي في 

ظل جائحة كورونا.

في البداية اسمحوا لي، السيد الرئيس، أن أشكركم على جوابكم 
وعلى كل اإليضاحات التي تفضلتم بسردها، واألكيد أن التداعيات 
السلبية لجائحة كورونا لم تطل بلدنا وحده، بل مست كل العالم بأسره، 
حيث اعتبر الخبراء هذه التداعيات بكونها األكبر منذ الحرب العاملية 
الثانية، فقد تسبب اإلغالق وانخفاض اإلنفاق االستهالكي في اختفاء ما 
يقارب من 500 مليون منصب شغل في جميع أنحاء العالم، بلدنا بدوره 
لم يسلم منها، وبالتالي تحديات التداعيات االقتصادية واالجتماعية ما 
زالت قائمة وموجودة رغم رفع الحجر الصحي الشامل، وال يمكننا أن 
نخفيها بعدما أصبحنا نعيش وضعية صعبة وغير مسبوقة، فلوال حكمة 
وتبصر جاللة امللك، نصره هللا، الذي أسرع في إقرار اإلجراءات التدبيرية 
بإحداث الصندوق الخاص بالجائحة، الذي استطاع بفضله أن يقاوم 
االنعكاسات املباشرة وغير املباشرة لألزمة الصحية املرتبطة بكوفيد-19 
على االقتصاد الوطني، خصوصا االقتصادية واالجتماعية منها، لكانت 

تكون الكارثة، بفعل العجز الفظيع الذي عرفته ميزانية الدولة.

كما أن إحداث لجنة اليقظة االقتصادية التي عهد إليها بتتبع الوضع 
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االقتصادي واالجتماعي من خالل آلية دقيقة للرصد والتقييم وبتحديد 
التدابير املالئمة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات املتضررة، كان لها األثر 
الكبير في تخفيف أثر األزمة على الوضع االجتماعي لألسر وعلى تقليص 
حدة الركود الذي عرف االقتصاد املغربي، مجهود خرافي قام به أعضاء 

اللجنة يستحقون عليه كل التقدير واالمتنان.

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

لقد رسمت التوجيهات امللكية املضمنة في خطاب العرش األخير 
وخطاب 20 غشت وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الخامسة خارطة 
األولويات  ترتيب  إعادة  إلى  دعت  بتحدياتها،  املقبلة  املرحلة  الطريق 
وبناء مقومات اقتصاد قوي وتناف�سي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا، 
بتضمين  التوجيهات  لهذه  فوري  بشكل  مشكورين  استجبتم  حيث 
جزء كبير منها في شكل إجراءات جاءت في مشروع قانون املالية 2021، 
والتي سنعمل على تنزيلها بعد مصادقة البرملان عليها، وقد عبرتم عليها 
االقتصادي  اإلقالع  أجل  من  ميثاق  على  التوقيع  منها  عرضكم،  في 
وسيعزز  الشركاء  لجميع  مشترك  التزام  سيترجم  الذي  والتشغيل، 

للتنمية، مما سير�سي العدالة االجتماعية واملجالية.

كما سيعطي دينامية جديدة لالقتصاد الوطني، وسيحافظ على 
مناصب الشغل، وسيسرع عملية إدماج القطاع غير املهيكل، عبر ضخ 
حوالي 120 مليار درهم في االقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من 
الناتج الداخلي الخام، ما سيجعل املغرب من بين الدول األكثر إقداما 
في تبني خطط كفيلة بإنعاش االقتصاد بعد هذه األزمة، وسيشمل هذا 
املبلغ – كما أعلنتم – 75 مليار درهم من القروض املضمونة من طرف 
الدولة لفائدة كافة أصناف املقاوالت، و45 مليار درهم مرصدة لفائدة 
صندوق محمد السادس لالستثمار، منها 15 مليار درهم كمساهمة من 

ميزانية الدولة.

لذلك، فإن فريق التجمع الوطني لألحرار، ال يمكنه إال أن يكون 
فخورا بهذه اإلنجازات.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

مجتمعيا  مشروعا  يعد  االجتماعية  والحماية  االجتماعي  الورش 
كبيرا يقوده جاللة امللك لتعميم التغطية االجتماعية في أفق 2025، 
باملجال  النهوض  مع  االقتصادية  التنمية  تحقيق  تالزم  منطلق  من 

االجتماعي.

في هذا اإلطار، اتخذتم مشكورين عدة إجراءات للتحكم في الوضع 
الفئات الهشة املتضررة من تداعيات هذه  الوبائي من جهة، ودعم 
الجائحة والعمل على الحد من آثارها السلبية على الوضع االقتصادي 
للبالد من جهة أخرى، وهكذا تمثلت أولى التدابير في مأسسة الدعم 
املوجه للفئات املعوزة، عبر إعادة النظر في صندوق التماسك االجتماعي، 
الذي سيصبح بمقت�سى مشروع قانون املالية 2021، صندوق التماسك 

االجتماعي والحماية االجتماعية، وفرتم له مداخيل ضريبة التضامن 
املقررة في نفس املشروع، وذلك من أجل تغطية النفقات اإلستثنائية 
املترتبة عن تدخالت الدولة لتخفيف الصدمة الناجمة عن تحديات 
الجائحة، والتي أبانت عن مجموعة من اإلختالالت انعكست سلبا على 

الوضع االجتماعي.

في هذا الصدد، نؤكد داخل فريق التجمع الوطني لألحرار أن الورش 
االجتماعي والحماية االجتماعية يجب أن يعالج في سياق هادئ، بالتشاور 
مع مختلف الشركاء األساسيين في العملية، الباطرونا والنقابات، وأن 
نترفع عن مزايدات فيه أو محاولة تسييسه بدواعي اإلختالالت التدبيرية 
وهدم مكتسبات العمل التعاضدي الذي تحقق في بالدنا، كما حصل 
في ملف التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارة العمومية، حيث تسرعتم في 

تطبيق الفصل 26 بعدما عجزتم عن كشف طبيعة االختالالت.

فاملنطق الذي يجب االشتغال به لتفادي التوتر واالحتقان والترفع 
عن الحسابات السياسية عند بدء اإلصالح، وإذا ما واصلنا العمل بهذا 
اللعب املفروش، فأكيد أن ملف اإلصالح سيتأخر، وسيكون لذلك 
عواقب وخيمة في تطور هذا الورش الجديد، والذي يعد تحديا أساسيا 

يؤرق بال الشغيلة املغربية التي تشتغل في االقتصاد غير املهيكل.

لذلك، البد من معالجة فورية لكل االختالالت املرتبطة بالقطب 
االجتماعي عبر اإلسراع في إصالح البرامج االجتماعية الحالية وتجميع 
مجهود الدولة املشتت، على أمل أن يكون السجل االجتماعي املوحد 

ضامنا لالستهداف الفعال للفئات املستحقة للدعم وحصرها.

بلس ديبلرئيس،

إن تسريع تنزيل خطة اإلنعاش االقتصادي الوطني، يستدعي تعبئة 
جميع الوسائل املتاحة فيما يتعلق بالتمويل وآليات التحفيز، منوهين 
بإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار، والذي جاء في مشروع 
قانون املالية 2021 كذلك، حيث سيرصد له–كما أكدتم–غالف مالي 
يبلغ 45 مليار درهم، سيتم ضخه في االقتصاد الوطني، من شأنه إرساء 
جميع اآلليات الكفيلة بضمان فعالية تدخالت الصندوق، من خالل 
القطاعات اإلنتاجية، السيما  في  الكبرى  تمويل املشاريع االستثمارية 
القطاعات الصناعية املوجهة للتصدير والفالحة والعقار والسياحة، 
اإلمكانات  ذات  القطاعات  في  الصناعي  التحول  مشاريع  عن  فضال 
ومدرة  قطاعات مشغلة  ألنها  املستوردة،  املنتجات  لتعويض  القوية 
للثروة، مبرزين أن دعم االستثمار العمومي ضروري للمرحلة، باعتباره 

السبيل األنجع ملعالجة كل تداعيات األزمة.

الذي يقوم به وزير  الجبار  بالعمل  ننوه  في هذا اإلطار، البد أن 
املستميت عن  بدفاعه  الوطني  االقتصاد  لدعم  والتجارة،  الصناعة 

املنتوج الوطني واالستثمار.

إصالح  ورش  فتح  على ضرورة  فريقنا،  داخل  نؤكد  األخير،  وفي 
مختلف  مواكبة  أجل  من  األداء،  ضعيفة  العمومية  املؤسسات 
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توطيد  بهدف  وذلك  والواعدة،  الناجحة  القطاعية  اإلستراتيجيات 
القطاعية  املخططات  من  جديد  جيل  وإطالق  املحققة  املكاسب 
الالزمة  اآلليات  وضع  مع  واالنسجام،  التكامل  على  تقوم  الكبرى، 
لتحفيز االستثمار الخاص الوطني واألجنبي، من خالل مواصلة تفعيل 

اإلصالحات املؤسساتية الرامية إلى تحسين مناخ األعمال.

االرتقاء  عبر  الدينامية  هذه  دعم  كفاعلين  علينا  املفروض  ومن 
بخطابنا السيا�سي والتصدي لخطاب املؤامرة والسياسوية الرخيصة 

التبخيسية والعدمية الفاقدة للبدائل املوضوعية.

شكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

بملستشاليبلس ديعبديبلحو ديفاتحي:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دةيبلمزيرة،

بلس ديبلمزير،

بلس دبتي بلسادةيبملستشالين،

أن  كفريق  يسعدنا  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  اإلتحاد  باسم 
نساهم في النقاش الوطني حول الوضع الذي خلقته الجائحة بتداعياتها 

االقتصادية واالجتماعية والنفسية.

إن الوضع صعب كما قلتم، السيد الرئيس، وبتعقيدات جديدة 
بالغة  أضرار  وأحدثت  للمواطنين،  اليومي  واملعيش  الحياة  مست 
باالقتصاد الوطني واملالية العمومية، وعمقت بشكل رهيب إشكاالت 
الوضع االجتماعي، خاصة في ظل تمدد خارطة الوباء إلى كل مناطق 
البالد واالرتفاع املتزايد في اإلصابات والعدد املرتفع للوفيات لألسف 

الشديد.

شركات ومهن أفلست، تاركة وراءها جحافل من العاطلين، تراجع 
املديونية  حجم  في  وارتفاع  الصعبة  العملة  وفي  الدولة  مداخيل  في 
وتراجع ملحوظ في القدرة على االستثمار، والتراخي في دعم االستثمار 
الخاص، مع استمرار تعقيد املساطر، كلها عوامل تشكل تهديدا صريحا 

للتوازنات املاكرو اقتصادية.

التعلم واملعرفة في كل مستويات التعليم، خفضت من منسوبهما 
الجائحة بتداعيات كبرى على منظومتنا التربوية.

املنظومة  تكاد  الحرجة،  تزايد حاالت اإلصابة والحاالت  وفي ظل 
الصحية أن تصل إلى سقف طاقتها، مما يجعلنا نفكر في األسوأ غدا 

املؤشرات  استمرت  إذا  واملر�سى  باملصابين  الطبي  التكفل  كيفية  في 
الحالية في االرتفاع، وذلك رغم املجهودات التي تم بذلها للحد من آثار 
الجائحة على االقتصاد الوطني وعلى األوضاع االجتماعية للمواطنات 
واملواطنين، سواء في إطار الفعل الحكومي أو في إطار التضامن الذي 

جسده الصندوق الخاص كوفيد-19.

وضع ما أعتقد أننا سنختلف حوله، وما أعتقد أن وعينا الجماعي 
البالد على  قدرات  لتحسين  الكبرى  املداخل  لنجد  الوطني سيخوننا 
والتربوية  واالجتماعية  االقتصادية  الجبهات  على  وتقويتها  املواجهة 
والصحية، وتقوية مؤسساتنا الوطنية، التي تشكل حصننا املنيع ضد 
كل املخاطر، وهذا يتطلب منا تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة 
االنتماءات،  باقي  على  الوطنيين  واالنتماء  الحس  وإعالء  الداخلية 
وتوطيد وتكريس قيم التضامن التي من شأنها تعضيد أواصر املجتمع 

وتعزيز املواطنة، ألن التضامن شرط للمواطنة.

وفي هذا الصدد، أقر صاحب الجاللة في خطابيه، في خطاب العرش 
ثالثة:  بأبعاد  ضخما  مشروعا  التشريعية،  الدورة  افتتاح  وخطاب 
إنعاش االقتصاد الوطني وتعميم الحماية االجتماعية وإصالح املقاوالت 

واملؤسسات العمومية.

وفي هاد السياق، فإن من مسؤولية الحكومة التصدي لكل محاوالت 
التشويش على املجهودات املبذولة ملحاربة الجائحة، فقرارات اإلغالق 
الجزئي أو الكلي أو العودة للحجر الصحي شأن تتحمل فيه الحكومة 
املعطيات  على  تتوفر  وألنها  ذلك،  يعطيها  القانون  ألن  مسؤوليتها، 
والبيانات، ولها تقديراتها في إدارة املرحلة، لكن في إطار تدبير يضمن 

املعيش اليومي للمواطن املغربي.

بلس ديبلرئيس،

عن  تفصلنا  تعد  ولم  بامتياز،  انتخابية  سنة  على  مقبلون  إننا 
املواعيد املفترضة لهذه االستحقاقات إال بضعة أشهر، وما زلنا لم ننجز 
األهم فيما يتعلق بمراجعة القوانين االنتخابية، لقد دعا حزبنا سنة 
قبل كورونا إلى فتح املشاورات حول هذه القوانين، لنتمكن جميعا من 
احترام الزمن السيا�سي وتوفير الظروف الجيدة لتمر االستحقاقات في 

أجواء نزيهة وسليمة.

ورغم تأخر هذه املشاورات، فإنها انتهت منذ قرابة الشهرين، وما زلنا 
متوقفين، والزمن االنتخابي يداهمنا في هدر بين للزمن السيا�سي الذي 
لم يعد له اعتبار وفي خلط كبير بين املسؤولية الدستورية والسياسية 

لقيادة الحكومة واملسؤولية الحزبية.

ما العمل اآلن السيد الرئيس، رئيس الحكومة؟

رهينة  البالد  نضع  أن  تقبل  لن  الصفة، ألنك  بهذه  نخاطبك  إذ 
ملوقف سيا�سي واحد ضد مواقف كل القوى السياسية في البلد؟ فال 
الزمن يسعف وال الوضع يسعف لنستمر في تعطيل مسار من شأنه أن 
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يسهم بقوة في تقوية مؤسساتنا الوطنية.

إننا كحزب وطني نعتبر أن تقوية املؤسسات هو ما يمنحها القدرة 
القيام  الدولة من  على مواجهة الجائحة ومخلفاتها وعلى أن تتمكن 
بمهامها في الواجهات، التي من شأنها ضمان الحد األدنى من العيش 

للمواطن املغربي والحفاظ على تماسك املجتمع.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

تحمل  إلى  أدعوكم  للحكومة،  كرئيس  الدستورية  بصفتكم 
التي من  بالحرص على تسريع كل املسارات  التاريخية،  مسؤولياتكم 
شأنها الحد من الجائحة وتوفير شروط استكمال الترسانة التشريعية 
التي تتطلبها االستحقاقات القادمة، كلبنة أخرى في مسار مؤسساتنا 

الوطنية.

بلس ديبلرئيس،

إنكم قائد للحكومة، وهي صفة تجعل منكم حكما، فكونوا حكما، 
وال تكونوا خصما وحكما، ومن هنا تبدأ كل قصص النجاح الحقيقية.

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيس.

الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

بملستشاليبلس ديبمللمدييبلعابديبلعوربني:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسلين.

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

بلس دةيبلمزيرة،

بلس ديبلمزير،

بلس دبتي بلسادةيبملستشال ن،

بلس ديلئيسيبلحكممة،

نقاش السياسات العمومية في كافة محاورها ال يتناسب مع الحيز 
الزمني املسموح لنا بتقديم مداخلة خالله، وبالتالي فقد وقع اختيارنا 
التركيز على محور  الديمقراطي االجتماعي على  الفريق الدستوري  في 

التشغيل.

الذي  القطاع  القطاع هو  أن هذا  باعتبار  التشغيل؟  ملاذا قطاع 
تضرر بشكل مباشر وبشكل كبير بفعل الجائحة، ذلك باعتبار أن كافة 
القطاعات اإلنتاجية التي تخلق العديد من فرص الشغل قد تضررت 
بفعل هذه الجائحة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي أو قطاع 

الصناعة التقليدية، قطاع الخدمات، وكذلك ما يتعلق بقطاع النقل.

لهذا، السيد رئيس الحكومة، أنتم تعلمون على أن هناك عشرات 
اآلالف من العمال قد فقدوا مناصب شغلهم، ليس فقط في املجال 
كما  الفالحي،  فالقطاع  القروي،  العالم  في  كذلك  وإنما  الحضري 
تعلمون، السيد رئيس الحكومة، هذا القطاع الذي ظل صامدا خالل 
فترة الحجر الصحي، حيث أن القطاع الفالحي ظل وافيا لتزويد األسواق 
الوطنية بمختلف املنتوجات الفالحية، هذا التزويد الذي تم بكيفية 
ثابتة ومستقرة ومنتظمة وبأثمنة مناسبة، حيث أنه طيلة فترة الجائحة، 
هاذ املنتوجات الفالحية في األسواق الوطنية لم تعرف أي انقطاع ولم 

تعرف أي زيادة في الثمن، وهذا مشهود لحكومتكم بإنجازه.

لكن، السيد رئيس الحكومة، فالفالح خاصة الفالح الصغير فأصبح 
القطاع  مداخلتكم،  في  كما جاء  ألنه  ملاذا؟  اآلخر كعاطل،  يعتبر هو 
الفالحي زيادة على مواجهته وصموده أمام الجائحة، فهو قد عانى من 
ثالث سنوات متتالية من الجفاف وقلة التساقطات، وبالتالي الفالح 
خاصة الفالح الصغير كان مضطرا، ألنه صرف سواء في العملية ديال 
الزرع وال في تربية املاشية صرف ذاك االحتياطي، ذاك الرأسمال الصغير 
اللي عندو، ألن كنعرفو ثالث سنين وهذاك الفالح كيحرث وما كيحصد 
والو، وبالتالي خسارة ديال ثالث سنوات، كذلك في مجال ديال تربية 
املاشية، هذاك الفالح الصغير كنعرفو هاذي طيلة هاذ ثالث سنوات 
وهو كيصرف على ذيك املاشية بشكل يومي، وبالتالي استنزف هاد الفالح 
الصغير، واضطر باش يبيع هاذيك املاشية وذاك القطيع، وبالتالي فقد 
مصدر الدخل ديالو وفقد مصدر الكسب ديالو، وهنا عالش قلنا أن 
الفالح الصغير أصبح هو اآلخر بمثابة أو أنه أصبح عاطل، ولم يبق لديه 

أي مصدر للدخل.

انطالقا من كل هاذ املعطيات واملؤشرات اللي أشرتم لها، السيد 
معدل  أن  على  كتقولو  مداخلتكم،  في  جاء  كيفما  الحكومة،  رئيس 
البطالة حاليا 12.4، والتوقعات كتقول على أنه في متم هاذ السنة 

غيوصل وال غيكون بين 14 و15 وهذا معدل مخيف.

أمام كل هاذ األوضاع، فاملطلوب منكم، السيد رئيس الحكومة، هو 
أن تتحركوا بشكل استعجالي وأن تكون وضع....

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس املحترم، آسف، هذا هو الوقت، لقد استنفذتموه.

آخر كلمة في برنامج التعقيبات ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل.

بملستشاليبلس ديعبديبلحقيحيسان:

شكربيبلس ديبلرئيس.

بلس ديلئيسيبلحكممة،
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في نهاية مداخلتكم قلتم عبارة أتفق معها، قلتم أننا نعيش أزمة 
صحية غير مسبوقة، يجب أن تعلمنا التواضع، وحذرتم من األخبار 
الزائفة، وأنا أتفق معكم على طول، ويمكن ألول مرة كنتفق معكم في 
قول كهذا، ولكن ما شوش على صدقكم في نهاية هذه املداخلة، إيرادكم 
لقصة أن الشعوب املنضبطة هي األقل إصابة، مباشرة بعد القول 
إن الوضعية الوبائية مقلقة، وكأنكم تشككون في انضباط الشعب 

املغربي، مستندين إلى الخبر الزائف الذي صدر يوم األحد.

ودعوني، السيد رئيس الحكومة، أقول لكم أنكم ساهمتم بشكل 
كبير في ضبابية الوضع بعد إصداركم لبالغ تكذيبي غير موقع، البالغ اللي 
كان صدر، بالغ موقع، مزور، مزيان، ولكن أنتوما درتو بالغ غير موقع، 
مما زاد من الضبابية، وكان األجدر بكم أن تعطوا تصريحا مرئيا متلفزا، 

أنتم أو الناطق الرسمي باسم الحكومة، لوضع حد لهذه االرتجالية.

لقد ساهمتم، السيد الرئيس، رئيس الحكومة، في ضرب منسوب 
الثقة الذي ارتفع لدى املواطن املغربي في بداية األزمة، وذلك بإخفاقكم 
التواصل ونقص تواضعكم الذي تكلمتم عليه،  وضعفكم في مجال 
فأنتم ترددون دائما على مسامعنا "قصة نجاح وطني غير مسبوق"، فأين 
هو هذا النجاح؟ ودعني، السيد رئيس الحكومة، أسرد على مسامعكم 
بعض مالمح فشل حكومي غير مسبوق خالل هذه الجائحة، وأسألكم، 
السيد رئيس الحكومة، هل تصدقون ما تقولون مع أنفسكم؟ وهل 

ضميركم مرتاح؟ وهل تنامون من غير أرق في ظل هذه الوضعية؟

مالمح الفشل كالتالي:

ـ ارتجالية القرارات املتخذة خالل الجائحة وتوقيت اتخاذها، إلى 
درجة أن أصبح املواطنون يتوجسون من قراراتكم الليلية والضبابية 

التي تحيطونها بها؛

االقتصادية ورفض  اليقظة  لجنة  النقابية عن  الحركة  تغييب  ـ 
الكونفدرالية  بذلك  طالبت  كما  االجتماعية،  اليقظة  لجنة  إحداث 
إلى  املوجه  الدعم  تدبير  على  انعكس  ما  وهو  للشغل،  الديمقراطية 
األجراء والفئات الهشة، حيث لم تستفد بعض القطاعات، فقط ألنه 

لم يتم التصريح بهم خالل شهر فبراير؛

العمال،  من   %20 لطرد  للمقاوالت  األخضر  الضوء  إعطاؤكم  ـ 
وهو قرار أهوج، ومن اقترحه عليكم إما معتوه أو ذا مصلحة في ذلك، 

وستجني بالدنا نتائجه على شكل احتجاجات وقالقل اجتماعية؛

ـ رابعا، دخول مدر�سي عشوائي لم تستطع الحكومة خالله اختيار 
دخول مدر�سي موحد للمغاربة، ورمت بالكرة لآلباء الذين اختاروا بكل 

وضوح التعليم الحضوري؛

ـ اللجوء مرة أخرى إلى جيوب األجراء والطبقة املتوسطة إلى تمويل 
عجز املوارد املالية بفرض مساهمة اجتماعية تضامنية، ففي الوقت 
الذي كان عليكم فرض ضريبة على الثروة لكي يساهم من استفادوا من 

خيرات املغرب قبل وخالل الجائحة في تكاليف هذه الجائحة، لجأتم 

فقط إلى جيوب األجراء والطبقة املتوسطة.

خامسا، عبرت الحركة..

بلس ديبلرئيس:

شكربيبل�ضييحيسان،يشكرب.

اللي تمكنت من سردها كافية ودالة، والرسالة وصلت  العناوين 

فيما أتصور.

السيد رئيس الحكومة، تفضل.

الكلمة لكم للتعقيب على التعقيبات.

بلس ديلئيسيبلحكممة:

بسميهللايبلرحونيبلرح م

بلحوديهللي بلصالةي بلسالميعلىيلسم3يهللاي آلهي صحبه.

رغم ما قيل، أريد أن أشكر السادة املستشارين على تدخالتهم في 

البداية، ولكن بكل صراحة.. دبا شوف أنا شخصيا بغيتو تديروني أنا 

مسؤول على هاذ كورونا والنتائج ديال كورونا، أنا قابل.

حتى طبقة األوزون كاع الثقب ديال األوزون كلو، ولكن أنا كورونا 
راه ما�سي أنا اللي درتو، إيه كرئيس حكومة، أنا شخصيا، إيه إيه أنا 

شخصيا، رئيس حكومة وبغيتو أنا نكون مسؤول عليها أنا مسؤول.

ولكن راه العالم كلو هو هذا، الدول الشريكة عندهم عجز، عندهم 

ناقص  فيهم  اللي وصل  كاع   %10  ،%11  ،%12 اقتصادي  انكماش 

7.8%، واحنا غنديرو ناقص 5.6%، هذا نجاح فحد ذاتو.

أمريكا هاذي منذ  راه فلكية،  البطالة  التسريحات ونسب  الدول 

شهرين أو ثالث أشهر 30 مليون عاطل جديد، 30 مليون، قد الشعب 
املغربي. إلى جينا نحسبو شحال قد خاص يكون عندنا خاص يكون 

عندنا 3 وال 4 ديال األضعاف ديال هاذ ال�سي اللي تزاد، مع أنه اليوم 
راه واحد املذكرة ديال املندوبية السامية للتخطيط، فقدنا من شتنبر 

2019 إلى شتنبر 2020، 588 ألف، نصف مليون تقريبا.

صحيح احنا ما بغينا حتى نصف مليون نقبلوه، ولكن واش أنا اللي 

وقفت قطاع السياحة؟ واش أنا اللي وقفت التصدير؟ أنا اللي وقفت 

الطيران ما يطيرش؟ ما�سي أنا اللي درت هاذ ال�سي، هاذي جائحة أثرت 

في االقتصاد العالمي وتوقفت عدد من األنشطة، وتوقفت األمور. احنا 

كندبرو النتائج ديالها.

هاذ  من  الرغم  على  استطاعت  ألن  نجحت  الحكومة  بالعكس، 

الظرفية الصعبة باش نخرجو منها بنتائج–إلى بغينا نقولو–أقل ضغطا 

وأقل خطرا. بالعكس تماما.
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بعض  واحد  هناك  بصراحة،  بصراحة،  لكم  نقول  أنا  ولذلك 
اإلخوان، بعض اإلخوان، دارو واحد الخطاب عدمي، فيها واحد األحكام 
مطلوقة على عواهنها، نقول مثال ال تعليم، ال صحة، ال صناعة، وهذا 
ما�سي خطاب يمكن يتفهم، أنا نقول لكم راه حتى واحد ما غيتعاطف 
معه، ألن املواطنين على األرض كيعيشو، كاين مشاكل وكاين إنجازات، 

هذا حتى واحد ما يفهمو، وفي غياب املعطيات.

احنا كنعطيوكم أرقام، اعطيونا أرقام بديلة. الكالم العام دليل على 
العجز عن إعطاء أرقام بديلة أو تحطيم هاذ األرقام، مع أن هاذ األرقام 
راه كتعطيها مؤسسات إما وطنية أو دولية مستقلة عن الحكومة، كاع 

ما�سي ديال الحكومة، خليو كاع هاذ الحكومة في التيساع، فهمتيني؟

أما.. دابا أنا يمكن نقول �سي وحدين ما عندهمش معلومات وإن 
البرملاني خاص يكون عندو معلومات، ما كاين باس يكون �سي حاجة، 
ولكن اللي في الحكومات متعاقبة 14 سنة وربما 16 سنة وعارف الواقع، 
هذا خاص يكون الخطاب ديالو أكثر موضوعية وأكثر اتزانا. من جهة، 
أوال، كيعرفو الحقائق وكيعرفو التطور كيفاش، ثانيا، ألنهم حتى هم 
جزء مسؤولون عن جزء من مغرب اليوم، حتى هما مسؤولين عن جزء 

منو.

أنا اليوم غادي.. األطباء غادي تقول لي عدد األطباء نقول لك إيه، 
ولكن الطبيب اليوم كيتصنع اللي دخل لكلية الطب هاذي 8 سنين، 9 

سنين وال 10 سنين، وكيخرج.

شكرا.

الخصاص موجود واالنجازات نعترفو بأنها دون االحتياجات وحتى 
دون املستوى والطموح اللي كنطمحو ليه، ولكن هناك إنجازات، وال 
يمكن واحد الخطاب اللي كيسود كل�سي ينجح، الخطاب الذي يسود 

كل �سيء ال يمكن أن ينجح.

قطاع الصحة دبا هضرتو وأنا كنهضر. فاش هضرتو أنا كنسجل.. 
فاش كنهضر أنا.. املهم، بغيتو تصنتو لي مزيان، ما بغيتوش..

بلس ديبلرئيس:

نتصنتو، من الواجب نتصنتو لبعضياتنا.

بلس ديلئيسيبلحكممة:

الخصاص قطاع الصحة اللي بعض اإلخوان، ما�سي كل�سي بطبيعة 
الحال، بعض اإلخوان كيوصفوه بواحد السوداوية هالمية بحال إلى 
هو ما فيه والو، هاذ قطاع الصحة هو الذي يتصدى للجائحة، وهو 
الذي عالج عشرات اآلالف ممن أصيبو بمرض "كوفيد-19"، بفضل 
أطبائه وأطره وإدارته ومسؤوليه، في القطاع العام والقطاع الخاص، 
في القطاع املدني والقطاع العسكري، فذاك ال�سي اللي تحقق راه هو 
دليل على أن اإلطالقية غير منطقية وغير معقولة وغير صحيحة، وما�سي 

صحيح اليوم أنه املستشفيات ديالنا متجاوزة كلها إلى آخره، وربما 

بعض املستشفيات، ولكن على العموم راه أنا اعطيتكم الرقم وهو رقم 
رسمي، 36% ديال األسرة ديال اإلنعاش اللي اآلن.. املرصدة للمصابين 

"بكوفيد-19" هي اللي مملوءة، وقلت صحيح 36 راه عندك اإلحصائية 

يوميا كتصدر، بالشفافية، يوميا كتصدر.

صحيح أنه..

بلس ديبلرئيس:

نظمو الحوار ديالنا، هللا يخليكم.

دابا نتصنتو للسيد رئيس الحكومة.

ملي كنتو كتتدخلو ما كانش كيقاطعكم، اآلن من الواجب تصنتو 

له بدون..

بلس ديلئيسيبلحكممة:

وغير صحي أيضا أن األوراش التي تحدثت عنها ليس إال كالما كتب في 

برنامج أو أقوله، هو إنجازات على األرض، ألن الناس اللي تلقاو الدعم، 

هاذوك 6 مليون اللي تلقاو الدعم راه 6 مليون تلقاو الدعم، واليوم 

الناس ديال السياحة اللي كيتلقاو الدعم راه كيتلقاوه شهريا، هاذو 
فلوس، وهاذو أشخاص، وهذا إنجاز. يمكن تقول لي ما كافيش، تقول 

لي باقي واحد 5% وال 4% وال 10% خصنا نلتفتو لهم معقول، ولكن %90 
راه نجحنا فيها. ما يمكنش، بالعكس..

وعندما أقول، وعندما تحدثت على البرنامج ديال املاء وقلتها هو اللي 

تحقق ويمكن نعطيكم األسماء ديال السدود سنة بعد سنة اللي دخلت 

للخدمة، وهاذ السنة هاذي 5 سدود، ها هي غادي نقولها لكم: سد 

"دار خروفة" بالعرائىش، سد الشريف.. ال، ال هاذ السنة، "الشريف 

اإلدري�سي" بتطوان، "تمالوت" بميدلت، "تمقيت" بالراشيدية، "ولجة 

السنة،  هاذ  هاذي  بإيفران،  و"ميشليفن"  بالخميسات،  السلطان" 

ونعطيكم األسماء ديال السنة املقبلة والسنة األخرى، وتراقبو.

راه كاين.. واخا ما تدارش قبل.

بلس ديبلرئيس:

ال أرجوكم، هللا يخليكم، راه كاين �سي حاجة..

بلس ديلئيسيبلحكممة:

ما كاين باس.

بلس ديبلرئيس:

قال لك ما كاين باس.
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بملستشاليبلس ديعبديبلصوديمريوي:

بلس ديبلرئيس،

كاين تداول هاذ الجلسة ما بين البرملان والحكومة، ما بين السيد 
الرئيس واملستشارين واملستشارات البرملانيين.

هاذ التداول يجب أن نحترمه..

بلس ديبلرئيس:

صحيح. واضح.. صافي، شكرا ال�سي عبد الصمد.

تفضل السيد الرئيس، تفضل، استأنف الجواب ديالكم.. أرجوكم 
رئيس  السيد  تقاطعون  أنتم  ولكن  محلها.  في  معقولة  نظام  نقطة 
الحكومة، ال ما كاينش، بدون مقاطعة، كل واحد ياخذ حقو في الكالم، 
يقول ما يشاء، ولكن ملا كيجي الوقت لإلنصات لآلخر نتصنتو ليه، راه 

كاين �سي حاجة اسميتها آداب الحوار، أرجوكم.

تفضل السيد الرئيس، تفضل.

أرجوك أستاذ.

بلس ديلئيسيبلحكممة:

انتوما خاطبتوني، أنت تخاطبني وأنا ما نخاطبكش.. ؟

بلس ديبلرئيس:

ما عندكش  ال�سي..  الرئيس، من فضلك  السيد  الرئيس،  السيد 
الكلمة..

بلس ديلئيسيبلحكممة:

ها احنا أسيدي، غير وقف لنا ذاك العداد وصافي.

بلس ديبلرئيس:

تفضل، السيد الرئيس.

تفضل، استأنف الجواب ديالك، تفضل.

تفضل السيد الرئيس كمل الجواب ديالكم، هللا يخليك.

بلس ديلئيسيبلحكممة:

وأيضا قلتو بأن الحكومة فقدت ثقة الشعب، أنا ما عرفت منين 
جاتكم هاذ اإلحصائيات، من يقول بأن الحكومة فقدت ثقة الشعب؟ 
شكون قالها؟ وفين هاذ االستطالعات ديال الرأي؟ وشكون هذا اللي 

غادي يقولها؟

واخا طيب، إذا كان هاذ ال�سي صحيح، عالش انتوما كأحزاب بغيتو 
تراجعو قاعدة احتساب القاسم االنتخابي بطريقة غريبة وعجيبة غير 

موجودة في دولة في العالم ولم يسمع بها أحد من قبل، ولم تكن قط؟

وانتوما  احمر  بوجهكم  لالنتخابات  نمشيو  ال�سي  هاذ  قلنا  إذا 
مرتاحين، ما�سي تقطعو تفصلو في القانون االنتخابي، إلى كان هاذ ال�سي، 
إيوا هذا هو املصداق الحقيقي ديال الثقة ديالكم بأن الشعب فقد 

الثقة في هاذ الحكومة، وإلى درتوها أنا نصفق لكم.

وعندما يقول البعض، هللا يجازيك بخير، بأن الحكومة ال تفكر إال 
بأصحاب رؤوس األموال الكبرى. طيب أسيدي دوزو لنا قانون اإلثراء 
الثانية  والغرفة  الغرفة  فهاذيك  بسرعة  دوزوه  يااله،  املشروع،  غير 

وهنيونا، وثبتو العكس.

أنت عارف مع من كنهضر، غا ما تدخلش راسك فواحد الحاجة 
اللي ما كتعنيكش.. إيوا شفتي دبا؟

وعلى عكس بعض اإلخوان، اللي دواو على املشاورات، هاذ الحكومة 
دارت مشاورات موسعة، طويلة ومستمرة كاع، مع كل�سي ألن عندنا 
الغرف املهنية وعندنا املهنيين وعندنا الجمعيات، عندنا املؤسسات، 
عندنا األحزاب السياسية، عرفتي ذاك ال�سي كثير، وكنتلقى مذكرات 
إلى اآلن يوميا، مذكرات، وكل�سي غندرسوه وكنوجهوه للقطاع املعني، 

وكنوجهو املسائل اللي كتعني املالية كنوجهوها للمالية كلها.

انتوما عرفتو راه درت لقاء مع األحزاب السياسية مع النقابات مع 
الغرف املهنية، مع الغرف، وقلنا لهم اعطيونا مذكرات، تلقينا مذكرات، 
طلبنا منكم مذكرات فيما يخص خطة اإلقالع االقتصادي أو إنعاش 
االقتصاد، وهاذ املذكرات عندنا اللي اعطاونا بطبيعة الحال، تلقينا 
23 مذكرة من الهيئات اللي استقبلتهم، ولكن تلقينا عشرات املذكرات 
واملراسالت من مهن وتمثيليات مهن أخرى وغيرهم، وراه دبا خاص دبا 
ذاك ال�سي اللي عطيتو لنا وقلتو لنا خاص تجيو وتقولو واش كاين فهاذ 

مشروع قانون املالية وال ال، واش كاين..

وباملناسبة، واش كاين خطة إنعاش االقتصاد بال قانون املالية؟ 
ال يمكن ألن إلى فيه إجراءات خاصني نضمنها في قانون املالية. دبا مرة 
كتقولو لي فاش جبنا مشروع قانون املالية التعديلي قلتو لنا اخذيتو 
املذكرات وذاك ال�سي اللي قلنا ما دخلتوهش في قانون املالية. فاش 
جبنا دبا قانون املالية كتقولو لنا راه انتوما كتذرعو غير بقانون املالية، 

دبا خص واحد االنسجام في الخطاب، خص االنسجام في الخطاب.

وأنا  املذكرات،  وتلقات  الجميع  مع  الحوار  على  تحرص  الحكومة 
التي  املراسالت  أو  املذكرات  لجميع  اهتمام  اعطينا  احنا  لكم  نقول 
نتلقاها، وعندي واحد الفريق في الرئاسة مشغول غير معها، كيجمعها، 
كيصنفها، كيخرج منها املقترحات، وكنصيفطوها للقطاعات املعنية. 
وقبل مشروع قانون املالية هذا قبل اإلعداد ديالو اتفقت مع السيد 
وزير االقتصاد واملالية نصيفط له املذكرات األصلية كلها، وطبعتها في 
مجلد كلها جمعناها، وصيفطتها لوزير االقتصاد واملالية إضافة إلى ما 
أرسلت له من قبل ديال املقترحات املتضمنة باش هو إلى بغا يرجع لها 
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من طرف الفريق ديالو إلى آخره.

فلذلك هاذ ال�سي غير صحيح، هذه الحكومة هي حكومة اإلنصات 
والحوار فعال واإلنجاز بعد اإلنصات والحوار.

إيوا بطبيعة الحال كاين بزاف ديال األمور. املهم غادي نرجع لبعض 
املالحظات اللي هي أكثر تقنية.

التصنيف االئتماني السيادي للمغرب اللي قال السيد املستشار بأنه 
انخفض، فعال. وكالة )Fitch( خفضت التصنيف االئتماني السيادي 
ديال املغرب من درجة االستثمار )Investment Grade( وخفضاتو من 
BB- إلى BB+، ولكن خاصنا نعرفو واحد القضية، أوال املغرب هو البلد 
Fitch( )Investment9( اللي  Grade( اإلفريقي الوحيد اللي عندو لدى

عندو هاذ الدرجة هاذي الوحيد.

 Standard( ثانيا، خاصنا نعرفو بأن راه كاين واحد الوكالة أخرى
Poor's &( راه تعرفوها حتى هي عندها )Investment Grade( وحتى هي 
 Standard &( املغرب البلد الوحيد اللي عندو هاذ الدرجة عند وكالة
Poor’s( وفي تقريره األخير احتفظت للمغرب بهاذ التصنيف، الوحيد في 

إفريقيا.

صحيح ألن ظروف ديال الجائحة اللي أنا وهللا ما مسؤول عليها، 
متيقين ياك؟ هاذي بعدا تيقوني. هاذ ظروف ديال الجائحة طبيعي 
غادي يتأثر، ولكن خفضنا التأثيرات ديالها لم تكن كافية هاذ تخفيض 

التأثيرات، ولكن، إن شاء هللا، في املستقبل غادي تكون كافية.

السؤال الثاني، أنا كنشكر الفريق املعني ألن كانت مداخلة، واخا 
هو في املعارضة، ولكن كانت مداخلة أكثر موضوعية، على األقل كاين 
وسائل تقنية اللي هي خاصنا نعرفو أشنو هو اللي وقع واشنو اللي خاصو 

يوقع.

املعيار في إغالق مدن دون أخرى هاذ ال�سي راه ما�سي كنفيقو في 
تقييم  كاين  أرقام،  كاين  هاذيك،  أسيدي  يااله سد  الصباح كنقولو 
أسبوعي وتقييم كل أسبوعين، وباش انتوما املواطنات واملواطنين وأيضا 
البرملانيين تشاركو ذاك التقييم راه وزارة الصحة إضافة إلى املذكرة 
ديال  تقييم  فيه  أسبوعين  كل  تقرير  اللي كتصدر، كتصدر  اليومية 
أسبوعين، ومنو غادي تعرف، ما يحتاج حتى �سي واحد يقري �سي واحد، 
ألن عندنا معايير محددة، فهمتيني؟ أقل من 25 حالة جديدة في األسبوع 
لـ 100.000 نسمة، قل من 50.000 حالة جديدة لـ 100.000 نسمة، 
أكثر من 50.000 حالة جديدة لـ 100.000 نسمة، ساهلة، وكل واحد 
يعرف واش غادي نسدو شوية وال غادي نسدو بزاف وال غادي نخليو وال 

غنحلو وال أسمو.. ما كاينش �سي حاجة اللي تدوخ فيه.

أحيانا كتكون بؤر صغيرة داخل املدن وفي بعض األحياء، ال تؤثر 
املدينة كلها، ولكن هي مقلقة، فكتلجأ  الوبائية ديال  الوضعية  على 
السلطات اإلقليمية أو املحلية اللي عندها الصالحيات وفق املرسوم 

بقانون اللي صدرناه في األول، وباملناسبة املغرب هو من أوائل الدول اللي 
دار تدبير ديال الجائحة في البعد الترابي بقوة، وفهذاك املرسوم بقانون 
اللي درنا في مارس، من تما أسمو.. وباش نأكد ثاني هاذ القضية ديال أن 
املغرب الحلول ديالو راه مغربية. صحيح نستافدو، ولكن احنا ما كنقلو 
من حتى �سي حد، كنستافدو، ولكن احنا عندنا الهيئات ديالنا، عندنا 
الثقة في الخبراء ديالنا، عندنا الثقة في األجهزة اللي كتراقب وتعطينا 
األرقام، عندنا الثقة في الناس اللي كنتشاورو معهم وأسمو.. ويتخذ 

املغرب قراراته انطالقا من هذا.

بعض املرات كنديرو �سي قرار بحال القرار ديال �سي دولة أخرى، 
وارد، نادر، قليل، ولكن بزاف ديال القرارات سبقنا فيها العديد من 

الدول اللي هي متقدمة، وخصنا نعترفو بهاذ ال�سي.

إذن املعيار ديال إغالق مدن دون أخرى أحياء دون أخرى هو معيار 
عموما موضوعي، ولكن فيه واحد الشوية ديال التقدير ديال السلطات 
عندو  هو  ألنه  التقدير  ديال  الشوية  واحد  كيبغي  هو  حتى  الترابية، 
مسؤولية ثاني، ولكن هاذ التقدير في واحد الحدود، ولكن نقولو كاع 
دبا �سي نهار واحد الحي درنا التشديد ديال اإلجراءات وكان فيه مبالغة، 
واش اللهم نحميو ريوسنا ونحميو األهل ديالنا ونحميو الناس ديالنا 
أحسن، وال نتساهلو ونقولو ال خلي هذا ونتساهلو نتساهلو حتى تخرج 

لنا �سي كارثة؟

التشدد في االحتياط ليس دائما مذموما، ألن – كما قلت في البداية 
– احنا ما عارفينش مزيان هاذ الفيروس، احنا أشنو احنا؟ البشرية ما 
عارفاش. الناس كلهم في العالم راه شفتو في بعض الدول الصراع اللي 
كاين بين الجهات الصحية نفسها، �سي كيتهم �سي، �سي كيصدر كتب 
على �سي، �سي كيدير حوارات على �سي، �سي كيقول انت ما عارفش واآلخر 
كيقول له انت ما فاهمش إلى آخره، ألن الفيروس محير، ذاك ال�سي 
عالش قلت يكون عندنا التواضع، أشنو معنى التواضع؟ في االنتقاد 
ديال اإلجراءات ديال السلطات الصحية والسلطات األمنية والسلطات 
الترابية وديال الحكومة، نكونو متواضعين، نقول "في رأيي كون درنا هاذ 
ال�سي كان أحسن"، ما�سي كنزل عليه بحال إلى هو عندو الباطل، بحال 
إلى هو دار جريمة، هو غير إجراءات لحماية الناس، فهذا هو التعاون، 
نتعاونو، الرأي االنتقاد مرحبا به، ولكن باعتدال، يكون عندو واحد 
املنطق، الواحد دائما يخلي خط الرجعة، وربما هاذ االنتقاد اللي قال 
راه ما عندو أساس، راه عندنا في اللجنة العلمية املوجودة اللي فيها 20 
 )la virologie( شخص تقريبا، راه فيها ناس اللي خدمو في هاذ ال�سي ديال
وهوما  عام   30  )l’épidémiologie( وديال   )l’infectiologie( ديال 
خدمتهم هاذي، واجهو أوبئة أخرى، ألن هذا وباء صحيح أنه غير مسبوق 
من حيث الشراسة ديالو ومن حيث االمتداد ديالو، ولكن راه كل عامين 
ثالث سنين كيجي واحد الوباء إلى آخره شبيه به، ولكن واحد الشبه 

صغير جدا، فلذلك إذن هاذ املسألة.

عندنا  املديونية  أنه  صحيح  باملديونية،  مرتبطة  الثالثة  املسألة 
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طلعت بما يقرب من 12 نقطة بين 10 و12 نقطة تقريبا، غير فهاذ 
الجائحة، ولكن إلى شفتو العالم راه املديونية العاملية ارتفعت بشكل 
الكبرى  والدول  لنا  الشريكة  الدول  الكثير من  وإلى شفتو  كبير جدا، 
ارتفعت املديونية بالضعف ديال هاذ ال�سي اللي ارتفعت به في املغرب، 
غير فهاذ املرحلة، وبما أن احنا متحكمين في املديونية قبل، ما نساوش 
هاذ ال�سي، راه في التقارير كلها بما فيها الدولية تشيد بالتحكم ديال 
بالعكس أكثر من  في املديونية قبل الجائحة بطبيعة الحال،  املغرب 
هذا درنا واحد املنحى تسطيحي ديال املديونية ما بقاتش كتزيد النسبة 
ديالها، نسبة املديونية من الناتج الداخلي الخام، وفي 2019 بدينا قلبنا 
املنحنى وأصبحنا في منحنى تراجعي ديال نسبة املديونية، جات هاذ 
الجائحة زدنا. بغيتو تحسبوه علي أنا ما كاين باس، أنا كاع ذاك ال�سي 
قابلو، ولكن، إن شاء هللا، عندنا خطة ابتداء من 2022 غادي يبدا 
املنحى التراجعي ديال املديونية، ألن املهم هو الصالبة ديال األسس ديال 
االقتصاد الوطني، الصالبة ديال أسس االقتصاد الوطني، أنا نقول 

لكم، هي املهمة، وهي راه مضمونة، إن شاء هللا.

النقطة الثالثة، األرقام ومضاعفة امليزانيات، اسمحو لي نقول لكم 
راه األرقام واضحة، حتى واحد ما يقدر يقول.. يمكن تقولو لي زدنا في 
امليزانية ديال الصحة، ولكن الخدمات ما تزادتش بحال امليزانية، أنا 
متفق معكم، ولكن زدنا في امليزانية ديال وزارة الصحة، الحكومة في 
2007-2011 باملقارنة اآلن ثالث مرات باش تزادت ميزانية وزارة الصحة.

أنا  املالية املرصدة لوزارة الصحة زادت بثالث مرات،  واملناصب 
فاش جيت فـ 2017 كانت 17.000، حولنا لـ 4000، دبا السنة املقبلة 
5500، من 17.000 لـ 4000 حسبو شحال هاذي، راه أكثر من الضعف، 
ودبا اآلن غادي نزيدو لـ 5500، هذا جهد كيتدار، نقول لكم راه طبيعي 
يكون ما كافيش، دول كبرى اآلن تئن منظومتها الصحية تحت الضغط 
راه غادي  لألنترنيت  ديال كوفيد وما فوق كوفيد. غير شوفو ودخلو 

تشوفو كل�سي.

في التعليم، نفس ال�سيء، الجهد اللي تدار جهد كبير وغير مسبوق 
والدليل على أن الكالم اللي تقال بأن ما تدار والو في التعليم دليله 
أن كثير من األسر ولت اآلن كترجع للتعليم العمومي، وهذا دليل على 
التعليم  راه  بخير  يجازيكم  وهللا  العمومي،  التعليم  ديال  املصداقية 
في  اللي خدامين  إدارية  أطر  تربوية،  أطر  ناس  كيسمعوكم  العمومي 
املدارس،  مستوى  وعلى  ووطنيا  وإقليميا  مركزيا  وخدامين  التعليم 
�سي  ناقص شوية، عندنا  التعليم  نقولو  األقل  هاذو على  وكيضحيو 
نقص هنا إلى آخره، أما نسودو كل�سي حتى هما كيحسو بريوسهم بحال 

إلى محكورين، وهذا غير منطقي وغير معقول، بالعكس.

متواصلة،  أيضا  التعليم  يخص  فيما  املؤشرات  جميع  فلذلك، 
مقتضيات  وتنزيل  تطبيق  ورش  هو  اللي  بديناه  اللي  الورش  وهذاك 
القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين، هذا ورش مصرين 
الجائحة،  ديال  الظرفية  الرغم من  عليه وغادي نستمرو فيه، على 

ولذلك زدنا في املناصب املرصدة للتعليم هذه السنة، زدنا غير األساتذة 
أطر األكاديميات 2000، ومن غير اإلداريين حتى هما، والتعليم األولي 
اللي هو الورش األسا�سي ألن دبا كاين تصور متكامل ينطلق من الرؤية 

االستراتيجية 2015-2030 التي أعدها املجلس األعلى للتعليم.

ولذلك، االهتمام بالتعليم األولي في حد ذاته واألرقام ديال التعليم 
األولي انطلقنا فاش جينا لقينا 50% من األطفال في التعليم األولي أقل 
أخرى خارج  ألف   700.000 تقريبا  األولي،  التعليم  في   700.000 من 
التعليم األولي. يعني أقل من 50% اللي كانوا في التعليم األولي، دبا اآلن 
وصلنا ما يقرب من 74%، كل سنة كنزيدو، وهذا واحد الجهد كبير 
ألن إلى استطعنا نعممو التعليم األولي غادي نفعو واحد املنفعة كبيرة 
الجودة ديال التعليم، وهذا مهم ألن بالدراسات أثبتت أن جودة التعليم 
مرتبطة جزئيا بالتعليم األولي، مرتبطة بأمور أخرى ولكن مرتبطة أيضا 
بالتعليم األولي، وبال ما نقول ثاني "تيسير"، راه انتوما شفتو، "تيسير" 
كانو تيستافدو منو 700.000 ولت 2 مليون و100 ألف، واش هاذيك 
قفزة كلها ما كتسوا والو؟ ما درنا والو؟ غير أرقام، ولكن 2 مليون ديال 
األطفال العائالت ديالهم كيتوصلو بالدعم ديال "تيسير"، وهذا �سيء 

مهم.

)Doing business( كاف، في  �سيء آخر، مؤشر ممارسة األعمال 
2010 كنا في املغرب في الرتبة 128 اليوم في 2019 في الرتبة 53، رغم 
أن الدول تزادو، كيزيدو الدول واحنا كنتحسنو، ونتمناو على هللا في هاذ 
السنة نوصلو 50 أو السنة املقبلة. احنا قلنا 2021 غادي نوصلو 50، 
كنا كنتمناو 2020 نوصلو 50، نشوفو. وإلى ما وصلنا في 2020 غنوصلو 
في 2021 نكون الخمسين األوائل في العالم في مجال ممارسة األعمال 
وتسهيل املناخ على املقاوالت وعلى االستثمار، وهذا في حد ذاتو كيشجع 
من  داخل فشحال  راه  كل�سي،  وكيشجع  املقاولة  وكيشجع  التشغيل 

مستوى.

إذن.. وبغيت نذكر في قضية التشغيل البد أن أذكر بإجراء دخل في 
هاذ مشروع قانون املالية ذكر به السيد الوزير، وهو أنه اتخذ إجراء 
في مشروع قانون املالية 2021 ديال دعم تشغيل الشباب من خالل 
اإلعفاء من الضريبة العامة على الدخل وملدة 24 شهر بالنسبة لألجور 

املدفوعة من طرف جميع املقاوالت للشباب أقل من 30 سنة.

دبا كانت هاذي غير للمقاوالت الجديدة عندها 5 سنين عندها هاذ 
اإلجراء هذا. دبا اآلن هاذ اإلجراء غادي يتعمم على جميع املقاوالت. 
اللي خدم �سي واحد شاب أقل من 30 سنة عندو اإلعفاء ملدة 24 شهر 
من الضريبة على الدخل، وهذا إجراء لتشغيل الشباب ألن الشباب 
هوما إلى بغينا نقولو هما القوة الحقيقية ديال البالد، وهوما األكثرية 
واألغلبية، الشباب كيشكلو اآلن هاذ األغلبية، وخصوصا الشباب اللي 
العليا، كيخرجو من  املدارس  الجامعات، كيخرجو من  كيخرجو من 
التكوين املنهي، وهذا إجراء، إن شاء هللا، غادي يؤثر في التشغيل وغادي 

واحد الفرصة لهاذ الشباب باش يلقاو الطريق إلى املجال العملي.
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أريد أن اشكر جميع اإلخوان واألخوات أيضا على تدخالتهم، وأعيد 
وأكرر مرة أخرى هذه الجائحة هي غير مسبوقة، تحدي كبير للعالم 
املستوى  على  مقلقة  صعيبة  ديالو  التأثيرات  لبالدنا،  كبير  وتحدي 
املستوى  على  مقلقة  االقتصادي،  املستوى  على  مقلقة  الصحي، 
االجتماعي، خصنا كلنا نديرو اليد في اليد ونعملو جميعا باش نواجهو 

هاذ الجائحة، ونحميو بالدنا ونحميو األحباب ديالنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت م.

شكربيلكميجو عايعلىيمساهوتكم.

 لفعتيبلجلسة.

بملرفق:يبملدبخالتيبملكتماةيبملسلوةيلرئاسةيبلجلسة

أعومي عديي بللط في عبدي بلس ديني بملستشاليني مدبخلةي 2.ي
شجري:

بلس دبتي بلسادةيبملستشال ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة الشهرية لتقديم "أجوبة 
في  العامة"،  بالسياسة  املتعلقة  األسئلة  على  الحكومة  رئيس  السيد 
االقتصادي  الوضع  تحديات  ملعالجة  الحكومية  "السياسات  محور: 

واالجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا".

لقد واكب جاللة امللك تداعيات هذه األزمة منذ اندالعها في شهر 
خاص  صندوق  وإحداث  تأسيس  عن  اإلعالن  وبعد  املا�سي،  مارس 
بتدبير جائحة كورونا. كما ضمن توجيهاته السامية الخطاب االفتتاحي 
للدورة البرملانية األولى من السنة التشريعية الخامسة، والتي تلتقي مع 

مضامين خطاب العرش وخطاب ذكرى 20 غشت األخيرين.

كما أننا، كبرملان وكأحزاب سياسية، واكبنا عن قرب تداعيات هذه 
األزمة، وتطورها واملبادرات التي كانت تقوم بها الحكومة واإلجراءات 

والخطوات املتخذة ملحاصرتها.

إلى درجة صعوبة تبديد كثافة الضباب  إال أن الكيل قد طفح، 
التي  انسجام اإلعالنات  أمام رؤية غير مستقرة وغير واضحة، لعدم 
تبثها مختلف أجهزة الحكومة، اعتمادا على مقاربة انفراد بعض أجهزة 
الحكومة بالقرار، وهيمنة التمركز–في ظل دولة ممركزة أصال–ووقف 
2011 من  انطالقا من دستور  وتأسيسه  إحداثه  تم  ما  بكل  العمل 
إلى  جماعات ترابية ودور املجتمع املدني كمؤسسة فاعلة، مما أدى 
التردد وضبابية القرارات وضعف التواصل، ناهيك عن ارتفاع نسبة 

البطالة إلى غاية اليوم بما ال يقل عن 15% كنسبة عامة.

ومن جهتنا في حزب التقدم واالشتراكية، واكبنا كذلك، كفاعلين 
البالغات  خالل  من  اندالعها،  منذ  الحالة  هذه  تطور  سياسيين، 
األسبوعية للمكتب السيا�سي وقرارات اللجنة املركزية وتفعيل كل آليات 
التواصل والتعبئة من أجل خلق ديناميكية جماعية تدعو إلى الوحدة 
للنجاح  قاعدة  املشترك  الجماعي  والعمل  التضامن  وجعل  واالتحاد 

الجماعي في مواجهة الجائحة.

كما أكدنا من خالل وثيقة الحزب التي أصدرها إبان الحجر الصحي 
على الدور الرائد للدولة في بعث الروح في االقتصاد الوطني واالعتماد 
على الصناعة وعلى املهن الجديدة ودعم املقاولة املغربية مع االستفادة 

من استثمار عمومي قوي.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

نحن بالتأكيد نتفهم أن األزمة غير مسبوقة، وأن التدابير واإلجراءات 
نفهم  لكننا ال  األولى،  املرحلة  في  اآلنية واالستعجال  تطبعها  املتخذة 
غياب التقييم املستمر واملفتوح، بل نفاجأ كل مرة باإلعالن عن التدابير 
املتخذة في آخر لحظة، وطبيعتها التجزيئية، التي تغيب عنها اللمسة 

الحكومية املنسجمة والقوية.

اإلشراك  دون  األزمة  تدبير  في  التواصل  ارتباك  نفهم  ال  أننا  كما 
وفهمها  الحقيقي،  وتملكها  القرارات  بلورة  في  للمواطنين  الحقيقي 
والتحفيز على املشاركة الواعية واملسؤولة للجميع، وخصوصا املجالس 

املنتخبة التي تم تعطيلها ملدة.

ونحن نتفهم الرهان على صحة املواطنين أوال، ونتفهم مراهنتكم 
على رفع الضغط الصحي على املنظومة الصحية–التي كانت مرتبكة 
العمومي  املستشفى  تعزيز  في  الحكومي  التردد  نفهم  ال  أصال–لكننا 
والرفع من مكانته وتقوية التكوين وتحسين ظروف الولوج إلى الصحة 
كما ونوعا... وتحسين الحكامة واستغالل ظروف األزمة لتحقيق رجة 

قوية وحقيقية في القطاع.

من جهة أخرى، ال نشك في أن هناك ارتباط وطيد، بل هيكلي، 
بين املدرسة والحياة داخل املجتمع، بمختلف امتداداته االقتصادية 

والحياتية.

ومن هنا، نتفهم حماستكم في التنويه بالتعبئة اإليجابية إلنجاح 
دخول درا�سي استثنائي بكل املقاييس، فحق لنا مساءلتكم: هل بالفعل 
تبعات  تفرضه  بما  استثنائي  وجامعي  مدر�سي  لدخول  اإلعداد  تم 

الجائحة؟

لذلك، لم نفهم كيف تمت مأسسة عملية التعليم عن بعد كمكمل 
القروية  وباملناطق  الهامش  مغرب  في  الحضوري، خصوصا  للتعليم 
والجبلية، في غياب القاعدة الرقمية الالزمة والضرورية، والتي ستمكن 

من دعم النسيج االقتصادي واإلنتاجي بدعامات إضافية للتنافسية.

نحن نتفهم منطق التوازن بين الحفاظ على األرواح والحفاظ على 
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األرزاق واللجوء إلى تجنيد اآللة اإلنتاجية لتحريك عجلة االقتصاد 
التواصل  ضعف  نفهم  ال  لكننا  الشغل،  مناصب  على  والحفاظ 
والتنسيق مع الوحدات الصناعية والفالحية، ومع الغرف املهنية ومع 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتفادي التركيز الوبائي )clusters( داخل 
القطاعات اإلنتاجية، والعمل على توفير الحماية االجتماعية للعامالت 
والعمال، مع وضع بروتوكول صحي لحمايتهم بمواقع العمل، خصوصا 
مع ظهور عدد من البؤر الصناعية في مجموعة من املقاوالت والضيعات 

والوحدات الصناعية، وبالخصوص في املدن الكبرى.

ومن جانب آخر، نتفهم الجهد املبذول من طرف الحكومة ملواجهة 
جائحة كورونا، بدعم العديد من القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
التي أصبحت في حاجة ماسة لتدخل الدولة من أجل تخفيف األضرار، 
بجانب تخصيص الدعم االجتماعي لحوالي ستة ماليين شخص في فترة 
الحجر الصحي، لكننا في نفس الوقت، ال نفهم إغفال الحكومة لعدد 
من الفئات التي هي في حاجة حقيقية للدعم وللعديد من األنشطة 
والخدمات، التي لم تتلقى أية إشارة مطمئنة، ولو نفسيا، حيث ما تزال 

شرائح واسعة وفئات اجتماعية ضعيفة تعاني بشدة، وفي صمت.

نحن نتفهم كذلك إشادتكم بالنجاحات الجماعية، التي تستحق 
الجماعات  إلى وضعية  الحكومة  انتباه  نفهم عدم  لكننا ال  التثمين، 
الترابية، التي انخفضت مواردها، وتقلصت أنشطتها جراء الجائحة.. 
والتي ال يمكن النظر إليها كوحدات لتأمين خدمات القرب فحسب، بل 
كضامن أسا�سي لتكثيف فرص االستثمار وكأداة للتخفيف من حدة 
العجز االجتماعي... وكأن الدولة مركزيا، لم تنتبه خالل تدبيرها لألزمة 
الترابية  الجماعات  تفاعل  في  اإليجابية  لألبعاد  املركز،  الصحية من 

معها!

وبالتأكيد، نحن نواجه أزمة وكارثة وبائية ذات بعد عالمي، لكننا ال 
نفهم استمرار األعطاب البنيوية على املستوى السيا�سي واالقتصادي 
واالجتماعي والنف�سي. وهي األعطاب التي يظهر أنها تتحداكم كحكومة، 

وأنتم عاجزون عن مواجهتها.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

انطالقا من هاته التساؤالت، كنا ننتظر من الحكومة أن تضع أمام 
البرملان تقييما موضوعيا ودقيقا لحالة الطوارئ في جوانبها الصحية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والنفسية.

هذا التقييم املوضوعي الذي كنا ننتظره، محلال ملختلف مراحل 
األزمة، في إخفاقاتها وفي نجاحاتها، بعيدا عن لغة الخشب، والتنافسية 
واالحتجاجية والتبريرية، بين األجنحة املكونة للحكومة... ألنكم تخاطبون 
الشعب من خالل مؤسساته. وهو ينتظر منكم الجرأة في التفكير والفعل 
والعمل وتناول الجوهر واستغالل الفرص املتاحة التي وفرتها مختلف 
مكونات املجتمع واستخالص العبر من قيم الصبر والتضامن واالستماتة 

في التحدي ورفع الرهانات والتحديات بصبر وثبات.

لكن املؤشرات التي ما زالت تطغى على الساحة تفيد بأن:

- ميزانية الصحة لن تتعدى بالكاد 7% من ميزانية الدولة خالل 
سنة 2021، مع العلم أن منظمة الصحة العاملية تو�سي بنسبة توازي 

أو تفوق 10%؛

- األرقام الصادمة حول البطالة ما زالت تعرف االرتفاع، منذ فبراير 
املا�سي، ونتحدث عن خسارة ما يقارب مليون منصب شغل؛

- التجاهل الكلي لعدد من املهن املتوقفة كليا أو جزئيا قائم، كقطاع 
الصناعة التقليدية وعدد كبير من املهن الحرة؛

- تفاقم الضغط الجبائي وعدم استقرار النظام الضريبي، ساهم في 
تأزم الوضع، ويهدد املقاولة الوطنية، خصوصا الصغيرة منها والصغيرة 

جدا واملتوسطة؛

- تفاقم آجال استحقاق الديون لم يسبق له مثيل؛

- صعوبة ولوج املهنيين واملقاوالت إلى التمويل ما زال طاغيا، مع 
استمرار تراجع مساهمة القطاع البنكي في الجهد الوطني، في الوقت 
الذي كان فيه من املفروض أن يكون التفكير منصبا حول دعم القروض 
والسياسة  املالية  السياسة  بين  وتكامل  انسجام  وخلق  فائدة  بدون 
النقدية والتحكم قدر اإلمكان في مديونية الخزينة حتى ال تكون الجائحة 

سببا لزعزعة املنظومة املالية واالستقالل االقتصادي؛

- غض الطرف عن استحواذ وهيمنة حصة الشركات الكبرى من 
الدعم ونسيان املقاوالت الصغرى والهشة أو تجاهلها يظل مهيمنا.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

إننا نخاف من املبالغة واإلفراط في التفاؤل، وهو ما كاد يغطي على 
جل أجوبتكم وتصريحاتكم وتدخالتكم. ونخ�سى أن يترتب عن ذلك 
التغطية عن املشاكل الحقيقية وترك رهانات املرحلة وتحدياتها الكبرى 
والفرص  الوقت  وضياع  األزمة  استفحال  إلى  يؤدي  قد  مما  جانبا، 

الثمينة التي قد ال تعوض.

ونظن أن اإلفراط في التفاؤل في جو تتناسل فيه النقاشات الهامشية 
سيساهم بشكل كبير في هدر الزمن التشريعي، ويمنع التركيز على لب 

املشاكل وجوهرها واالنصراف إلى القشور والهوامش.

حول  الجواب  منكم  ننتظر  كذلك،  التساؤالت  هذه  خالل  ومن 
ضمن  تدخل  التي  املجاالت  في  الضرورية  والتدابير  الالزمة  األوراش 
األولويات املعلنة: وخصوصا في املجال االجتماعي، حول تعميم التغطية 
الصحية لجميع املغاربة، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، حيث نعتقد 
من وجهة نظرنا أن األمر يتطلب تعبئة وطنية شاملة، ألن املسؤولية 

مشتركة.

ويتعين وضع هذه السنة التشريعية األخيرة من الوالية البرملانية 
الحالية في إطارها وتحدياتها، رغم انطالقها في ظروف خاصة مرتبطة 
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بتداعيات كورونا. وعلى األقل اإلقرار بأن هذه الجائحة كان لها الفضل 
في تعرية املستور، حيث أبانت عن مظاهر العجز والخلل، إضافة إلى 

تأثيرها السلبي على عجلة االقتصاد.

مما يستدعي اإلقدام على اإلفصاح على كيفية معالجة تحديات 
الوضع االقتصادي واالجتماعي، وبالخصوص من خالل:

التركيز على محورية الفالحة والتنمية الفالحية وتدبير املوارد  9
املائية، ومعها الصناعة والسياحة كقطب استراتيجي في أفق إنعاش 

االقتصاد؛

التركيز على تالزم تحقيق التنمية االقتصادية بالنهوض باملجال  9
االجتماعي وتحسين ظروف عيش املواطنين. ومن هنا جاءت الدعوة 
التغطية الصحية، وهو املطلب الذي رفعناه منذ عقود،  إلى تعميم 
واعتبرناه مشروعا وطنيا طموحا في الوقت الذي كانت فيه جهات أخرى 
تسعى إلى عرقلته. هذا املشروع الذي يسعى إلى توسيع وتعميم التغطية 
الصحية اإلجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع االنخراط في 
التعويض على فقدان الشغل  التقاعد وتعميم االستفادة من  نظام 
بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل؛ وهو مشروع أصبح اليوم 

رهانا حقيقيا يتعين تحقيقه في أجل أقصاه سنة 2022.

وعلينا أن نؤكد لكم أنه لتحقيق هذه املرتكزات، البد من تفعيل 
مبتكرة  قيادة  واعتماد  الشركاء  مختلف  مع  الواسع  التشاور  آليات 
للتنسيق  موحدة  هيئة  إحداث  أفق  في  املجتمعي  للمشروع  وناجعة 
واإلشراف على أنظمة الحماية االجتماعية، والتفكير في إقامة ميزانية 
خاصة، بجانب ميزانية الدولة، ضمانا إلنجاح املشروع وفق قواعد 

الحكامة الجيدة.

كما يتطلب االنتباه إلى ضرورة اعتماد دور الطبقة الوسطى كصمام 
التوازنات  على  الحفاظ  بهدف  االجتماعي  للمصعد  وكمحرك  لألمان 

االجتماعية.

ومن مكونات هذا املشروع وضع نظام للحكامة الجيدة من خالل 
مفادها  فكرة جوهرية  على  يقوم  العمومي  للنظام  مراجعة شمولية 
محاربة الفساد واقتالع جذوره من أي موقع كان في النسيج االجتماعي 
واالقتصادي واملؤسساتي، ومن مراكز الهيمنة والضغط والتأثير؛ ألن 
العقد  وبلورة  املرحلة  رهانات  إلنجاح  الرافعة  هي  الجيدة  الحكامة 

االجتماعي الجديد.

وهو التحدي األكبر الذي يواجه املغرب بعد 20 سنة من االنتقال 
السيا�سي ومرور 10 سنوات على دستور 2011 الذي يؤسس لالنتقال 

الديمقراطي.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

إنكم أمام تحدي متعدد األبعاد يكمن في إبداع طرق ومناهج لتجاوز 
األزمة بطريقة مبدعة وخالقة وإصالحية ديمقراطية، وأمام تحدي بناء 

مشروع وطني ضخم وغير مسبوق. وهو ما يحتاج إلى تغيير في مناهج 
العمل وفي فلسفة التدبير العمومي.

بين القطاعين  إنكم أمام تحدي إنجاح شراكات وطنية حقيقية 
العام والخاص، وأمام تحدي توجيه االستثمار العمومي لدعم املقاوالت 
املتوسطة والصغرى، وتحدي االستفادة من الطاقات املغربية املتنوعة 
إلى الوطن،  واملتعددة املشارب والجذور والثقافة واالنتماء الحقيقي 
باعتبار أن املرحلة هي لتجميع املجهود الوطني وتوجيهه نحو التنمية 

الشمولية إداريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.

ألن املغرب يوجد في موقع يحظى فيه بامتياز، يجعله قادرا على 
إنتاج سياسات لالستثمار وشراكات قارية ودولية واعدة.

وأكبر ربح يمكن أن يترتب عن الجائحة الراهنة، وما بعدها، يكمن 
بالتأكيد في وضع استراتيجية مع الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف 

إنجاح هذه املرحلة الحساسة في تاريخ املغرب الحديث.

ألن التدابير املقترحة التي يمكن أن تكون في صميم األولويات تنطوي 
على أبعاد استباقية ترمي إلى تحويل أزمة كورونا إلى قدرات وإمكانيات 

خالقة وإلى نقطة انطالق جديد.

- فاملغرب اليوم أمام سياسات ملهمة للتفكير اإليجابي، وهي مرحلة 
تدعو إلى اإلبداع والخلق: وهذا مسرح وحلبة الشباب املغربي بامتياز...

تجديد  نداء  الوطنية  والنخب  السياسية  األحزاب  ستسمع  فهل 
الشابة  الوطنية  للطاقات  املجال  وتفتح  الخطاب؟  وتجديد  النخب 

لتظهر كفاءتها وقدرتها على قيادة التغيير وتوجيهه؟

- املغرب كذلك أمام إمكانية توظيف املسار الدبلوما�سي لالستثمار 
وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول، وبالخصوص نحو افريقيا ومع 
الهيئات الدولية، كدولة اكتسبت ثقة داخل املنتظم الدولي، وعليها 
تثمين هذه الثقة في اتجاه مزيد من التنمية والنماء لصالح املجتمع، وما 
يتطلب ذلك من سياسة داخلية ناجعة وقوية تجعل املواطن في صلب 

اهتمامها.

إن هذه الرهانات تحط بثقلها على البرملان كذلك بغرفتيه، لكي 
حافلة  سنة   -2021  2020 الخامسة  التشريعية  السنة  هذه  تكون 
إلى جهد إضافي  التشريع، وتحتاج املرحلة  في مجال اإلنتاج وصناعة 

للتوطئة التشريعية لهذه املشاريع املجتمعية الكبرى.

إن التفكير االستراتيجي يحفز على الوضوح والشفافية، وعلى توجيه 
الجهد وتركيزه نحو الحقوق األساسية في التمدرس وفي الصحة وفي 

الشغل وفي التغطية االجتماعية...

ففي كل القطاعات ذات الطابع االجتماعي، هناك حاجة إلى صيغ 
واالستدامة  الديمومة  تضمن  بديلة  مؤسساتية  بنيات  وإلى  أخرى 
وتوفر الحكامة الجيدة، وتسمح بتوزيع التكاليف بين مختلف الشرائح 

االجتماعية بشكل منصف وعادل، بجانب التوزيع العادل للثروة.
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والقيادة  املبادرة  لقوة  إلى حكومة حاملة  تحتاج  املرحلة  أن  كما 
واملسلحة  ومحفز،  قوي  حكومي  بأداء  مؤسساتيا  املؤطرة  والرعاية، 
بغلبة منطق سيادة القانون ودولة املؤسسات، بعيدا عن منطق الريع 

واملحابات والزبونية، حتى في مرحلة األزمات.

ففي مواجهة املوجة األولى للجائحة وجدنا أنفسنا أمام ماليين من 
التهميش في القطاع غير املهيكل،  املغاربة يعانون من الهشاشة ومن 
كما أن الهشاشة موجودة في العديد من القطاعات غير املنظمة وذات 
الطابع املوسمي، وجلها أنشطة غير مضبوطة من الناحية القانونية ومن 
الناحية الضريبية، كأننا أمام نوع من االقتصاد املوازي، الذي يضعف 
االقتصاد الوطني، أفرز فئات هشة تحتاج إلى الدعم والعناية واملؤازرة 

وتفعيل حس التضامن الوطني القوي واملتماسك لتجاوز األزمة.

لقد أبانت الجائحة عن الطابع االستعجالي لإلصالح باتخاذ عدد 
من التدابير االجتماعية، املستعجلة، ويجب أن يتم الشروع في أجرأتها 

فورا، وأن يكون لها ما يؤيدها في ميزانية سنة 2021.

فهل الحكومة قادرة على اتخاذ التدابير املستعجلة املطلوبة بعيدا 
عن التنافر وعدم االنسجام؟ ونحن في مرحلة سابقة لالنتخابات ال 
نريد أن تتميز باحتدام التنافس حول املقاعد، وتغليب املصالح الذاتية 

لألحزاب.

بلس ديلئيسيبلحكممة،

ومن  واالشتراكية،  التقدم  حزب  في  برملانيين  كمستشارين  إننا 
منطلق دور املعارضة البناءة التي ترمي إلى أن تكون قوة اقتراحية فاعلة 
وإيجابية، لن نتوانى في تقديم الدعم للحكومة، إذا هي كانت في املوعد، 

وسننتقدها إذا هي أخلت باملوعد.

لسنة  املالية  قانون  مشروع  مؤشرات  وترقب  بإمعان  وسنرصد 
2021، وسننتبه لتفعيل الورش االجتماعي، وسنحكم على الحكومة 

وفقا ألدائها، وستكون العبرة باألفعال ال باألقوال.

ألننا نؤمن بأن رهانات املرحلة تجعلنا، إما أن ننجح جماعيا، وإما أال 
ننجح، كما أكد ذلك جاللة امللك.

ألن النجاح سيكون أوال وأخيرا للوطن، وتكون الغاية املثلى استفادة 
املواطنين.

فريقي باسمي مهديي بلكريمي عبدي بلس دي بملستشالي مدبخلةي 9.ي
بالتحاديبلعاميملقا التيبملغرب

بسميهللايبلرحونيبلرح م

 بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسلين

بلس ديبلرئيسيبملحت م،

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

بلس دبتي بلسادةيبلمزلبءيبملحت ممن،

في سياق األزمة الصحية لجائحة "كوفيد-19"، نستحضر، وبحس 

املرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  حجم  عال،  وطني 

بمواجهة هذه األزمة الوبائية، والتدابير االستباقية التي اتخذتها بالدنا، 

تحت القيادة الرشيدة واملتبصرة لجاللة امللك حفظه هللا، للتخفيف 

من التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة.

املرحلة  خالل  الناجعة،  األولية  الحكومية  التدابير  ورغم  لكن، 

األولى املمتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، التي استندت إلى 

تقديرات ظرفية على أساس الرجوع إلى الوضعية العادية ابتداء من 

يوليوز 2020 كبداية ملرحلة إنعاش االقتصاد الوطني.

إال أن تطورات الجائحة دوليا ووطنيا أفرز معطى جديدا، كشف 

بامللموس أن تداعياتها ستمتد إلى نهاية سنة 2021، األمر الذي أسقط 

قانون املالية التعديلي ومشروع قانون املالية 2021 في اجترار التوقع 

الشغل،  ومناصب  املقاوالت  استمرارية  يهدد  مما  األولي،  الحكومي 

السيما وأن املقاوالت الوطنية كانت تعيش صعوبات قبل الجائحة، مع 

تعاقب سنتين من الجفاف.

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

عن حجم  تعبير  أقوى  األرقام،  تعتبر صدقية  سبق،  بما  ارتباطا 

تهدد  التي  االجتماعية  والتوترات  واملالية  االقتصادية  التحديات 

االئتماني  التصنيف  املثال  سبيل  على  ومنها  املقاوالت،  استمرارية 

السيادي للمغرب الذي انخفض إلى أدنى درجات الوضع السلبي، نتيجة 

تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد املغربي واملالية العمومية، وذلك 

وفقا لتقرير وكالة "فيتش-ريتنغ" )Fitch Ratings( الصادر في أكتوبر 

2020، ملا له من تداعيات على سياسة االقتراض واالستثمار، وهو 

ما تؤكده كذلك خالصات اللقاءات العديدة لالتحاد العام ملقاوالت 

املغرب مع عدة منظمات دولية ووطنية كالبنك الدولي وصندوق النقد 

االتحاد  لدى  كبارومتر  املقاوالت"،  نبض  ارتكزت على "جس  الدولي، 

العام ملقاوالت املغرب:

-ييفف واييتعلقيبرقميبملعامالت:

معد3يببخفاضيتربكوي 9 9 9 29

412 مليار درهم 884 مليار درهم 1.296 مليار درهم
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-أمايبخصمصيبلضريبةيعلىيبلشركات:

9 92

بلفت ةيبملوتدةيمنيدخم3يقابمني
قابمني بملال ةي 9 9ي تنف ذي

بملال ةيبملعد3ي 9 9

15-/20- مليار درهم إنخفاض بمبلغ 32 مليار درهم

-ي منيح ثيبلتوميل:

نسبةيبالستفادة

مبالغيبلتوميلي
بملقدمةيللوقا التي
فييإطالي"ضواني

أ كسجين"ي
 "ضوانيإقالع"ييييي

خال3ي 9 9

بملقا التيبملستف دة

خمس املقاوالت 
1/5

بشكل تقديري

38 مليار درهم 47 ألف مقاولة

:)HCP(يمنيح ثيفقدبنيمناصبيبلشغلي-

معد3يبلبطالة مايبينيشتنن ي29 9ي شتنن ي 9 9

انتقل من 9,4 إلى %12,7  581.000

-يبالنسبةيلنفمقيبملقا الت:

أشهري بلستةي خال3ي
بر لىيمني92 9

9 9 9 29

% +25 9770 بزيادة  16+ % 8439

بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

التدابير  مختلف  نثمن  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  في  إننا 

واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  لتجاوز  الحكومية  واإلجراءات 

لجائحة كورونا "كوفيد-19"، نذكر من أهمها:

أوال: نثمن إقرار آليات كفيلة بتنزيل صندوق االستثمار االستراتيجي 

)صندوق محمد السادس لالستثمار(، اعتبارا ألهميته وتسريع تنزيل 

وبين  واملقاوالت  القطاعات  بين  العالقة  وتوضيح  تمويله،  أدوات 

الصندوق، وكذا آليات الشراكة املعتمدة وقواعد الحكامة املالية من 

حيث املقاييس ومعايير الولوج لالستفادة من التمويل؛

أصدرتموه  الذي  املنشور  ضمن  الواردة  اإلجراءات  نثمن  ثانيا: 
بتطبيق مبدأ األفضلية لفائدة املقاوالت الوطنية بالنسبة للصفقات 

العمومية؛

ثالثا: خلق وكالة للتعويض الصناعي، في أفق تحقيق التوازن على 
مستوى امليزان التجاري، وهو ما يستدعي توسيع مجاالت التعويض 
هذا  إعمال  إلى  اللجوء  إجبارية  الوطني  التشريع  بتضمين  الصناعي 
الشرط في مجال الطلبيات العمومية، مع توطينها جهويا، المتصاص 
اتفاقيات  املغربية مع جميع  الصادرات  العجز املسجل على مستوى 

التبادل الحر املبرمة؛

رابعا: نشيد بهيكلة القطاع غير املنظم؛ وهو ما سيمكن من توسيع 
القاعدة الضریبیة واجترار القطاع غير املهيكل لدائرة القطاع املنظم؛

خامسا: نثمن تسريع تنزيل ورش الالتمركز اإلداري كمدخل لترسيخ 
الحكامة الترابية الناجعة، تبعا ملنشوركم، السيما فيما يتعلق بحصر 

اختصاصات

بمجال  املتعلقة  تلك  خصوصا  وتدقيقها،  الوزارية  القطاعات 
االستثمار، حسب مستوى تنفيذها مركزيا وجهويا؛

اإلدارية  املساطر  وتبسيط  الرقمنة  لورش  تثميننا  رغم  سادسا: 
وتقريب اإلدارة من املواطن، طبقا للتوجيهات امللكية السامية، ندعو 
الحكومة إلى تسريع إخراج النصوص التنظيمية للقانون رقم 55.19 
املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية على ضوء مستجدات 

تطور الوباء.

ورغم إيجابيات التدابير الحكومية املذكورة، ال زالت بعض مظاهر 
املالية  للسنة   65.20 رقم  املالية  قانون  مشروع  في  جاثمة  القصور 

2021، ويتعلق األمر باملالحظات التالية:

قوي  دعم  توفير  عدم  نسجل  الطلب:  تحفيز  يخص  فيما  أوال: 
للمواطن، وبالتالي لالستهالك باعتباره رافعة أساسية للنمو االقتصادي، 

وتنمية املوارد الضريبية؛

ثانيا: نسجل لألسف عدم وفاء الحكومة لبعض التزاماتها الجبائية، 
من تمظهراتها:

 %25 إلى  الشركات  على  الضريبة  ملعدل  التدريجي  التخفيض   )1
بحلول سنة 2025 تنزيال لتوصيات املناظرة الوطنية للجبايات؛

2( عدم تسريع عملية إصالح الضريبة على القيمة املضافة لجعلها 
على  الضغط  لتخفيف  أسا�سي  كشرط  للمقاوالت  محايدة  ضريبة 

خزينة املقاوالت وتنميتها؛

الضرائب  واسترداد  والخصومات  السداد  بمبالغ  الوفاء  3( عدم 
)املصدم( املقدرة سنويا بــ 6.3 مليار درهم فقط.
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بلس ديلئيسيبلحكممةيبملحت م،

وأخيرا، نعتبر أن مشروع قانون املالیة 2021 ال یستجیب بشكل 
كاف لتحدیات اإلقالع املنشود القتصادنا. إذ یظل مطبوعا بالقصور 
من حیث التدابير امللموسة للصمود أمام تحديات الجائحة، وإعادة 
الثقة من أجل انبثاق تعاقد اجتماعي جديد بإعمال املرونة املسؤولة 
بشأن مدونة الشغل وإقرار القانون التنظيمي لإلضراب، وتوفير رؤیة 
واضحة للمقاوالت، خاصة بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى 

عن  الوطني، فضال  االقتصادي  النسيج  داخل  ألهميتها  واملتوسطة، 

إعادة هيكلة التكوين املنهي، ودعم وتشجيع االبتكار وتجميع املبادرات 

كرافعات  اإلدارية  املساطر  رقمنة  وتسريع   "business act Small"

أساسية لالقتصاد الوطني، مع اجتذاب القطاع غير املهيكل للمنظم، 

وتحسين  االجتماعية،  للحماية  ودعما  الجبائية  للعدالة  ترسيخا 

مناخ األعمال، وإعادة تموقع املغرب ضمن سالسل اإلنتاج الدولية، 

كمحددات أساسية لنموذجنا التنموي الجديد.
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