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كام أحال جملس النواب عىل اجمللس ،مشوع قانون رمق  25.20بسن
تدابري اس تثنائية لفائدة الشغلني النخرطني يف الصندوق الوطين للضامن
الاجامتعي والعاملني دلهيم الرصح هبم ،الترضرين من تداعيات تفيش
جاحئة فريوس كوران "كوفيد ،"19-دلراس ته يف اطار قراءته الثانية وذكل
بعد تعديل الادة الرابعة منه.
أما ابلنس بة ،الس يدات والسادة أعضاء اجمللس ،للس ئةل وأجوبة
أعضاء احلكومة علهيا توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة المتدة من يوم
الثالاثء  14أبريل  2020اىل غاية يومه  21أبريل  2020مبا ييل:
 عدد الس ئةل الشفهية 11 :سؤالا. عدد الجوبة الكتابية.17 :شكرا الس يد الرئيس.

حمرض اجللسة رمق 276
التارخي :الثالاثء  27شعبان 1441هـ ( 21أبريل 2020م).
الرئاسة :الستشار الس يد عبد احلكمي بن شامش ،رئيس جملس
الستشارين.
التوقيت :ثالث ساعات ودقيقتني ،ابتداء من الساعة الثانية عشة وادلقيقة
الثانية عشة زوالا.
جدول العامل :جلسة خمصصة لتقدمي الجوبة عىل الس ئةل التعلقة
ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس احلكومة ،حول موضوع:
"واقع وأفاق مواهجة تداعيات فريوس كوروان".
-----------------------------------------------------------------------

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد المني.
نشع الن اذن يف معاجلة أس ئةل حمور هذه اجللسة" ،حول "واقع
وأفاق مواهجة تداعيات فريوس كوروان" ،وعددها  11سؤالا.
وقبل أن أفتح ابب التدخالت ،أريد أن ألمتس من الس يدات والسادة
الستشارين احملرتمني ،ولس باب ال ختفى عليمك ،والعتبارات احرتازية
ووقائية ،تنطلبو من الس يدات والسادة الستشارين احملرتمون أن يتناولوا
اللكمة من أماكهنم ،وأن نسمح للس يد رئيس احلكومة حرصا بأن حيتكر
هذا النرب ،يف انتظار أن تنفرج الزمة ان شاء هللا.
اذن أفتح ابب التدخالت واللكمة الوىل لول متدخل عن فريق
الصاةل والعارصة.
الستشار الس يد احلو الربوح:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدة والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
تنعقد جلستنا هذه يف س ياق خاص ،مسته الساس ية انتشار جاحئة
"كوفيد ،"19-اليت اجتاحت جل دول العامل ،وتس ببت يف اكرثة حصية،
اقتصادية واجامتعية مأساوية ،وحصدت عشات الالف من الرواح اىل
حدود اليوم ،وأربكت النظام الاجامتعي والاقتصادي عىل نطاق مل يشهده
العامل من قبل ،وهو ما دفع لك ادلول اىل اختاذ مجةل من االجراءات
والتدابري الاس تثنائية والاحرتازية هبدف حمارصة هذا الوابء.
الس يد الرئيس،
لقد متكنت بالدان بفضل مبادرة وتوجهيات صاحب اجلالةل الكل محمد
السادس نرصه هللا ،وبشلك استبايق من اختاذ اجراءات جريئة رسيعة
متتالية وحامسة ،لواهجة هذه اجلاحئة.

الستشار الس يد عبد احلكمي بن شامش ،رئيس اجمللس:
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني.
أعلن عن افتتاح اجللسة.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
الس يدات الستشارات احملرتمات والسادة الستشارون احملرتمون،
معال بأحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 100من ادلس تور والادتني 283
و 284من النظام ادلاخيل جمللس الستشارين ،خيصص اجمللس هذه اجللسة
لتقدمي الجوبة عىل الس ئةل التعلقة ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس
احلكومة احملرتم ،حول الوضوع الالجئ اذلي جرى االتفاق عليه وهو
التعلق "بواقع وأفاق مواهجة تداعيات فريوس كوروان".
وقبل الشوع يف تناول الس ئةل الدرجة يف جدول العامل ،أعطي
اللكمة للس يد المني الطالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت واعالانت.
اللكمة لمك الس يد المني احملرتم.
الستشار الس يد ادريس الرايض أمني اجمللس:
شكرا ،الس يد الرئيس احملرتم.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
توصل مكتب جملس الستشارين بقرار احملمكة ادلس تورية رمق 104/20
الصادر بتارخي  17أبريل  ،2020اذلي رصحت مبقتضاه بتجريد الس يد محمد
علمي من صفة عضو مبجلس الستشارين وبشغور القعد اذلي اكن يشغهل
يف اجمللس ،مع دعوة الرتحش اذلي ورد امسه مبارشة يف الحئة الرتش يح
العنية بعد أخر منتخب يف نفس الالحئة لشغل القعد الشاغر ،تطبيقا
لقتضيات الادة  91من القانون التنظميي التعلق مبجلس الستشارين.
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الس يد الرئيس:
شكرا.
الفريق الوايل ،الفريق احلريك.
الستشار الس يد أمحد شد:
شكرا.
بسم هللا الرمحن الرحمي.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدات والسادة والستشارين،
بفضل التعبئة الوطنية خملتلف الؤسسات حتت القيادة اللكية احلكمية،
اس تطاعت بالدان احلد من انتشار وابء كوروان ،عىل هذا الساس نسائلمك
حول تداعيات جناعة االجراءات التخذة للحد من هذه اجلاحئة ،والتدابري
احلالية والس تقبلية ان شاء هللا؟

وقبل الشوع يف مناقشة موضوع هذه اجللسة ادلس تورية اخملصصة
للس ئةل الشهرية الوهجة اىل الس يد رئيس احلكومة ،ال بد أن نقف وقفة
اجالل واكبار للمبادرة اللكية السامية اليت جيب علينا مجيعا ،حكومة وبرلاان
ولك الؤسسات والفاعلني ،أن نعمل عىل حسن تزنيلها وتطبيقها.
وال تفوتنا هذه الناس بة كذكل ،أن نتوقف عند أمهية الالتفاتة اللكية
السامية لوضاع أشقائنا يف البدلان االفريقية ،تعزيزا المتدادان االفريقي
وتأكيدا من جاللته عىل الصري الشرتك.
ل
ويف الس ياق نفسه ،وخبصوص السلوك الشني ا متثل يف حرق العمل
الغريب من طرق أحد الغبياء ،ال يسعنا اال أن نندد ونشجب هذا الفعل
الرعن ،ونعلن أن لك الغاربة سيتصدون للك من سولت هل نفسه الساس
بثوابت البالد.
ويف هذا االطار ،الس يد رئيس احلكومة ،نسائلمك :عن واقع وأفاق أزمة
كوروان؟
وشكرا.

الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الن لفريق التجمع الوطين للحرار.
الستشار الس يد محمد البكوري:
نفس السؤال يقدمه فريق التجمع الوطين للحرار.

الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
الستشار الس يد رحال الاكوي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدة والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارين،
الس يد رئيس احلكومة ،نسائلمك عن االجراءات اليل اختذهتا وغااتخذها
احلكومة لواهجة هاد الوابء دايل ) (coronavirusوالاثر دايلو
الاقتصادية والاجامتعية؟
وشكرا.

الس يد الرئيس:
شكرا.
الفريق الاشرتايك.
الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
نفس السؤال الس يد الرئيس.
الس يد الرئيس:
شكرا.
فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب.
الستشار الس يد عبد االهل حفظي:
بسم هللا الرمحن الرحمي.
والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة الستشارات والستشارون احملرتمون،
بداية ،أعلن وأؤكد بلك خفر واعزتاز ،أن الاحتاد العام لقاوالت
الغرب ،ه
نساءه ،رئاس تهه وجامعا ِته القطاعية واحتادا ِته اجلهوية وفريقه
رجاهل و ه

الس يد الرئيس:
شكرا.
فريق العداةل والتمنية.
ما هو سؤالمك الس يد الرئيس؟
الستشار الس يد نبيل ش يخي:
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
سؤالنا لمك اليوم يتعلق ابالجراءات اليت اختذهتا احلكومة أو اليت
ستتخذها التعلقة مبواهجة تداعيات جاحئة كوروان؟
شكرا الس يد الرئيس.
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الربلاين مبجلس الستشارين ،يـمثن عاليا الههــبة السامية ،الرسيعة واحلازمة
لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس حفظه هللا ،لواهجة جاحئة كوروان،
مبقاربة رائدة ونظرة استشافية ،والطبوعة ابليد البيضاء جلاللته جُتاه
الواطنني والقاوالت الوطنية ،من خالل مجةل من التدابري الرضورية
والفعاةل.
وجسل جالةل الكل حفظه هللا ،يف جسل اخللود ،حمكته وتبرصه؛ من
خالل مبادرة تروم ارساء اطار معليايت هبدف مواكبة البدلان االفريقية يف
خمتلف تدبريها للجاحئة ،تعزيزا لدواره يف بناء العمق االفريقي الاسرتاتيجي
للمغرب من بني الفرص التاحة واخملاطر احملدقة.
ومن جانب أخر ،ال يسعنا اال أن نشكر احلكومة الحتواء التداعيات
السلبية للجاحئة ،بتفعيل قرارات اغالق احلدود ،دون توقيف جعةل
الاقتصاد.
ونتوجه بشكر خاص لوزارة الصحة ،ولاكفة الطر الطبية والش به
الطبية ،ونشكر أيض ًا وزارة ادلاخلية ،وخمتلف الهجزة التابعة لها ،والقوات
السلحة اللكية وادلرك الليك ،عىل معلهم خالل فرتة الطوارئ ،والشكر
موصول كذكل للمؤسسة التشيعية مبجليس الربلان عىل ترسيع اصدار عدد
من القوانني ذات الصةل.
وال يفوتين من ابب االنصاف ،أن أوجه حتية تقدير اىل رشحية هامة،
ِلـام تقدمه من تضحيات بلك روح وطنية يف ظل هذه اجلاحئة؛ اهنا الشحية
العامةل يف النقل الطريق واللوجستيك ،اليت حترص ليل هنار بلك وطنية
تفان ومسؤولية ،عىل تزويد السوق ادلاخيل مبختلف الواد الساس ية
و ٍ
والنتجات الفالحية والدوية اىل معوم الواطنني ،فشكرا للك الفاعلني يف
قطاع النقل الطريق واللوجستيك.
ويف هذا الصدد ،الس يد رئيس احلكومة ،وُتنبا خملاطر السائقني يف
الطرق العادية أثناء الشحن والتفريغ ووجود حواجز أمنية ،رحبا للوقت،
نطالبمك بدراسة اماكنية ارتيادمه للطرق الس يارة ليال اما بصفة جمانية خالل
فرتة الطوارئ أو عىل القل بتعريفة تفضيلية خدمة لصلحة الوطن ،ليال.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
اننا نقدر همام ومسؤوليات جلنة اليقظة الاقتصادية يف هذه الظروف
ادلقيقة ،ونشكرها عىل معلها التواصل ،كام نمثن قراراهتا خالل الرحةل
الوىل ،ورمغ أمهيهتا ،مل خترج عن التأجيل والتعليق سواء أاكنت ،ذات
طبيعة:
 جبائية؛ كتأجيل الترصحيات الرضيبية وتعليق الراقبة الرضيبيةواالشعار للغري احلائز؛
 أو مالية؛ كتأجيل أداء القروض البنكية وتكل التعلقة بقروضاالجيار؛
 أو اجامتعية؛ كتعليق أداء مساهامت الضامن الاجامتعي.فهذا لكه ،اكن جرعة أوكسجني رضورية تساعد القاوالت عىل العيش

والبقاء ،يف انتظار مقاربة أكرب جرأة يف الرحةل الثانية لعمل اللجنة ،مقاربة
ت ِ
جـمكن القاوالت من دمع مايل مبارش ،واعفاءات ،وقروض بدون فائدة،
حفاظا عىل مناصب الشغل.
كام تنتظر القاوالت من البناك أن تلعب دورها اكمال يف الاخنراط
والتعبئة الوطنية ،حيث مل ترق بعد ،مل ترق بعد اىل مس توى احلدث ،يف
ادلمع والواكبة القاوالتية ،رمغ ما تقدمه ادلوةل من ضامانت ،اليل وصالت
ل %95العتبارات تتصل بتدبري متحجر وجامد للعمل البنيك خالل
الفرتات العادية ،لكن ذكل ال يربر مقاربهتا احلالية يف ظل الظروف
الاس تثنائية ،البد من التحيل ابلسؤولية وربط العمل البنيك ابلسؤولية
الاجامتعية والخالقية.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ما اكن ينبغي أن يقترص التشجيع عىل القاوالت التوقفة ،بل اكن لزاما
أن يشمل كذكل هذا التشجيع القاوالت اليت اس مترت يف العمل ،واليت
اكن من المكن أال تس متر ،علام أننا كنا حىت قبل أزمة كوروان ،كنا يف
وضعية صعبة من مظاهرها:
 مؤرش  Euler Hermesابلنس بة لنفوق القاوالت؛ مشالك الثقة؛ تراجع الاستامثر اخلاص.ومع ذكل ،فان القاوالت مل تستسمل ،رمغ س ياق الزمة العالية
وتداعيات هذا الوابء ،ومما يثلج الصدر ،أن الاقتصاد الوطين جعل رهاانته
التعددة ،فرصا حقيقية يتعني استامثرها ،من خالل حتويل سالسل وحدات
صناعية للنس يج ،اىل وحدات النتاج الل جث أو الكاممات/الكاممئ الواقية،
ومسامهة قطاع صناعة الطريان وااللكرتونيات يف تطوير وتصنيع أهجزة
التنفس الصناعي.
الس يد رئيس احلكومة،
تبعا لا اتسمت به ادلورية الوىل للصندوق الوطين للضامن الاجامتعي
يف الوضوع من مغوض وضبابية أدى اىل تضليل السواد العظم من أرابب
القاوالت حس ين النية ،اُتهت للسف أصابع اهتام وتشهري مرفوضة
ومردودة عىل أحصاهبا لتطعن يف مصداقية مقاوالت وقطاعات برمهتا ،خاصة
وأن مفهوم الوضعية الصعبة نفسه مل يمت حتديده بعد ،اىل هاد ادلقيقة اليل
كنتلكمو فهيا الس يد رئيس احلكومة ،وحنن نتربأ من لك سلوك ،ابلطبع
جيانب ثوابت الدرسة الغربية وقميها االنسانية ،خاصة وأن أرابب القاوالت
العنية ،أدلوا بترصحياهتم عن حسن نية ،ومل يتسلموا مبارشة مبالغ مالية من
مؤسسة الضامن الاجامتعي.
وسؤالنا الس يد رئيس احلكومة احملرتم:
يف الوقت اذلي تعلن فيه عدة مؤسسات كربى وقطاعات اقتصادية
نيهتا يف اس تئناف العمل التدرجيي ،مايه التدابري اليت تعزتمون اختاذها
العطاء انطالقة جديدة وقوية للمقاوالت الوطنية؟ ومواهجة التداعيات
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السلبية لفريوس" كوروان" عىل الاقتصاد الوطين؟
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 تعزيز حامية الطقم الصحية ودمعهم وتعويضهم عن الخطار الهنية؛ توس يع بناايت الاستشفاء لتشمل الصحات اخلاصة عىل غرارمصحات الضامن الاجامتعي ،حيث يرابط التعاقدون التطوعون الس تقبال
الرىض اذلين ينتظرون منمك ،الس يد رئيس احلكومة ،انصافهم عرب ترس ميهم
مبؤسساهتم الم "الضامن الاجامتعي" ،وقد بعثنا لمك برساةل يف الوضوع؛
 اعامل الرصامة يف تطبيق االجراءات الوقائية محلاية حصة وسالمةالعامل والعامالت للحد من البؤر الوابئية التجارية والصناعية ،اليت خلفت
عشات الصابني مضن العامل والعامالت وعائالهتم ،من هجة أخرى،
الشك أن جزءا همام من النس يج الاقتصادي قد ترضر من تبعات الزمة
الصحية ،وخاصة القطاعات الرتبطة ابلطلب اخلاريج ،الس ياحة ،النس يج،
الطائرات ،اللوجستيك اىل أخره ،اليت أابنت بصفة مبكرة مؤرشات
الهشاشة ابالضافة اىل القطاع غري الهيلك ،لكن هناك مقاوالت اس مترت
يف نشاطها ما يتطلب ضبط معايري اس تحقاق ادلمع وربط الاس تفادة بعدم
ترسحي العامل بعد مدة انهتاء احلجر الصحي؛
 معاجلة االشاكالت اليت حتد من اس تفادة الجراء من ادلمع ،وتوس يعادلمع اىل الجراء غري الرصح هبم والطرودين وتعويض همنيي الصيد
البحري من حبارة وعامل وعامالت السمك عن أايم التوقف الاضية؛
 تعزيز التنس يق بني القطاعات احلكومية لتيسري الرجوع التدرجييللعامل اىل مركز معلهم؛
 تيسري اس تفادة الفئات الهشة ابلعامل القروي من ادلمع يف ظل غيابالش بابيك البنكية؛
 تأمني التحصيل ادلرايس للك فئات التالميذ يف القرى ،حيث غيابوسائل التواصل وضعف تغطية ش باكت االتصاالت.
اذا اكن الغرب ،الس يد رئيس احلكومة ،بلك مكوانته مطالبا
ابلتضامن ،طبقا للمقتضيات ادلس تورية ،فالتفسري ادلميقراطي لدلس تور
يقتيض مسامهة لك الس تفيدين من الريع والامتيازات الرضيبية لس نني
طويةل بقدر يتناسب مع الرثوات اليت رامكوها ،قبل اللجوء اىل الاقتطاع
من أجور الرابطني يف الصفوف المامية ،وعىل رأسهم همنيي الصحة اذلين
يس تحقون ادلمع والتحفزي.
ان الرحةل العصيبة اليت منر هبا ،مرحةل فاصةل يف اترخي بالدان عىل غرار
ابيق المم ،فتأثرياهتا الاجامتعية الوخمية قد تزج ب 10ماليني فردا يف الفقر.
ان احلكومة عىل احملك كوهنا مضطرة للترصف الرسيع والندمج لتحديد
جحم التغريات اليت تطال حياة الواطنني واالجابة عهنا ،ويبقى السؤال
الطروح وهو الغرب ما بعد جاحئة كوروان.
ان الرحةل تتطلب اس تخالص ادلروس وتسائل اختياراتنا الاقتصادية
والاجامتعية ،اكلرهان عىل أسطورة العولة اليت عولت الوابء وأوصدت
احلدود يف حماولهتا لتطويقه ،اختياراتنا اليت ظلت تراعي التوازانت الاكرو
اقتصادية عىل حساب التوازانت الاجامتعية ،اعامال لوصفات الؤسسات

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
اللكمة الن لفريق الاحتاد الغريب للشغل.
الستشارة الس يدة أمال العمري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
وحنن نعيش عىل وقع الزمة الصحية العالية وتداعياهتا التسارعة اليت مل
تس تثىن مهنا بالدان ،البد أن ننوه مبا تبذهل السلطات العمومية بلك فئاهتا
من جمهودات يف اطار االجراءات الاحرتازية ،وابلتضحيات اجلسام للك
الرابطني يف الصفوف المامية خاصة الطقم الصحية التواجدين يف خط
الامتس مع اجلاحئة مسرتخصني حياهتم أمام الخطار ،أن ننوه بلك الجراء
العاملني والعامالت داخل العديد من القطاعات االنتاجية واخلدماتية
احليوية ،الساهرين بتفان ونكران ذات عىل اس مترار الرافق العمومية
والنشاط الاقتصادي ،هلم من الاحتاد الغريب للشغل أمسى عبارات التقدير
والامتنان.
ال يفوتنا أن نش يد ابلقاربة الاستباقية اليت اختذهتا احلكومة يف ظل
التعلاميت احلكمية جلالةل الكل خبلق صندوق التضامن جملاهبة جاحئة "كوفيد-
 ،"19يف خطوة استباقية للتخفيف من الزمة الاجامتعية والاقتصادية،
الوجه الخر للزمة الصحية العالية الراهنة.
واذ نفتخر ابدلمع الشعيب الواسع وروح التضامن العالية اليت طبعهتا
الظرف العصيب والصريي اذلي يقتيض التفكري امجلاعي وتعبئة لك القوى
احلية ببالدان ،فاننا نعرب عن اس تغرابنا لهتميش ممثيل الطبقة العامةل ويف
مقدمهتم الاحتاد الغريب للشغل ،اذلي اخنرط بلك مكوانته يف التعبئة،
هتميشها من تركيبة جلنة اليقظة الوطنية يف حني أهنا تشمل مثال أرابب
العمل ،وكن القوى العامةل غري معنية هبذه العركة الصريية ،يف الوقت
اذلي يه مطالبة فيه مبجهودات وتضحيات محلاية الواطنني وحتريك جعةل
الاقتصاد يف ظروف اس تثنائية.
ان بالدان مطالبة ابالبقاء عىل االجامع الوطين عرب اعامل مقاربة تشاركية
استامثرا للثقة وحفاظا عىل مصداقية وجناعة االسرتاتيجية التخذة ،وضامان
لتفاعل واخنراط الواطنني ،حىت نتجاوز هذه الرحةل وننترص عهنا.
فاالجراءات اليت اختذهتا بالدان لتطويق اجلاحئة للتخفيف من الاثر
الاجامتعية لهذه الزمة عىل الاقتصاد والرس ،خاصة من الفئات الهشة،
قد لقيت اس تحساان واسعا دلى الواطنني ،لكن الوضع يتطلب الزيد من
اجلهد لتدارك بعض النقائص وذكل عرب:
 تعزيز االجراءات الوقائية وتوس يع دائرة التحاليل اخملربية؛4
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الستشار الس يد ادريس الرايض:
راه الس يد الرئيس اليل اعطاين اللكمة.

الالية ،رمغ نتائها الاكرثية عىل مديونية ادلول وعىل الشعوب بعد تقليص
الزيانيات الاجامتعية.
ان عىل ادلوةل أن تستمثر احلنكة اليت أابنت عهنا يف تدبري الزمة
لتسرتجع أدوارها كدوةل راعية محلاية الواطنني وبناء اقتصاد وطين هميلك
مبين عىل أسس تضمن قدرا من الاس تقالل الاقتصادي والايل ،وتوفري
المن الغذايئ والبييئ ،واقرار حقوق العامل ،والرفع من الاستامثر العمويم
يف البحث العلمي ويف القطاعات الاجامتعية ،وعىل رأسها التعلمي والصحة،
اذلي أثبتت هذه اجلاحئة رضورة االقرار خبصوصيته معال بتوصيات الناظرة
الثانية للصحة ليوليوز  ،2013بناء عىل مذكرة الاحتاد الغريب للشغل،
وطبعا توس يع امحلاية الاجامتعية الشامةل لاكفة الفئات واس تدامهتا وارساء
مقومات العداةل الاجامتعية.
تلمك الدوار لدلوةل اليت ما فئت الاحتاد الغريب للشغل يدافع عهنا يف
مواقفه ويناضل من أجلها الرساء جممتع عادل ومتضامن.
ويف الهناية ،ان ادلوةل الراعية يه القادرة عىل انقاذ حياة الشخاص
قبل انقاذ الاقتصاد.
وشكرا الس يد رئيس احلكومة.
شكرا الس يد الرئيس.

الس يد الرئيس:
أان اليل اعطيتك اللكمة والن أان تنطلب منك متيش لهيه الس يد
الرئيس ،ماعليش ،معذرة ،معذرة.
الستشار الس يد ادريس الرايض:
اذن زدتوين  2دقايق.
الس يد الرئيس:
معذرة ،معذرة.
الستشار الس يد ادريس الرايض:
شكرا.
وهاذي جاحئة كنتو تصربو..
الس يد الرئيس:
تفضل الس يد الرئيس.
الستشار الس يد ادريس الرايض:
اجلاحئة ما فهيا ال قانون وال والو ،ها انتوما شفتو لكنا ،احنا ريب
س بحان وتعاىل..

الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الن للفريق ادلس تور ادلميقراطي الاجامتعي.
من ماكنك الس يد الرئيس.
الستشار الس يد ادريس الرايض:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارون،
أوال ،الس يد رئيس احلكومة ،نسجل أن الغرب عليه أن يفتخر بقيادة
جالةل الكل نرصه هللا وأيده ،أنه برهن للعامل أن الغرب دوةل قوية
مبؤسساهتا ،اجليش لعب ادلور دايلو ،ادلرك لعب ادلور دايلو ،المن لعب
ادلور دايلو ،وقاموا ابلواجب دايهلم ،القوات الساعدة قامت حىت يه
ابلواجب دايلها ،وزارة ادلاخلية من االدارة الركزية اىل االدارة الرتابية،
الوالة ،العامل ،القياد ،الش يوخ ،القدمني ،لك رجال السلطة بدون اس تثناء
لعبوا دورمه.

الس يد الرئيس:
تفضل الس يد الرئيس ،تفضل
الستشار الس يد ادريس الرايض:
بسم هللا الرمحن الرحمي
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدات والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارون،
أوال ،نسجل أن الغرب عليه أن يفتخر بقيادة جالةل الكل نرصه هللا
وأيده أنه برهن للعامل أن الغرب دوةل قوية مبؤسساهتا ،اجليش لعب ادلور
دايلو ،ادلرك لعب ادلور دايلو ،المن لعب ادلور دايلو وقاموا ابلواجب
دايهلم ،القوات الساعدة ،وزارة ادلاخلية قامت ابلواجب دايلها من االدارة
الركزية اىل االدارة الرتابية ،الوالة  ،العامل ،القياد ،الش يوخ ،القدمني ،لك
رجال السلطة بدون اس تثناء لعبوا دورمه ،ووزارة الصحة مشكورة ابلطر
دايلها قاموا ابدلور دايهلم ،الرتبية الوطنية ،ومعنا الس يد الوزير تهننيوه،
قاموا ابدلور دايهلم ،وزارة الالية كذكل ووزارة التجارة والصناعة مث وزارة
الفالحة.
الس يد رئيس احلكومة،

الس يد الرئيس:
الس يد الرئيس ،معذرة ،معذرة الس يد الرئيس ،نزوال عند رغبة
زمالئك الرجاء الالتحاق ابلقعد والقاء لكمتك..
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الستشار الس يد ادريس الرايض:
ارجع الس يد الرئيس؟

للك أزمة أبطالها ورجالها ونساؤها ،اليوم لك بيت مغريب ولك مواطن
مغريب يف الهجر ،بل حىت يف قيادات بعض ادلول تشهد بأن الغرب
استبق االجراءات والقرارات للتحمك يف الانتشار الرسيع لهذا الوابء،
وُتنب الغرب حاليا من فقدان للك عائالت مغربية لابهئم وأهماهتم
وأقرابهئم وأحباهئم ،حفمدا هلل ،حفمدا هلل ،حفمدا هلل ،لن لك مغريب من
الطفل الصغري اىل الش يخ الكبري يعمل ما يقع من وفيات وجحم هذه الاكرثة
بأمرياك ،ابيطاليا ،جارتنا العزيزة اس بانيا وصديقة الغرب فرنسا وغريها من
ادلول.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
دولتنا اليوم ،بقيادة جالةل الكل محمد السادس نرصه هللا ،دوةل قوية
وملتحمة ومتضامنة.
الس يد رئيس احلكومة،
هناك جنود ،جنود خفاء وان اكنت هذه الظرفية ال حتمتل التبايه
والتفاخر لننا لكنا مس ئولون ومطالبون يف هذا الظرف ابلصرب والتفاين يف
العمل "الوطن فوق لك يشء" ،اال أنه من العدل ومن الواجب ،و يه
أمانة ملقاة عىل امجليع بدون مزايدات ،يف الس تقبل القريب انصاف جنود
المن الغذايئ :الفالحة ،اذلين مه جمندون ومغامرون وخماطرون بأنفسهم،
مايش اليوم من بعد لتوفري احلليب ،اللحم ،اخلرضة ،الفواكه ،احلبوب،
القطاين ،الزيوت ،الزيتون ،ما اكينش يش واحد عندان هنااي اليل ماعندوش
يف الطبس يل دايلو يش حاجة من الفالحة أو يف الكوزينة دايلو يش حاجة
اليل داروها الفالحة.
الس يد الرئيس،
فهؤالء جنود المن الغذايئ عامل اسرتاتيجي الجناح احلجر وضامن
الاس تقرار ،ان مجموعة من الش ياء مل تكن حتظى ابلعناية الالزمة اعتربانها
من الكتس بات البدية ،هذه الزمة س تجعلنا نعيد النظر يف طريقة تعاملنا
عىل مجموعة من القضااي ،اذ ال مفر من اعادة توفري الولوايت ،وسؤال
مركزي س يطرح ابحلاح :ما يه أولوية الغد امجلاعية والفردية؟ هذا سؤال
مطروح.
الس يد رئيس احلكومة،
ختاما ،اللهم أكتب لنا يف الايم القادمة اخلري وارفع عنا الش والبالء
واجعل هذا البدل أمنا مس تقرا يف ظل موالان المري ،أدام هللا عزه ونرصه
وحفظه من لك مكروه.
شكرا الس يد الرئيس.

الس يد الرئيس:
ارجع الس يد الرئيس اىل بغييت.
تفضل الس يدة الستشارة احملرتمة.
الستشارة الس يدة رجاء الكساب:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
نسائلمك حول ادلروس والعرب الس تخلصة من أزمة كوروان؟
وشكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا ،هذا سؤال.
طيب ،بقرار من الكتب أعطي الن اللكمة للس يد الستشار احملرتم
غري النتسب اليس رش يد النياري يف حدود دقيقتني ،وكل أن تترصف
فهيا كام تشاء ،ختلهيا للتعقيب وال الن.
الستشار الس يد رش يد النياري:
بسم هللا الرمحن الرحمي
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة،
السادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
الغرب اليوم يعيش كبايق دول العامل أزمته حمنة جاحئة كوروان أزمة تصدعت
أماهما كربايت النظومات الصحية والاقتصادية والاجامتعية ،أزمة أربكت
العقلية االسرتاتيجية العالية وأجعزته وأدخلت امجليع يف حساابت أاننية
ضيقة ،اهنارت معها منظومة القمي يف العديد من العالقات ادلولية وفضحت
زيف الشعارات والثل اليت ظلت تتغىن هبا مجموعة من ادلول ،ولواهجة
هذه الزمة الصحية اخلطرية فان الغرب بلك مكوانته أظهر تضامنا بنفس
اجامتعي وحس انساين منقطعي النظري وتعبئة وطنية غري مس بوقة عىل
مجيع الس توايت ،حتت القيادة التبرصة والرش يدة جلالةل الكل ،يشهد علهيا
لك القرارات الاستباقية اليت اختذت والقطاعات احليوية اليت جندت
والموال اليت عبئت.
لكن ،لك ذكل ال يعفينا من الوقوف عىل العديد من الاختالالت اليت
عرت عهنا هذه اجلاحئة واليت طالا نهبنا لها غري ما مرة ،ويف مقدمهتا أفات
الفساد ولكفته وتأخره يف ُترمي االثراء غري الشوع ،ومن أين كل هذا؟
وضعف جناعة القضاء يف البت يف ملفات الفساد العروضة أمامه وحماربة
قالعه وبؤره ومساءةل رموزه العروفني واسرتداد الموال الهنوبة ،هشاشة

الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الن جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
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القطاعات الاجامتعية وحتديدا قطاعا الصحة والتعلمي ،همينة الاقتصاد غري
الهيلك ،وهنا البد من اس تحضار الوضعية الصعبة اليت ألت الهيا مئات
أالف من العامالت والعامل والوضاع الأساوية للطبقات الفقرية الهمشة
اليت ال مورد لها ،مما يعترب هتديدا حقيقيا للسمل الاجامتعي ،اليش اذلي
يفرض معه اختاذ تدابري استباقية انجعة واس تعجالية لتدارك ما ميكن
تداركه.
واذ نتطلع اىل ُتاوز هذا الوضع بأقل اخلسائر فان هذه اجلاحئة علمتنا
معىن حفظ الصاحل العام ،وأن اجملمتع ليس مقاوةل بل مجموعة مواطنني
واكئنات بشية ،وهو ما يفرض مراجعة لك الس ياسات العمومية لتعكس..

نلزتم الالزتام السلمي هبذه االجراءات الاستباقية ،واذا مل نتابع درجة اليقظة
الرضورية يف مواهجة هذه اجلاحئة.
امحلد هلل بالدان اختذت عدد من االجراءات اليل حتدثوا علهيا واليل يه
هممة جدا من اغالق احلدود ،اجملال البحري واجلوي والربي أمام السافرين،
الغاء عدد من التجمعات ومظاهرات ،االغالق الؤقت للمساجد واحملالت
العمومية غري الرضورية ،اعالن حاةل الطوارئ الصحية مث متديدها بعد ذكل،
تقييد احلركة بني الدن وبني القالمي ،االلزام ابحلجر الصحي يف النازل،
الزامية وضع الكاممات ،التوعية عىل أوسع نطاق ،عدد من االجراءات
الوقائية الفردية اليل يه أيضا أساس ية ،واخا نديرو داك اليش اكمل اىل ما
اكنش الفراد تيحضيو هام بروسهم عن طريق الغسل الس متر لليدي
ابلصابون أو ابلعقامت أو ابلطهرات الرضورية العروفة ،واذا مل حناول مبجرد
ما تيكون يش واحد مريض اما تيكحب وال عندو مرض ما يش به الزاكم أو
الارتفاع يف احلرارة وخصوصا مع وجود ضيق يف الصدر ،أو غريه من
العراض اليت وزارة الصحة حاولت توعي هبا ،حناولو ما أمكن نرجعو
للمتخصصني ،للطباء ،حناولو ما أمكن تكون عندان السافة دايل المان
بيننا وبني الخرين ،حناولو أماكن الزحام نتجنبوها ولو مشينا نقضيو يش
حاجة رضورية وغريها.
اذن هذه االجراءات لكها اليل مقنا هبا واليل تعاوان علهيا ،امحلد هلل كام
قلت جعلت بدلان تكون من البدلان اليت شهد لها ابلتوفيق و ابالستباقية
يف تدبري هذه الزمة ،لن جالةل الكل حفظه هللا ،منذ اليوم الول قال
بأن حصة وسالمة الواطنني يه الولوية وحصة اجملمتع يه الولوية ،وجيب
أن نتخذ مجيع االجراءات محلايهتا ،وامحلد هلل االسرتاتيجية دايل جالةل الكل
صدقت يه الوىل ويه الناجعة ويه الناحجة ،لن واخا احنا عندان انس
فقدانمه ،توفاو عدد من الواطنات و الواطنني ،ولكن اىل قاران وشفنا ذوك
الئات يوميا ،أو أالف كام شفنا ،كام قال بعض الزمالء السادة الستشارين
منذ قليل يف بعض البدلان ،تنقولو امحلد هلل ُتنبنا اذن السوأ.
وذلكل ،يف هذا الس ياق البد أن أجدد الشكر والعرفان جلالةل الكل
محمد السادس ،حفظه هللا ،واذلي يشف خشصيا عىل متابعة هذه الوضعية
ويصدر تعلاميته السامية ابس مترار ومنذ اللحظات الوىل ،وأيضا أريد أن
أش يد ابلتالمح الوطين للشعب الغريب والتضامن اذلي عرب عنه الشعب
الغريب ،والالزتام اذلي عربه الشعب الغريب ابالجراءات الاحرتازية
والوقائية اليت أعلنهنا منذ البداية.
اذن هناك تعبئة وطنية ،امحلد هلل ،تعبئة وطنية اكنت جوااب عىل هاذ
الظرفية ،وبينت أن الشعب الغريب هل معدن أصيل ،وهاد العدن الصيل
خرج يف هاذ اللحظة وعربت مجيع أطياف الشعب الغريب عن تعبئهتا وعن
التعايل والرتفع عن لك المور اليل ميكن يكون فهيا خالف ،يكون فهيا
نقاش ،يكون فهيا حىت تنافس ،هاذ اليش اكمل خنليوه للحاةل العادية ،داب
احنا الن يف حاةل تعبئة وراء جالةل الكل ابش نرفعو الراس دايل بالدان

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الستشار احملرتم.
انهتىى الوقت.
اللكمة الن للس يد ..شكرا الس يد الستشار.
شكرا الس يد الستشار احملرتم ،أرجومك احرتموا الوقت.
اللكمة الن للس يد رئيس احلكومة لالجابة عىل ما اس متعنا اليه من
أس ئةل.
تفضل الس يد الرئيس.
الس يد سعد ادلين العامثين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وأهل وحصبه.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
أوال ،أان سعيد ابجلواب عىل هذا السؤال الرتبط بواقع انتشار جاحئة
كوروان وتداعيات هذا الانتشار ومواهجتنا لهذه اجلاحئة ،وميكن نقول بأنه
احنا يف واحد ظرفية اس تثنائية تس تدعي تعامالت اس تثنائية ،ليس فقط
وطنيا ولكن أيضا دوليا ،هاذي واحد اجلاحئة فاجأت البشية ،فاجأت
االنسان ورمبا نقول قلبت حياته ،موازينه ،براجمه ،ختطيطاته ،يف الس تقبل
القريب أو رمبا يف الس تقبل البعيد ،ورمبا س يكون عندها تأثريات بعيدة
الدى عىل العالقات بني المم ،عىل احلياة داخل ادلول وداخل الشعوب
أيضا.
وبدلان أصابهتا اجلاحئة مثل خمتلف بدلان العامل ،لكن بدلان بسبب القيادة
الرش يدة جلالةل الكل محمد السادس حفظه هللا وتوجهياته ،اكنت س باقة اىل
اختاذ عدد من االجراءات الاحرتازية الرضورية لواهجة هذه اجلاحئة بطريقة
استباقية واستشافية وفاعةل ،وهو ما جنب بدلان السوأ.
لكن ،واخا تنقولو امحلد هلل هناك اجراءات قوية جنبت بالدان السوأ
ولكن ليس معناه أنه ابيق ما اكين هناك مشالك وخطر بل وخطر اذا مل
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الكثري من الوسائل اليصال العلومة الصحيحة ،ويه الطريقة السلمية
لواهجة الخبار الزائفة والعلومات الغلوطة.
اذن ،أتوجه ابلشكر اىل امجليع ،وال يفوتين وال ينسيين هذا أن أتوجه
اىل عدد من الفئات يف اجملمتع ،عدد من الفئات ،جنود اخلفاء ،ومه كرث،
الهنيني حيامث اكنوا ،الواطنات والواطنني ،حيامث اكنوا أيضا ،واذلين يقومون
أيضا ،لك يف موقعه ،بدوره يف تيسري مرور هذه اللحظة التارخيية والصعبة
يف اترخي وطننا وأمتنا.
شكرا هلم مجيعا.
حرضات الس يدات والسادة الستشارين،
لقد تعبأت احلكومة ،حتت القيادة الرش يدة جلالةل الكل ،حفظه هللا،
الختاذ لك ما يلزم من تدابري وقرارات واجراءات من أجل مواهجة
التحدايت الزتامنة اليت فرضهتا ظروف العمل ،وحاولت أن تتعامل فهيا
حبس وطين عايل ،وأريد أن أقول بأن بدلان يتعرض لهجامت رشسة .هناك
من حيسد هذه المة – كام اكن قال جالةل الكل يف خطاب سابق –
حيسد هذه المة عىل تضامهنا ووحدهتا ،وأان نقول لمك هنا  -وهذا عرب عنه
امجليع – لن نسمح لحد بأن يشق الصف الوطين ،ما غادي يلقاش فني
يدخل ،ليس هناك شق هنائيا ،حنن لكنا يد واحدة وراء جالةل الكل،
حفظه هللا ،لننجح بدلان ولندخل يف صف ادلول الصاعدة يف الس تقبل ان
شاء هللا.
واختذت احلكومة والؤسسات الخرى ،داب وصلنا حوايل  400اجراء،
لعاجلة أاثر هذه اجلاحئة ،لن لك يوم هناك اجراءات جديدة تتخذها
ادارات أو مؤسسات ،سواء اكنت ادارات معومية أو مؤسسات معومية أو
مؤسسات أخرى ،حتاول تتخذ الزيد من االجراءات لواهجة هذه اجلاحئة
لتجاوز أاثرها عىل خمتلف الس توايت.
وكام تعرفون ،انطلقنا منذ البداية بنظام حاكمة يروم حتقيق الالتقائية
والانسجام بني خمتلف التدخلني ،يف:
 أوال ،جلنة قيادة لتتبع احلاةل الوابئية وتتبع االجراءات واقرتاهحا،تتكون عىل اخلصوص من وزارة الصحة وادلاخلية وادلرك الليك
ومصاحل الطب العسكري والقوات السلحة والوقاية الدنية؛
 اللجنة العلمية والتقنية ،وطنية ،فهيا متخصصني من خمتلف الراكزالاستشفائية الوطنية ،واليل يه تش تغل مع وزارة الصحة لتابعة الوابء
وتطوراته علميا ،ليس فقط عىل الس توى الوطين ،ولكن أيضا عىل
الس توى ادلويل ،وعندمه تواصل مع خمتلف التخصصني يف عديد من
ادلول الخرى ،ويه توفر الس ند العلمي والس ند الطيب التخصص
لقرارات احلكومة وتواكب التطورات التسارعة اليت تعرفها احلاةل
الوابئية؛
 هناك أيضا ،جلنة اليقظة الاقتصادية اليت تضم عددا من القطاعاتاحلكومية اىل جانب ممثيل القاوالت وممثيل القطاع البنيك والايل ،واليت

وجنحو هاذ الرحةل نقلو اخلسائر وخنرجو مهنا ،ان شاء هللا ،بعافية واجملمتع
معاىف.
أريد اذن أن أجدد الشكر مجليع هؤالء اذلين يش تغلون لتجاوز هذه
احلاةل.
أريد أن أوجه الشكر يف البداية لهنيي الصحة ابلقطاع العمويم،
ابلقطاع اخلاص ،سواء اكنوا مدنيني أو عسكريني ،ومه اذلين يوجدون يف
الصفوف المامية للمواهجة.
وأريد أن أوجه أيضا حتية خاصة اىل القوات السلحة اللكية والمن
الوطين وادلرك الليك والقوات الساعدة والوقاية الدنية والسلطات احمللية،
لهنا تعبأت
بشلك مس متر ،مس متر ،ليل هنار ،للحرص عىل أن تطبق بطريقة
جيدة مجيع االجراءات الاحرتازية.
وأريد أيضا أن أوجه التحية اىل النتخبني ،حيامث اكنوا ،والتنويه
ابلتنس يق والتعاون القامئ بني خمتلف التدخلني ،سواء اكنوا سلطات حملية
أو جمالس هجات أو جامعات ترابية أخرى.
ولك التقدير أيضا ،للمصاحل الصحية امجلاعية وعامل النظافة ،اذلين
يقومون مبجهودات جبارة مس مترة ،ويش تغلون ليل هنار لتطهري وتعقمي
الرافق العمومية والستشفيات والشوارع والزقة والنقل العمويم والساحات
العامة.
والشكر موصول أيضا لاكفة الطر التعلميية والرتبوية واالدارية ،يف
القطاعني العام واخلاص ،يف قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والتكوين
الهين ،اذلين يعملون لالسهام يف اجناح اس مترار العملية الرتبوية والتعلميية
عن بعد.
الشكر موصول أيضا للمقاوالت الوطنية اليت برهنت عن وطنيهتا،
وتعبأت لتقوم بدورها يف هذه الرحةل وغادي نرجع لها.
وأيضا ،أغتمن هذه الفرصة للتنويه ابلعمل الكبري اذلي تقوم به السلطة
القضائية ،يف حدود اختصاصاهتا ادلس تورية ،للمسامهة يف احلد من هذا
الوابء والرضب عىل يد لك من ثبتت خمالفته للمقتضيات القانونية ذات
الصةل.
وأوجه حتية شكر وتنويه للحزاب الس ياس ية والركزايت النقابية
وهيئات اجملمتع الدين ،عىل الاخنراط القوي يف هذه العركة أيضا ،وتفاعلهم
االجيايب مع رضورهتا وما تس تلزمه.
وال يفوتين أن أتوجه أيضا ابلشكر لرسة االعالم والنابر الوطنية،
دلورها الكبري يف التوعية ،يف نش العلومة الصحيحة يف مواهجة وحماربة
الخبار الزائفة والغلوطة ،اليت ،مع السف ،تنتش يف هذه الراحل
الصعبة ،وهذا خاصنا لكنا نتعبؤو ليه؛ الخبار الزائفة والغلوطة خاصنا لكنا
نتعبؤو ليه ونرجعو للمصادر الصحيحة .وأريد أن أحيي اجلهات االدارية
واحلكومية مجيعا والؤسسات العمومية اليل وضعت رهن اشارة الواطنني
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مت تلكيفها بدراسة تداعيات اجلاحئة عىل الس تويني الاقتصادي
والاجامتعي واقرتاح احللول بشأهنا؛
 وهناك ،بطبيعة احلال ،منظومة اليقظة الصحية ،واليل اكنت عندوزارة الصحة ،واليت مبجرد ما بدأت هاذ اجلاحئة دوليا ،قبل ما يكون
عندان حىت تسجيل أول حاةل ،وهجت لتتأقمل مع الوضعية احلالية ،ابش
تويل يه للرصد واليقظة دايل التطور الوابيئ لهذه اجلاحئة وطنيا ،ويه
اليت تصدر ابس مترار مجموعة من العطيات والعلومات اليت يزود هبا
الرأي العام الوطين.
أريد ،أوال  -هذه مقدمة لكها  -أن أتوقف عند الوضعية الوابئية
والتدابري الصحية اليت قامت هبا بالدان:
حنن اليوم ،اليوم ،يف هذا الصباح تشري احلاةل الوابئية اىل تسجيل
 3186حاةل اصابة مؤكدة ،وبلغ عدد الوفيات  144وفاة ،وأريد أن أجدد
هنا الرتمح علهيم ونسأل هللا س بحانه وتعاىل أن يغفر هلم ويرمحهم ،ونسأهل
س بحانه وتعاىل أن يرزق أهالهيم مجيعا الصرب والسلوان ،فامي متاثل للشفاء
 359من الصابني ،وهو ما حنمد هللا عليه ،وحنمد هللا أن عدد الصابني
(القصود :التعافني) يزداد يوما بعد يوم ،العدد دايهلم يف لك  24ساعة
كزييد امحلد هلل ،كام نسأل هللا الشفاء العاجل لبايق الصابني ،حنمد هللا
تعاىل أهنم تشافاو ،كام مت استبعاد  14.000حاةل بعدما بينت التحاليل
اخملربية خلوها من الفريوس.
أش نو يه اخلالصات اليل ميكن خنترصو هبا احلاةل الوابئية اليوم؟
أوال ،وقبل لك يشء ،احلاةل الوابئية يف التطور دايلها بينت لنا أن
التدابري الاحرتازية والاستباقية اليل اختذهتا بالدان جنبتنا من سقوط
الالف من الضحااي بسبب هذه اجلاحئة ،وهو ما ال يقدر بمثن ،ما عندوش
مثن ،لن بناء عىل ما مت يف دول العامل وعىل التطورات الوابئية ،اخلرباء
اتبعو وقالو هاذ االجراء فاش درانه أش نو يه النتاجئ االجيابية دايلو ،وأش نو
هو اللكفة دايلو ،فبني بأنه فعال هاذ االجراءات الاحرتازية جنبتنا الكثري
من الصابني والكثري من الضحااي ،أوال.
اثنيا ،أريد أن أقول بأن التطورات دايل ..هاذ الفريوس هذا جديد،
مايش جديد (coronavirus) ،قدمي ،ولكن هاذ النوع دايل الفريوس
"كوفيد ،"19-هو جديد ،الهم هو جديد ،مس تجد وال متجدد ،جديد من
حيث اخلصائص دايلو ،جديد من حيث طريقة االمراض دايلو(la ،
) ،physiopathologieجديد من حيث التأثريات دايلو عىل الس توى
الصحي ،والناس اليوم ،االنسان معوما يف مجيع دول العامل اخلرباء يتعلمون
اجلديد لك يوم.
احنا مايش أمام ظاهرة حصية اليل معروفة حمددة كتكون وكنعاجلوها،
أي وابء كيفام اكن ،ال .هذا وابء جديد كنتعلمو ،يعين اخلرباء يتعلمون
ابس مترار ،وميكن أن أقول أنه اىل اليوم هناك كثري من المور جنهلها عن
هذا الفريوس ،ونتعمل اجلديد لك يوم ،حنن كبشية ،وذلكل من الطبيعي

أن الكثري من المور يف التعامل مع الفريوس ومع الوابء كيتحول وكنتطورو
معه حىت احنا يوميا.
النقطة الثالثة ،احلاةل الوابئية يف بالدان ،امحلد هلل ،متحمك فهيا اىل حد
الساعة ،رمغ بروز بؤر بني الفينة والخرى ،اكنت عندان يف الول بؤر
عائلية ،من بعد ولت بؤر ُتارية وصناعية ،لكن ميكن أن أقول أنه رمغ
بروز هذه البؤر الصناعية والتجارية اال أن رسعة التحرك الحتواهئا ،رسعة
التدخل الحتواهئا حد من تأثريها عىل احلاةل الوابئية معوما ،وهذا يشء همم
جدا ،لن احنا فالهنار الول مشينا يف اُتاه احلفاظ عىل حد معقول من
النشاط الاقتصادي مع اختاذ الاجراءات ،وهاذ اليش أحياان ما كيكونش
دامئا فيه الالزتام ابالجراءات الرضورية ،وكتوقع لنا ..أو مايش دامئا بقصد،
أحياان كتكون لن اكين هجل ،داب أان واخا حيدت الكاممة راه خاصمك تعرفو
هنا ميكن هنا يكون الفريوس ومنسو ،هنا .ال ،ابش غري تفهمو بأن القضية
مايش بس يطة ،ميكن يكون ،داب أان غري كنقول بأن أليات التدخل ،دايل
احلركة دايل الفريوس متعددة ،متنوعة ،خمتلفة ،وحىت هو كيدير ادلريبالج
حىت هو كيحاول ما أمكن يتجاوز هاذيك احملاوالت دايل القاومة دايلنا من
حيث ال ندري.
الس يد الرئيس:
اذن لسالمتك ،الس يد رئيس احلكومة ،يفرتض أن حتافظ عىل الكاممة.
الس يد رئيس احلكومة:
ان شاء هللا.
شكرا الس يد الرئيس ،شكرا.
فذلكل ،كتوقع بعض المور اليل غري منتظرة.
طيب هاذ احلاةل دايل البؤر اجلديدة تدارت لها واحد اللية ،تدارت
جلنة هجوية كتتكون من أربع قطاعات :ادلاخلية ،والشغل ،والتجارة
والصناعة ،والصحة ،لراقبة مجيع الوحدات االنتاجية والتجارية السموح لها
ابلعمل واش ملزتمة هباذيك االجراءات الاحرتازية والوقائية وال ما
ملزتماش ،وراه غري هاذي يومني راه تسدات عدد من الوحدات االنتاجية
اليت مل تلزتم ،بداتك تعطى لهيا ..لن ذاك اليش راه من الول راه تدار
واحد القرار اليل فيه االجراءات اليل خاص العامل يلزتمو هبا ،فذلكل احنا
مرة أخرى كنقولو لهيم هللا جيازيمك خبري الزتمو هباذ العايري الصحية
والوقائية ،واال فالسلطات العمومية تتخذ القرارات الرضورية ،لن حامية
حصة العامالت والعاملني والس تخدمني وحصة الواطنات والواطنني عندو
الولوية.
فذلكل اذن قلت يه بؤر ،لكن امحلد هلل متحمك فهيا ،وكنحيي
القاوالت اليل تعاملت بوطنية ،رمغ أن عندو اللكفة ،أحياان هاذيك
االجراءات عندها لكفة ،ولكن اش تغلت لاللزتام هبذه االجراءات
الاحرتازية ،وامحلد هلل هناك يقظة عىل الس توى اجلهوي وكنحيي اخلرباء
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كيقولو يل عالش هاذ ادلوا ما كتس تعملوش؟ راه اكين خرباء اليل هذا
خزبمه اليويم هامضينو ،عارفني وكيقدرو واللجنة العلمية اليل يه متخصصة
من هاذ اخلرباء دايل الس توى العايل ،كيتجمعو وكيقولو هاذ ادلوا نزيدوه وال
ما نزيدوهش ،وهذا أحياان كيكون تقدير ،لن ادلراسات العلمية يف هاذ
اليش ابيق يف البداية ،ابيق ما عندانش دراسات علمية تؤكد تأثري عدد من
الدوية ،ادلليل عليه أنه اىل شفتو راه يف فرنسا اكن التحذير من اس تعامل
مضادات دايل الالهتاب ) (les anti-inflammatoiresداب الن كيقولو
ال ،خاصنا نس تعملومه ،مبعىن أنه العرفة العلمية كتتطور ،هاذ اليش مايش
من الطلقيات ،هللا يرمح ابمك ،ما اكينش مطلقيات ،تقول يل ما درتيش هاذ
ادلوا لنه يف دوةل أخرى قالو ،هذاك قال ولكن متخصص أخر معه نيت
ممكن يقول هل ال ،ولكن لن اياله كنكتشفو ،فهمتيين؟ ما كناش كنس تعملو
مضادات الاكتئاب هاذوك ) ،(les corticoïdesداب ولينا كنس تعملومه،
ورمبا توس يع دائرة عدد التدخالت العالجية ،الاس تفادة من التجارب اليل
متت يه مكنتنا ابش تنقذو الزيد من الصابني ،وابلتايل امحلد هلل الن
الوفيات نقصت بشلك كبري ،راه كنا ختلعنا الس بوع الايض ،راه بلك
رصاحة ،لن ولينا  10وال  12وفاة يف الهنار ،داب نقصت ابيق كنمتناو يكونو
صفر يف هاذ الوفيات ،ابيق عندان بني  2و 5يف هاذ الايم الخرية ،وهذا
تطور اجيايب حنمد هللا عليه وكنشكرو عليه الطقم الطبية واخلرباء اليل
كيتابعو بدقة مجيع التحوالت ،وكيتدخلو وكيطورو الوصفة العالجية عىل
حسب التطورات يف العرفة العلمية النية.
وهذا أيضا ،امحلد هلل ،هذا يشء ..لن كزييد من احلاالت امحليدة
) ،(bégnineاحلاالت امحليدة اليل ما كتعانيش من خماطر يف حصهتا من
بني الصابني هبذا الفريوس ،وهذا لكه أمور اجيابية.
اذن ،امحلد هلل ،النظومة الصحية ببالدان تأقلمت مع هذه الوضعية،
تطورت وتطورت والتدخالت العالجية تطورت ،مما أدى اىل التحمك يف
احلاةل الوابئية ،واخا كزتيد احلاالت ،مع السف الشديد ،ولكن اكين التحمك
العام يف هذه الظاهرة.
والبد هنا أن أش يد بقرار جالةل الكل ،حفظه هللا ،القائد العىل
للقوات السلحة اللكية ،عىل قرار جيعل الطب العسكري س ندا للطب
الدين يف مواهجة حاةل الطوارئ الصحية ،مما مكن من تعبئة وتظافر خمتلف
االماكانت دايل البالد دايلنا يف هذا اجملال ،وبطبيعة احلال القطاع اخلاص
هو أيضا حىت هو راه منخرط ونشكرمه عىل الاخنراط دايهلم.
وعىل مس توى الرفع من النظومة الصحية ،الرفع من قدرات النظومة
الصحية لتتأقمل مع الوضعية احلالية ،كام تعرفون بأنه قد رصد من الصندوق
اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان 2 ،مليار درمه ،لتغطية النفقات
التعلقة أساسا بشاء العدات الطبية ومعدات الستشفيات ،وميكن ابراز
ذكل من خالل:
 -أوال ،تعبئة مزيد من الرسة اخلاصة ابالنعاش يف الستشفيات العمومية:

والقطاعات التدخةل واليت يه فاعةل عىل هذا الس توى.
النقطة الثالثة يف احلاةل الوابئية ،كام تعرفون مجيعا يف البداية عالش
احنا االجراءات الاحرتازية كتتطور ،لن احلاةل الوابئية حىت يه من حيث
الفلسفة دايلها كتتحول ،يف البداية اكن عندان  %80من احلاالت وافدة،
مبعىن خاصنا نسدو احلدود وخاصنا حنضيو مع احلاالت الوافدة ،هذا هو
الولوية أنذاك ،ابيق ما اكنش عندان انتقال واحض للفريوس داخليا ،الن وىل
 %92من احلاالت حملية ،اذن تغريت احلاةل الوابئية ،وابلتايل االجراءات
الاحرتازية وامحلائية رضوري أن تتغري.
النقطة الرابعة اليل يف التطور الوابئيايت هو همم جدا ،حصيح أن
احلاالت كزتيد ،عدد احلاالت كزييد بشلك كبري ،ولكن ما خيلعناش هاذ
اليش ،عالش؟ لن ،أوال ،اليوم ليس فقط احلاةل الوابئية عدد احلاالت
ميكن كزييد يف اجملمتع وارد ،ولكن أيضا لن التحليالت اخملربية الن ولت
تعممت مجليع الستشفيات اجلامعية ،مجيع الراكز الاستشفائية اجلامعية،
بقت واحد اجلوج راه يف الايم القبةل لن خاصها واحد الشوية دايل العرية،
التجربة دايل الالت والدوات وطريقة الاختبار ونتأكدو ،كتكون بعض
الايم كتدار الاختبار ) (les testsحىت نتأكدو من النجاعة دايلها الاكمةل
ومن بعد كتطلق ،فالستشفيات اجلامعية اليل بقت حبال دايل طنجة ،لن
الناس البارح بزاف كيسولوين عىل طنجة غادي تبدا يف الايم القبةل ان
شاء هللا ،مبعىن توسعت االماكنية دايل الاختبارات ،وابلتايل طبيعي
كنكتشفو احلاالت أكرث ،وأيضا احلاالت كزتيد وكنكتشفو أيضا وراءمه
اخملالطني ،وعن طريق مراقبة اخملالطني كنكتشفو حاالت أكرث.
ولكن ،اليل همم هو أش نو؟ هو أن احلاالت احلرجة واليل كتكون يف
االنعاش متحمك فهيا تقريبا ال تزيد ،احنا اليوم داب عندان  89حاةل يف
االنعاش ،نسأل هللا س بحانه وتعاىل أن ي جعجل بشفاهئم ،ومهنم يف االنعاش
عامة مبعىن حرجة ولكن ليست خطرية ،مهنا  19حاةل فقط حتت التنفس
الاصطناعي 19 ،حاةل فقط حتت التنفس الاصطناعي.
معىن ذكل ،التطور الوابئيايت راه متحمك فيه وميكن نبشمك بأنه بعض
احلاالت ،واخا يه حتت التنفس الاصطناعي معىن ذكل حرجة جدا،
ولكن بعض احلاالت تشفى مع الدة نتيجة تدخل دايل الفرق الطبية
والمتريضية اذلين نشكرمه مرة أخرى.
النقطة اخلامسة ويه هممة ،وهو أن امحلد هلل ادلواء متوفر .منذ البداية
بالدان دارت طريقة استباقية عن طريق توفري الدوية الرضورية لعالج هذه
احلاالت .هو متوفر وكنس تعملو أحدث ما هو متوفر يف العامل ،راه واخا تقرا
يش مقال يف فرنسا ،يف الياابن ..راه عندان متخصصني هذا شغلهم 30 ،عام
وهوما خدامني غري يف ) (la virologieيف ) ،(l’infectiologieهوما
هذا شغلهم ،ما كيديرو والو اال ذاك اليش ،فذلكل واخا يش مواطن يلقى
يش معلومة يقول كل ..لن داب أان كنتلقى يوميا  10أو  12اما يف
"الواتساب" ) (WhatsAppوال يف "االمييل" ) (Emailوال يف أمسو..
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كيس تافد من البوابة االلكرتونية ) ،(TilmidTICEواليت توفر مضامني
رمقية مصنفة حسب السالك والس توايت التعلميية وكذكل الواد ادلراس ية
مس تعملني يوميا يفوق  600.000مس تعمل.
كام متت تعبئة قنوات القطب العمويم كام تعرفون ،لكها مجيع القنوات،
وكنشكرمه اكملني لبث دروس مصورة ،واحنا كنعرفو بأن نس بة تغطية
البث التلفزي عىل الس توى الوطين (قروي وحرضي)  ،%98ويف
القروي فقط  ،%91يف القروي.
كام هناك التواصل البارش أيضا للساتذة مع التالميذ ،وتنظمي دورات
للتعمل عن بعد ،ولهذا الغرض ،أطلقت واحد اخلدمة تشاركية )(teams
فرق ،(teams) ،ويه مدجمة يف اطار منظومة "مسار" ،وُتاوزت
القسام الافرتاضية اليل تدارت داب من خالل هاذ التعامل الافرتايض أكرث
من  700.000قسم افرتايض ابلنس بة للمؤسسات التعلميية العمومية ،وأكرث
من  105.000قسم ابلنس بة للمؤسسات التعلميية اخلصوصية ،وبلغ عدد
الس تعملني لهذه اخلدمة يف  20أبريل ما يزيد عن  195.000تلميذ نش يط
و 80.000أس تاذ ،وهلم الشكر والتحية.
كنعرفو بأن فهيا معاانة وفهيا صعوابت ،وذلكل ،نشكرمه عىل التعبئة
الجناح هذا الورش الهم جدا.
الن عىل الس توى الاجامتعي ،كام قلمت مجيعا ،هناك تداعيات
اقتصادية وتداعيات اجامتعية ،توقفت العديد من القطاعات ،اكين
القطاعات اليل توقفت  ،%100احنا عارفني ،الس ياحية تقريبا ،القطاعات
الصناعية الصدرة ،لن ما بقاش اليل يس تورد ،فذلكل احنا وأيضا نتيجة
احلجر الصحي توقف الكثري من الهنيني والهن احلرة توقفت أيضا.
فاحنا واعيني ابلصعوابت اليل تيواهجوها الكثري من الواطنات
والواطنني ،واعيني بأن هاذ التدابري خلت عدد مهنم بني عش ية وحضاها ما
بقاش عندمه مدخول.
وذلكل ،اختذت جلنة اليقظة الاقتصادية عدد من االجراءات ،أذكر
أمهها واليل تتعرفو بأنه لول مرة يف التارخي دايلنا غادي نتخذو هاذ
االجراءات هباذ احلجم ،لن هاذ اليش تيعين ماليني ،وابش لكهم حتصهيم،
تدخلهم ختلصهم  ...اخل ،هذه معلية وتمت يف وقت وجزي ،رضوري تيوقع
شوية دالتأخر أحياان يف بعض الماكن ،يش وحدين خصهم ايخذو النوبة
دايهلم ،ابيق ما وصلهتومش هاذيك النوبة ،بعض الاختالالت تتوقع.
وذلكل ،أان تنشكر جلنة اليقظة الاقتصادية ،تنشكر عدد من الفرق
التدخةل من عدد من القطاعات من الوزارات ،راه مايش كثري من
الوزارات خدامة يف هاذ اليش ،تندققو ابس مترار ،وقت ما وصلتنا يش
شاكية تنحولوها لهيم ،تيدرسوها ،تيحاولو ما أمكن يس تدركو ،راه شفتو
حشال من مرة مت الاس تدراك ،هاذ اليش لن هذه معلية مفاجئة ،غري
مس بوقة هباذ احلجم الضخم ،تتعين ماليني.
وذلكل ،أول اجراء أختذ هو لفائدة الجراء اذلين مه مسجلني يف

واليت اىل زدانها عىل الطب العسكري وعىل القطاع اخلاص ،الن
نقرتب من  2000رسير دايل االنعاش ،وهذا يشء همم ،واكنت جلنة اليقظة
الاقتصادية قد رصحت بأهنا س تعئب  1000رسير لالنعاش يف السابيع
القبةل ،من خالل هاذيك  2مليار اليت خصصت ،وأيضا الزتم أرابب
الصحات اخلاصة ،اليل كنشكرومه عىل تعبئة مجيع الرسة دايل االنعاش
اليل عندمه ،وتعبئة مزيد من الرسة دايل االنعاش بلك أطقمها وُتهزياهتا
الطبية ،لوضعها حتت ترصف حماربة ومواهجة هذه اجلاحئة.
ومت أيضا يف السابيع الخرية اس تعامل عدد من الفنادق والراكز
الس ياحية ،وكنشكرو هاذ الرابب دايل هاذ الفنادق والراكز الس ياحية يف
أكرث من  38مدينة ،وتعبأت تقريبا يش  177وحدة س ياحية بطاقة تزيد
عن  7600رسير حاليا ،وذكل اليواء جماين للحاالت الشتبه فهيا واليت
توضع يف اطار احلجر الصحي ،بدل ما يدير احلجر الصحي يف دارو أو يف
الستشفى ،غادي يدير احلجر الصحي يف هاذ الوحدات دايل الفنادق أو
الراكز الس ياحية ،وأيضا اليواء عدد من الهنيني دايل الصحة والمنيني،
وذكل يف اطار التدابري امحلائية هلم ولرسمه وذكل طيةل فرتة احلجر
الصحي.
عالوة عىل ذكل ،وكام تعرفون ،ويف اطار هذه التعبئة الشرتكة للطب
الدين والعسكري ،مت هتئي عدد من الفضاءات اجلديدة اجملهزة الس تقبال
احلاالت الصابة يف حاةل الزايدة يف عدد احلاالت الصابة ،داب هاذ اليش
اكمل للتحسب اىل وقع يش حاجة يف الس تقبل ،التوسع غري منتظر الن،
فذلكل ابش تعرفو بأن بالدان الن كنديرو أسوأ الاحامتالت ،وامحلد هلل
غاديني يف الاحامتالت القل سوءا.
احداث وُتهزي مستشفيني عسكريني ميدانيني ،الول ببنسلامين،
والثاين مبدينة النوارص ،وجبوج غادي يكون فهيم يش  460رسير تقريبا ،مبا
فهيا أرسة ،تقريبا العش أو يزيد قليال من الرسة دايل االنعاش.
تشييد مستشفى ميداين مؤقت خمصص لرىض كوروان مبكتب أسواق
ومعارض ادلار البيضاء بتعبئة من اجلهة ،ومدينة ادلار البيضاء وعامةل ادلار
البيضاء عىل مساحة  20.000مرت مربع ،واذلي يسمح ابحتضان 700
رسير.
شكرا مجليع اذلين سامهوا يف هذه التحوالت الهمة.
 اثنيا ،التدابري التخذة لواكبة حاةل الطوارئ الصحية:اكن من الرضوري تكون هناك عدد من الواكبة ،أوال ،اس مترار العملية
التعلميية عن بعد ،وهاذي هممة جدا ،وكام قلت منذ أايم ،يف هذه الفرتة
الوجزية أجنزت خمتلف الفرق التعلميية من ادلروس الصورة والضامني
الرمقية ابش يكون هاذ التعلمي عن بعد ،ما مل يمت اجنازه عىل مدى أكرث من
عقد من الزمن ( 10س نني) ،وميكن أن أقول بأنه امحلد هلل هاذي انطلقت
مزاين ،عىل الرمغ من أنه ميكن تكون بعض الصعوابت وبعض الثغرات،
جار من أجل التطوير والتنويع والتعممي الس متر ،داب الن
لكن العمل ٍ
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ابلنس بة للرس اليت ال تس تفيد من الراميد ) (RAMEDواليل خدامة يف
القطاع الهيلك (القصود القطاع غري الهيلك) ،حىت يه راه وقهتا وصل،
ان شاء هللا ،ورمبا بعد يومني غادي حىت هام أن يصلهم هاذ ادلمع ،هاذ
الساعدة الالية وفق ما أعلنته جلنة اليقظة الاقتصادية ،كام تعرفون.
الاهامتم بوضعية الفئات الهشة ،هنا غادي نشري اىل واحد القضية،
الكثري من الفئات الهشة لكها يف هاذ الوضعية حتتاج اىل الاهامتم ،خص
الاهامتم ابلطفال يف وضعية هشاشة ،خص الاهامتم ابلشخاص
الترضرين واليل مه يف وضعية اعاقة ،خص الاهامتم ابلشخاص يف وضعية
الشارع وخص الاهامتم ابلشخاص الس نني.
وذلكل ،هاذو لكهم راه دارت هلم بعض الربامج وتتطور ،ولكن بغيت
نشري ابخلصوص اىل الربانمج دايل ايواء الفراد أو الشخاص يف وضعية
الشارع وحاميهتم من خطر انتشار جاحئة فريوس كوروان الس تجد.
فقد متت تعبئة وُتهزي فضاءات للتكفل هبم ،وصل عددها عىل
الس توى الوطين  145فضاء تقريبا قابل للزايدة ،مع تقدمي اخلدمات الاكمةل
الرضورية ،لالس تقبال ،لاليواء ،االطعام ورمبا التطبيب أيضا اىل اكنت يش
حاالت  ...اخل ،وهذا اكن فيه واحد التعبئة دايل عدد من التدخلني ،أريد
أن أشكر امجليع ،أشكر السلطات احمللية ،نشكر التعاون الوطين ،الهالل
المحر ،امجلاعات الرتابية ،اجملمتع الدين ،عدد من احملس نني ،يعين اكنت
تعبئة ،امحلد هلل ،وطنية ،تنشكرو امجليع ،اىل حدود  20أبريل مت التكفل
ب  6230خشص بدون مأوى داخل فضاءات الاس تقبال ،كام مت ارجاع
 1699خشص اىل أرسمه ،وهذا واحد العمل كبري ،أحيي عليه مجيع
التدخلني ،واكين هناك عدد من الربامج الخرى مشاهبة.
ابلنس بة للتداعيات عىل الس توى الاقتصادي ،كام قلمت السادة
والس يدات الستشارين احملرتمني ،بالدان ليست مبنأى عن التداعيات
الاقتصادية السلبية لهذه اجلاحئة ،ويه س تكون لها تداعيات بعيدة الدى
دوليا واقلمييا ووطنيا ،االجراءات اليل اختذهتا احلكومة ويه اجراءات
للتخفيف من هذه التداعيات ،وهناك خلية تفكر فامي بعد كوروان.
تنشكر مجيع الباحثني واخلرباء رامه حشال من وحدين الن تيش تغلو
عىل التفكري يف الاقتصاد الوطين ما بعد كوروان ،كيف سيمت االقالع؟ كيف
سيمت اخلروج من احلجر الصحي؟
لن هاذ يش خص فيه واحد الرباعة وواحد البيداغوجية ،ان شاء
هللا ،وغادي جنحو فيه ابذن هللا.
وذلكل ،يف هذه الرحةل اكنت هناك هجود دلمع ومواكبة القاوالت اليت
توجد يف وضعية صعبة بفعل تداعيات هذه اجلاحئة.
اش تغلنا أوال لتخفيف الثر عىل الالية العمومية وعىل التوازانت
الكربى ،وجيب أن ال تس تصغروا هاذ القضية التوازانت الكربى ،لن اىل
اختلت راه لكيش تيختل ،البد أن حنافظ علهيا دون أن نرض ابلبعد
الاجامتعي ،يف احلقيقة الغرب مل يكن بدل أعطى للتوازانت الكربى الولوية

الضامن الاجامتعي ،عن طريق اعطاء  200.000درمه كدمع لهؤالء الجراء
اذلين توقفوا عن العمل ،أعتذر  2000درمه شهراي لهؤالء الجراء اذلين
توقفوا عن العمل بسبب جاحئة كوروان ،بطبيعة احلال هذا توقف مؤقت
عن العمل ما يش فقدان للشغل ،ال جيوز للمقاوةل ابش هاذ الناس
ترسهحم ،ولكن توقف مؤقت عن العمل ،هاذ اليش راه بيناه وبينته
الوزارات العنية خصوصا وزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والالية ،راه ابن
هاذ اليش مزاين ،وامحلد هلل ،هاذ العملية معوما دازت مزاين ،عالش هاذ
العملية اكنت سهةل؟ يف بضعة أايم ختلصو  700ألف واحد مرة واحدة؟
لن اليل عندمه البنكة ودار هلم يف احلساابت دايهلم حتويل مبارش،
هذه معلية سهةل ،وذلكل هاذي دازت سهةل ،بقات فهيا يعض ادليون
وبعض االشاكالت راه يه القطاعات العنية تتحلها وتتواكهبا ،بطبيعة احلال
تيبقى هلم احلق دايل الاس تفادة من خدمات التغطية الصحية االجبارية.
الرس العامةل يف القطاع غري الهيلك ،حىت يه تدار لها دمع ،وميكن
نقول يف مرحلتني ،الرحةل الوىل الرس العامةل يف القطاع غري الهيلك
واذلي تتوفر عىل بطاقات الراميد ) (RAMED1هاذو ،امحلد هلل ،تدار
هاذيك الطريقة دايل يدخلو هاذيك  ،1212يعلنو عىل نوع النشاط دايهلم،
يعطيو السامء دايهلم ،رمق البطاقة الوطنية ورمق بطاقة الراميد
) ،(RAMEDمت التجاوب معهم ،هاذ الايم لكها وراه  200ألف واحد
تقريبا اليل تيتوصلو ابدلمع يوميا ،عالش غري  200ألف؟
لن خصهم ميش يو واال غادي نوليو الاكتظاظات ،خصهم ميش يو
للواكالت البنكية أو واكالت أخرى دايل الداء الايل ابش ميكن يتسلمو
هذاك ادلمع دايهلم ،وبدينا وبدا ابتداء من أمس يف العامل القروي ،والن
غادي دار ،وراه مجموعة تسلمو فعال ،وغادي دار وحدات متنقةل غادي
متيش لدلواوير ،ابش الناس ما جييوش ،وهاذي تتكون عندمه صعوابت يف
التنقل ،ما يلقاوش الركوب ،ميكن يكون اكتظاظ اخل.
فذلكل ،تدارت داب وحدات متنقةل ،من اليوم هاذ الوحدات التنقةل
تتحرك ابش ،ان شاء هللا ،ختلص الباقني ،ان شاء هللا ،نستسمح عىل
بعض التأخر اليل وقع ابلنس بة للناس تيتس ناو يف العامل القروي فعال ،ولكن
بسبب الظروف دايل احلجر الصحي ،بسبب ما عندانش ألية دايل
التحويل البنيك كام هو ابلنس بة للخرين ،تيوقع هاذ اليش ،فهذا الصرب
خصو يكون مشرتك ،لكنا ،لك واحد تيصرب راه امجليع ،ذوك اليل خدامني
بغاو يوصلو لمك الفلوس حىت مه خدامني ليل هنار ،تيحاولو حيلو الشالك،
علهيم الضغط ،احنا راه تنضغطو عىل هاذوك الوظفني ،ما تنساوش حىت
مه احنا تنضغطو علهيم ابش حيلو الشالك ،رمغ الصعوبة دايل الظرفية،
وتنحلو الشالك تدرجييا ،وان شاء هللا ،مجيع المور غادي متيش خبري،
وقبل رمضان حناولو ما أمكن الغلبية الساحقة يكونو توصلو هباذ ادلمع.
Régime d'Assistance Médicale
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 ختفيف عبء الس تحقات عن القاوالت من خالل تعليق أداءالساهامت الاجامتعية خالل هذه الفرتة؛
 تأجيل سداد القروض البنكية خالل هذه الفرتة؛ متكني القاوالت اذلي يقل رمق معامالهتا يف هاد الس نة عن 20مليون درمه من تأجيل وضع الترصحيات الرضيبية؛
 تعليق الراقبة الرضيبية واالشعار لغري احلائز اىل أواخر شهر يونيو2020؛
 وأيضا دمع القاوالت عن طريق العمل عىل ترسيع وثرية أداءمس تحقات القاوالت من أجل ختفيف الضغط عىل خزينهتا ،حىت يتس ىن
لها الوفاء ابلزتاماهتا الالية؛
 احداث ألية جديدة للضامن عىل مس توى صندوق الضامن الركزيحتت امس "ضامن أوكسجني" ،لتيسري ولوج القاوالت اليت عرفت خزينهتا
تدهورا بسبب اخنفاض نشاطها واليت ال يتعدى رمق معامالهتا الس نوي
 200مليون درمه ،أو ما يرتاوح ما بني  200و 500مليون ،اىل متويالت
بنكية اضافية؛
 وأمس أيضا أعلن عن اجراء جديد وهو وضع قرض بدون فائدة رهناشارة القاولني اذلاتيني الترضرين من هذه الزمة يف حدود 15.000
درمه ،وهذا دمع لهؤالء القاولني اذلاتيني واليل حىت هام تيضحيو معنا اليل
راه ُتاوزان  200ألف منذ بضعة شهور؛
 هناك أيضا دمع الاستامثر وتيسري الولوج للصفقات ،هذاك "امتيازتكنولويج" اليل هو واحد عرض جديد لتشجيع القاوالت ،خصوصا
القاوالت الصغرية جدا والصغرية والتوسطة لتستمثر يف جمال تصنيع
منتجات ومعدات مس تعمةل يف مواهجة هذا الوابء ،وميكن لهذه القاوالت
الاس تفادة من متويل  %30من مبلغ الاستامثر االجاميل يف حدود 10
مليون دايل ادلرمه ابلنس بة للمقاوالت الصغرى والتوسطة ويف حدود 1.5
مليون درمه ابلنس بة للمقاوالت الصغرية جدا ،وامحلد هلل ،اخنرطت عدد
من القاوالت يف هاذ اليش؛
 اختاذ اجراءات مواكبة لفائدة القاوالت العمومية للتدبري الرن لنفقاهتاولصارفها ولزيانياهتا؛
 تبس يط مساطر ولوج القاوالت للصفقات والطلبيات العمومية،بطبيعة احلال حاولنا نطورو اخلدمات الرمقية لفائدة القاوالت أيضا ،وهذا
اليش اكمل راه انتوما انتهبتو هل؛
 وأيضا هناك واحد احملور همم جدا هنا ،وهو تعبئة القطاع الصناعيالنتاج مواد أو لتحويل نشاطها لتنتج مواد ومس تلزمات حمتاج الهيا يف هاذ
السأةل دايل حماربة جاحئة كوروان ،وهاذ اليش ،امحلد هلل ،بالدان جنحنا فيه
بطريقة جيدة ،ومن بيهنا هاذ العمل دايل ) (l’éthanolواليل الن ،امحلد
هلل ،أصبح عندان الاكتفاء اذلايت يف انتاج هاذ الادة احليوية الهمة ،وراه
انتوما مسعتو يف السوق ادلويل بأن حشال من واحد تيشي وتيرسقو ليه يف

وأعطاها أمهية ابنسجام مع البعد الاجامتعي ،وهذا يشهد عليه وضعنا اليوم
احلايل يف مواهجة هذه اجلاحئة.
وذلكل ،احنا أش اختذان يف هذا اجملال؟ اختذان  2االجراءات استباقية:
أوال ،ترش يد النفقات العمومية يف هاذ الرحةل دايل اجلاحئة يف هاذ
ثالثة أايم ،ما اكين عالش تبقى عدد من النفقات دايل النقل ،دايل التنقل،
دايل حضرية الس يارات ،دايل الصاريف دايل احلفالت أو التظاهرات
ادلولية أو غريها ،تبقى مرصدة لهذه النفقات ،مع أهنا نفقات ال جيوز أن
نتوسع فهيا ،ويه عىل لك حال مقلصة يف هذه الرحةل ،ابش نوهجها
للمجاالت الخرى ذات الولوية.
وذلكل ،ما مقنا به من خالل واحد الذكرة واحضة أصدرهنا ،يه ليست
معلية دايل التقشف ،وامنا يه معلية الرتش يد ،وبني التقشف والرتش يد
فرق كبري ،ذاك اليش اليل دخل راه غادي يترصف ،ما ميكنش غانديوه.
وأيضا ،الزيانية معوما س يحافظ علهيا ،واىل جاب هللا من هنا التقيمي،
احلاجة اىل قانون مالية تعدييل ابيق سابق لوانه ،لن اليوم راه ما عندان
حىت يش فرضية اليل واحضة ،ال دوليا وال وطنيا ،ابخلصوص دوليا ،لكيش
تيتحول ،هاذيك الفرضيات احنا تنوهجو ،من هنا ليونيو غادي يتبني لنا
احلاجة اىل قانون مالية تعدييل وعدم احلاجة اليه من خالل هاذ الفرضيات
ومن خالل التحول ..مبا فيه البرتول ،ما عرفناش كيفاش غادي يتحول،
واش ابيق ينقص أو ال يطلع من بعد وال امسو؟ ابيق ما عندانش ،داب الن
هاذ اليش لك يشء الرقام احلالية مؤقتة ،اذن هاذ اليش اكمل غادي
نرجعو ليه ،ان شاء هللا ،من بعد.
اللجوء اىل المتويل اخلاريج اكجراء استبايق من خالل اس تصدار
الرسوم بقانون ،واذلي يرخص للحكومة بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية،
واذلي أشكرمك عىل التفاعل ابقراره بطريقة رسيعة ،وأيضا ابلتفاعل ابقرار
عدد من الراس مي بقانون أو من قوانني أخرى ،تنشكرمك أنمت وجملس النواب
أيضا ،لن الؤسسة التشيعية رشيكة يف هذا.
وأريد أن أقول هنا بأن هذا االجراء هو اجراء رضوري لضامن ،داب
عندان العمةل الصعبة الن ولكن يف الس تقبل شهرين ،ثالثة أشهر ،أربعة
أشهر ،مخس أشهر ،س تة أشهر اجلاية ابيق ما عرفناش أش نو غادي يتحول
ال سوق المتويل ادلويل ،لن داب عندي االماكنية انخذ ،من بعد شهر واش
اىل مشيت انخذ ابيق عندي االماكنية؟ ما عرفناش ،لك يشء التحوالت
اليل غادي توقع.
فذلكل ،احنا خصنا نس تابقو ،خص تكون عندان نظرة استباقية ،ذلكل
احنا لي اماكنية ابش نس تافدو وحنميو بالدان يف الس تقبل تنديروها
للمتويالت اخلارجية خاصة ابلعمةل الصعبة ،ما غادي تدخلش يف الزيانية ،ما
غادي نرصفوهاش ال يف الاستامثر وال يف التس يري ،وابلتايل يه لن تزيد يف
ادلين العمويم ،كام بني ذكل بنك الغرب.
التدابري لفائدة القاوالت ،نتحدث عن بعضها:
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الطريق ،تيرسقو ليه مبعىن تيعاود يعطيوه مثن أكرب ،تيخطفو ليه ،يش مواد
الن أصبح التنافس علهيا رشس وأصبحت المثنة دايلها تتطلع ،امحلد هلل،
تعبأ واحد الصنع يف ظرف أس بوع واحد حاول ابش يصنع ،والن عندان
تقريبا تصنيع  240هيكتولرت يوميا من االيثانول ،ويه ختصص حرصاي لواد
التطهري ،مواد التعقمي والس تلزمات الطبية ،وهذا يشء امحلد هلل ،جنحنا
فيه.
وأيضا ،حتويل جزء من صناعة النس يج النتاج القنعة أو الكاممات من
ثوب غري منسوج ،وهاذي ،امحلد هلل ،أيضا يه واحد العملية تعبأ فهيا
الفاعلني الصناعيني العاملني يف قطاع النس يج ،وتنشكرومه عىل هاذ اليش،
وميكن أن أقول بأنه اليوم وصلنا أكرث من  5الليون قناع يوميا ،كاممة يوميا.
طيب ،أان دامئا تيس يفطو يل عدد من الواطنات والواطنني وهذا
الصباح تلقيت بعض الرسائل ،تيقول كل راه ما تنلقاوهومش ،احنا غري
صربو ،أان عارف ،فامه ،وهاذوك اليل ما عندهومش تيتصلو بنا ،ابش
نسهل عليمك الهمة ،احنا  5الليون تزنلوها للسوق ،ولكن ديناميكية
السوق معقدة ،راه شفتو الن حشال من واحد اليل تعتاقلو بسبب اما
الهتريب ،اما التخزين غري القانوين ،راه هاذ اليش اكين واش غادي خنبيو
الشمس ابلغرابل؟
احنا عندان اختالالت ،الصنعني راه تيصنعو ،السلطات العمومية واقفة
ابش يزنل ذاك اليش للسوق ،التفاعل داخل السوق فيه صعوابت ،واحنا
تنواكبو هاذ الصعوابت لك مرة تنطورو ،داب غري منذ أمس الصيدليات مه
أيضا دخلو  11.000صيديل حىت هام ميكن يزتودو.
حصيح ،بعض الصيادةل اتصلو بيا وكيقولو ليا راه اعطاوان غري  10دايل
العلب ،لك علبة فهيا  10أي  100قناع ،أش غادي دير ليا؟ ساعة تيجيو
الناس تيديومه وكنعاود نبقى عىل الطلب ،احنا تنحاولو ما أمكن نطورو
هاذ التفاعل مع حيوية السوق ،تنحاولو نتطورو معاها ،فهمتين؟ واكين
أمور كثرية ما غادي نذكرهاش داب اليل احصلناها ،واليل تنحاولو ما أمكن
نوقفو علهيا ،فهمتين؟ وغادي حناولو توصل ،ولكن ابن ليا اىل زدان ،6 ،5
 7الليون يوميا ،من بعد غادي يغرق السوق حىت هاذيك الامرسات ما
غادي تبقاش مفيدة لحصاهبا ،وابلتايل ،ان شاء هللا ،أان نقول لمك احنا
واعيني هباذ الصعوابت اليل اكينة يف السوق ،وواعيني ابلصعوابت دايل
بعض الواطنات والواطنني يف عدد من الناطق يف احلصول علهيا،
وتنحاولو ما أمكن نواهجو هاد أمسو ..واكن واحد االشاكل أخر وقع لنا من
هنار الول هو الشاء الكثري ،تمييش واحد تيشي  2كرطوانت ،تيجي
الخر تيشي  ،2صايف تيمكل ذاك اليش.
راه واخا دير اليل بغييت راه اىل اكن الناس ،خص يشيو الناس ذاك
اليش اليل حيتاجوه يف هذاك الس بوع وخيليو من بعد يعاود يشيو ،خيليو
مواطنني أخرين يعاود يشيو حىت هام ،حىت هذا عامل من العوامل،
فذلكل ان شاء هللا ،احنا غادي نتحركو يف هاذ اليش.

هناك أيضا تعبئة الصنعني الغاربة النتاج العدات الواقية للجهاز الطيب،
فهمتيين؟ لوازم العمل دايل اجلهاز الطيب ،هاذوك الكسوة دايهلم ،هذاك
الغطاء دايل الرأس والغطاء دايل الصبابط اخل ،هاذي لكها رضورية
ابلنس بة للطقم الطبية اليل تتعاجل هاذ النوع دايل احلاالت أو اليل ميكن
تتعرض ..هاذ النوع دايل احلاالت ،امحلد هلل ،الن غاديني يف التصنيع فهيا.
وتعبأت كفاءات مغربية لصنع هجاز للتنفس الاصطناعي %100
مغريب ،وامحلد هلل ،جنحو يف هاذ اليش تهننهيم وتنشكرومه ،همندسني
مغاربة ،كفاءات مغربية ،مقاوالت أيضا تعبؤو لكهم مع متخصصني أخرين
ونسقو مع الطقم الطبية ابش يكون ذاك اليش متكيف ،ان شاء هللا،
غادي يصنعو الئات يف الراحل القبةل ،وهذا يشء همم جدا ،وال عندان داب
معيار منوذيج ( )un prototypeجلهاز تنفس وطين ،منسق فيه بني
خمتلف التدخلني.
بطبيعة احلال ،هناك واحد النقطة أخرية غادي نوقف عندها ،هو
الزتويد دايل السوق ،تعبأت مجيع القطاعات العنية للزتويد دايل السوق،
سواء وزارة ادلاخلية ،وزارة التجارة والصناعة ،وزارة الفالحة وبعض
الوزارات الخرى ابش يكون الزتويد دايل السوق ابلواد الغذائية والمتويلية
مس متر ال يتوقف ،تنشكر امجليع ،الفالحة عندمه دور كبري يف هاذ اليش،
الكسابة عندمه دور كبري ،اجلهات العنية ،الصناعات الغذائية عندها دور
كبري ،الوزعني عندمه أدوار كبرية ،هللا جيازيمك ابخلري الزتمو ابالجراءات
الاحرتازية والزتمو ابحلدود العقوةل دايل الزتويد دايل السوق ودايل التوزيع
يف السوق ،يكون ذاك اليش معقلن حبال طبيعة عادية ،ما حناولوش نديرو
الاحتاكر ،لن هاذ بالدان لكها اىل رحبنا راه غادي نرحبو اكملني واىل
خرسان راه خارسين اكملني ،ما اكين يش واحد غادي يقول راسو وغادي
يس تغل هاذ الفرصة ابش يرحب أكرث من الخرين ،هذا نتخالو عليه ونكونو
وطنيني يف هاذ اللحظة ،تنشكر امجليع.
واىل الحظتو يف الول اياله تنفكرو يف احلجر الصحي ،اياله بدينا
احلجر الصحي ،بعض الواطنات والواطنني مشاو تيزتامحو يف النقاط دايل
البيع ويف السواق الكربى وتيجمعو ،تيصحاب هو راه ما غادي يبقاش
النتجات ،ما غادي يبقاش ما ايلكو الناس ،ما غادي يبقى ال زيت ،ال
سكر ال خزب ،ادلقيق وتيجمع ،وهذا ما يش رضوري.
وراه شفتو الن ،امحلد هلل ،عىل رمغ أن بعض الواطنني ترصفو هبذه
الطريقة ومشاو تيخزنو ،ولكن السلطات العنية العمومية دارت واحد
االسرتاتيجية ،أي ماكن اليل خوا خاصو يعمر فورا ،ابش نعطيو اشارة اىل
أنه ما اكينش خصاص ،راه وقت ما بغييت الزيت غادي تلقاه ،دي غري ذاك
اليش اليل غادي حتتاجو هذا الس بوع ومن بعد ،ان شاء هللا ،راه ترجع
غادي تلقاه.
وتبني الن بأن هاذ اليش اليل قلنا حصيح ،تبني الن بأن ،امحلد هلل،
السوق مزودة وابيق عندان عىل القل  3أشهر دايل الواد الغذائية اكفية
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الس يد الرئيس:
شكرا الس يد رئيس احلكومة احملرتم.
ننتقل الن اىل التعقيبات عىل اجلواب اليل اس متعنا هل ،وأول لكمة
لفريق الصاةل والعارصة.
الستشار الس يد احلو الربوح:
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا للس يد رئيس احلكومة،
قبل اخلوض يف الوضوع ،ال تفوتنا الفرصة لرفع القبعة و تقدمي جزيل
الشكر وعظمي الامتنان لهؤالء اذلين يعملون يف اليدان ليل هنار ،من أطر
حصية (أطباء وممرضني وتقنيي الصحة) ،وكذكل ،كام أشار زمييل قبل قليل
اىل ذكل ،القدم ،الش يخ ،القايد ،القايدة ،الباشا ،رئيس ادلائرة ولك أطر
وزارة ادلاخلية ،عنارص المن الوطين -الشطي والشطية ،-وادلرك الليك
والقوات الساعدة والقوات السلحة اللكية والوقاية الدنية ،وكذا عامل
النظافة والتعقمي ،اذلين يعتربون مبثابة خط دفاعنا الول يف هذه احلرب
اليت خنوضها ضد هذا العدو وغري الريئ.
الشكر والامتنان عىل جمهوداهتم الاس تثنائية ،اليت يبذلوهنا يف سبيل
حامية أرواح الغاربة وحامية الوطن ،وأقول جيب علينا مجيعا ضامن واجب
الاحرتام لهؤالء الناس ،ونقول ،هذه مناس بة ،للك من ميعن يف اهانهتم كفى
من العنرتة ُتاه هؤالء.
بعض الالحظات عىل شلك عناوين ،الس يد رئيس احلكومة ،لنه
الواضيع لكها راه عريضة ما ميكنش نطرقو لللكيش ابلتفصيل.
 الغاربة العالقني:يف الوقت اذلي ترفض فيه احلكومة الغربية السامح للمغاربة العالقني يف
خمتلف دول العامل ،ابلعودة اىل أرض الوطن منذ االغالق الشامل للحدود،
الزالت ترفض أيضا السامح للمهاجرين الغاربة القميني ابخلارج والعالقني
ابلملكة ابلعودة اىل بيوهتم ،علام أن السلطات الغربية -وهذه يه الفارقة
العجيبة -مسحت للجانب العالقني ابلغرب ابلغادرة صوب بدلاهنم الصلية.
الس يد رئيس احلكومة،
نطالبمك بتنوير جملس نا الوقر ،ومن خالهل الرأي العام الوطين ابلس باب
الاكمنة من وراء عدم السامح للمغاربة العالقني داخل أو خارج أرض الوطن
ابلرجوع اىل بيوهتم.
اضافة اىل ذكل ،أريد أن أشري هناك فئات من الغاربة تعيش نفس
الوضع ،ويتعلق المر بعامل الوراش والطلبة القادمون من مناطق بعيدة
كدرعة-اتفياللت عىل سبيل الثال اىل الدن الكربى لطلب العمل أو للبحث
عن لقمة العيش ومه الن عالقون كذكل.
الس يد رئيس احلكومة ،فهل من حلول لهاته االشاكلية؟
مالحظة أو عنوان أخر كام أشار زمييل من الاحتاد العام لقاوالت

للسوق ،عندان اكتفاء وطين ،امحلد هلل ،ما حمتاجني لحد ،والصناعة
الغذائية حمركة واالنتاج دايلنا الفاليح راه حمرك رمغ الظروف دايل اجلفاف
والصعوابت اخل ،وتنحيي العامل القروي ،تنحيي الفالحة ،حنيي الناس اليل
مترضرين يف هاذ اليش ،احنا واعيني هباذ اليش واكين برامج خاصة هلم،
ولكن ،امحلد هلل ،بالدان تبني راه عندان ما يكفي ،فذلكل نترصفو بطريقة
عادية ابش ما نربكوش السوق وما حنرموش انس أخرين وما نزتامحوش،
لن هذاك الزحام هو أيضا مرض للصحة دايل الواطنات والواطنني.
وأريد ان أقول ابن هناك رقابة مس مترة للسوق ،رقابة مس مترة للمواد
ولمثنة هذه الواد.
أريد مرة أخرى يف الخري ،أن أقول بأن ،امحلد هلل ،أوال هناك تعبئة
وطنية ،اثنيا راه أي اجراءات اختذانها ليست مفيدة اىل ما عندانش واحد
الوعي فردي وامجلاعي والتعبئة دايلنا مجيعا ،يه معركتنا مجيعا حنن يف
سفينة واحدة لكنا خصنا خندمو حبس وطين ونتجاوزو المور الصغرية،
وفني ما اكن يش اس تدراك راه احنا مس تعدين نصححو الغلط ونصححو
النقص ونتجاوزو الاختالالت ،لن هاذ اليش ،كام عرفمت ،التداعيات دايلو
تنكتشفها مع الدة والتأثريات دايلها عىل الواطنات والواطنني أحياان
نكتشفها وحناول أن نتدخل.
اثنيا ،الالزتام ابحلجر الصحي ،هللا جيازيمك خبري خصنا نس توعبو بأنه
واخا الوابء متحمك فيه اال أنه ال يزال هناك خطورة ،ابش ما نديروش
طمأنة مزيفة ،هناك حتمك ،هناك مؤرشات اجيابية ،ولكن هناك أيضا
مؤرشات مقلقة والتزال هناك خطورة ،نلزتمو ابالجراءات الاحرتازية
والصحية كام يه ،وعند اخلروج من البيت نلزتمو ابالحتياطات الرضورية
وما خنرجو اال للرضورة والكاممة.
أان عارف بعض الناس تيخرجو يوميا ،تمييش يتقدا لك هنار ،وبزاف
هاذ اليش ،يتقدا الواحد عىل ثالثة أايم ،عىل أس بوع ،لن ورقة اخلروج ما
يش معناه تتعطيك الاماكنية دايل اخلروج يف أي وقت وحبرية اكمةل،
هاذيك اخلروج عند الرضورة ،عند الرضورة.
فذلكل ،هللا جيازيمك خبري ابش ما يكونش عندان الازدحام اليل
تنشاهدو أحياان يف بعض السواق يف بعض أماكن البيع ويف بعض
الساحات.
اثلثا ،بطبيعة احلال ما قال الس يد الستشار ،الالزتام ابلكاممة ،وأريد
أن أقول بأن ،امحلد هلل ،الشعب الغريب برهن بأنه جمند حتت القيادة
الرش يدة جلالةل الكل ،حفظه هللا ،وحنن مجيعا جمندون ،حكومة وبرلان
ومؤسسات معومية ومواطنات ومواطنني ،لواهجة هذه اجلاحئة وحنن مجيعا
ضدها ،ان شاء هللا ،اىل أن نتغلب علهيا.
شكرا جزيال.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.
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ولك اجملندين يف اليدان ويف الصفوف المامية اذلين ذكرهتم سلفا.
أما فامي خيص ،الاقرتاحات اليت نرى أن احلكومة مطالبة ابلتفكري فهيا
ابجلدية الطلوبة ،بعد أن يرفع هللا عنا هذا البالء خبصوص القطاع الصحي،
فتمتثل أساسا يف الرفع من عدد الطلبة اذلين يلجون اىل لكية الطب
والصيدةل ،وطلبة العاهد العليا لهن المتريض والتقنيات الصحية ...اخل.
وهنا أؤكد ،الس يد رئيس احلكومة ،عىل ما قلناه دامئا يف هذه القبة،
رضورة اعادة الاعتبار للطر والهندسني يف مجيع اليادين ،لن هذه الفئة
تعترب القوة الضاربة لي بدل ،وجيب كذكل وضع اسرتاتيجية واحضة وقابةل
للتنفيذ للحد من جهرة الكفاءات والدمغة.
 تشديد بعض االجراءات للحد من الانتشار الرسيع للفريوس:هنا يف هذا الصدد ،سأورد بعض الظاهر والسلوكيات السلبية الواجب
عىل احلكومة اجياد حلول رسيعة لها:
 عدم احرتام بعض الوحدات الصناعية والتجارية للتدابري الاحرتازيةوالوقائية ،وأرشمت اىل ذكل الس يد رئيس احلكومة؛
 حاالت متعددة لتجمهر الواطنني ،سواء أمام الواكالت البنكية أوالربيدية  ...اخل؛
 حاالت أخرى غري مفهومة للتجمهر حول وأمام الستشفيات اليتتعلن عن حاالت شفاء بعض الصابني ،هاديش ما مفهومش؛
 سؤال الكاممات:تطرقمت اليه ،الس يد رئيس احلكومة.
نمثن قرار اجبارية وضع الكاممات (واذلي لالشارة اكن رضوراي) ،ولكن
أين اخللل؟
بدأمت تشريون اىل اخللل ،الس يد رئيس احلكومة ،ولكن ما فهمناش،
اليل اكين هو قرار وجيه ،رضوري ،ولكن مع السف نعترب أن احلكومة
فشلت يف التحمك يف ايصالها للمواطنني ،وتدبريها طبعه نوع من الارُتال،
نمتىن الاس تدراك.
 الشق الاقتصادي:هذا عنوان أخر تطرقمت اليه ،فتعيش بالدان كبايق دول العمور عىل وقع
التباطؤ الاقتصادي .وحنن واعون ابجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا احلكومة
وجلنة اليقظة من أجل اس مترار دوران جعةل الاقتصاد.
ومكعارضة مسؤوةل ،الس يد رئيس احلكومة ،نتفهم الس ياق العالي
وكذكل اكفة التأثريات الرتبطة ابلتوازانت الاكرو اقتصادية ومنظومة الطلب
ادلاخيل واخلاريج والهندسة الوازانتية اليت تواهجها بالدان ،وهنا نتساءل:
هل دليمك تقيمي أويل حلجم اخلسائر؟
مشحال بقي ليا دايل الوقت الس يد الرئيس؟

الغرب:
 ما مدى اخنراط البنوك يف اجملهود الوطين للحد من أاثر جاحئة"كوروان"؟
اذا كنا نمثن اجراء احداث جلنة اليقظة الاقتصادية للية جديدة للضامن
عىل مس توى صندوق الضامن الركزي ،حتت امس "ضامن أوكسجني" ،نظرا
لمهيته ،فاننا نسجل وباكمل السف كون العديد من القاوالت تش تيك من
البنوك اليت مل تنخرط فعليا يف هذه العملية ،وترفض الاس تجابة لطلبات
الشاكت ،حيث مت رفض غالبية الطلبات واللفات حبجة عدم تواجد
الضامانت الاكفية .هذا غريب ،واش هاد البناك ما كمينوش ابلضامانت دايل
ادلوةل اليل كتضمن  ،%95وتدفع عدم وجود الوارد البشية الاكفية دلراسة
اللفات مركزاي دلى هذه البنوك بسبب احلجر الصحي ،وهنا نلمس مرة
أخرى تلكؤ البنوك الغربية وفرضها رشوطا تعجزيية للهروب من هذا
االجراء الوطين الهام.
ويف هذا الس ياق ،نتساءل ،الس يد رئيس احلكومة ،عن االجراءات
الس تعجةل اليت ستتخذوهنا لضامن اخنراط البنوك يف هذا اجملهود الوطين
للحد من أاثر اجلاحئة؟ وكذا عن التدابري الصارمة اليت ستتخذها احلكومة
لفرض الزتام اللك ،مبا فيه البناك ،جبميع القرارات الوطنية الكربى اليت يمت
اختاذها وطنيا ويف مجيع اجملاالت ،الس امي الاقتصادية؟
يف بيان لها أمس ،هذه البناك ،مل تش اجملموعة الهنية للبنوك اىل
"ضامن أوكسجني" ولو يف سطر واحد ،بل تطرقت جلدوةل ادليون
التواجدة فقط .هذا اس تغراب!
أعطيوان ،هللا خيليمك الس يد رئيس احلكومة اىل اكن ممكن ،احلصيةل
دايل هاد "ضامن أوكسجني" ،واليل كنمتىن أن تكون مفصةل يف اجامتع
اللجنة ،ان شاء هللا اذلي س ندعو لعقده خالل الايم القادمة.
عنوان أخر هو:
 تعزيز النظومة الصحية:وهذا همم جدا وأرشت اليه الس يد رئيس احلكومة.
بعد التوضيحات اليت تقدم هبا الس يد وزير الصحة الس بوع النرصم،
أمام جملس نا الوقر ،يتضح أن الوزارة بذلت جمهودات كبرية جدا ،لجل
تعزيز النظومة الصحية وتقويهتا هبدف اس تعدادها لسوء الاحامتالت ،اذا
ما قدر هللا وارتفعت حاالت االصابة بشلك كبري ،غري أنه أقر بأن
االشاكلية الكبرية تمتثل يف قةل الطر الطبية من أطباء وممرضني وتقنيني،
فرمغ ادلمع الكبري اذلي قدمه الطب العسكري مشكورا ،اال أن اخلصاص
الزال واحضا ،ذلا نقرتح عليمك ،الس يد رئيس احلكومة ،كام أرشان اىل ذكل
يف مناس بات عديدة ومنذ س نني وعىل وجه الرسعة:
 -1توظيف الطباء والمرضني والمرضات والقابالت وتقنيي الصحة
العاطلني عن العمل يف أقرب وقت ممكن؛
 -2رصف تعويضات اس تثنائية لفائدة مجيع العاملني ابلقطاع الصحي،

الس يد الرئيس:
دقيقة وربع ..
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الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
الس يد وزير ادلوةل،
الس يدة والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارين،
بداية ،يف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية ،جندد االشادة
ابلقرارات اللكية احلكمية والتوجهيات الشجاعة ،اليت جعلت من بالدان
تواجه هذا الوابء دامئا منذ البداية ،بشلك استبايق منذ  27يناير ،اترخي
أول جلسة معل حول الوابء ،اليت ترأسها جالةل الكل ،وما تالها بعد ذكل
من قرارات ذات بعد حصي ،اقتصادي ،اجامتعي وانساين ،فلك الشكر
واالمتنان جلالةل الكل.
نغتمن هاذ الناس بة أيضا لنؤكد دمعنا ،وشكرا لن مه يف الصفوف
المامية يف حماربة هذه اجلاحئة ،أقصد بذكل همنيي الصحة ،رجال السلطة
وأعوان السلطة ،المن الوطين ادلرك الليك ،القوات الساعدة ،القوات
السلحة ،الوقاية الدنية ،رجال التعلمي والطر الرتبوية ،العاملني يف الراكز
التجارية يف ُتارة القرب ،عامل النظافة ،للك هؤالء منا لك التقدير عىل
حسهم الوطين العايل.
نش يد أيضا ونشد أيضا حبرارة عىل يد النتخبني والعاملني ابالدارات
العمومية والش به العمومية وامجلاعات الرتابية والقطاع اخلاص والفالحني
والسائقني الهنيني وسائقي النقل الطريق اذلين يسامهون يف اس مترارية احلياة
الاجامتعية والاقتصادية ،وعىل تزويد الواطنني والواطنات مبا يلزم من
مواد وخدمات أساس ية اكلاء والكهرابء والواد الغذائية.
والشكر كذكل ،لذلين يسهرون عىل تنفيذ االجراءات اخلاصة بدمع
الفئات الس هتدفة من الصندوق اخلاص ابجلاحئة.
الس يد رئيس احلكومة،
بالدان تعيش حلظة تضامن ،يه مبعث خفر واعزتاز للمغاربة يف ادلاخل
واخلارج ،وحلظة تعبئة وراء جالةل الكل ،من أجل رفع حتدي حماربة هاذ
الوابء وأاثره ،وجيب عىل هاذ الروح الوطنية القدرة عىل االبداع دايل
احللول واالجامع الوطين أن تس متر وأن تكون مؤطرة للمنوذج التمنوي
لبالدان ،ان شاء هللا ،منوذج يعزز اس تقاللية وس يادة القرار الوطين
الاقتصادي وتقوية االنتاج الوطين واس هتالك النتوج الوطين ابلولوية
وتوفري منوذج دايل امحلاية الاجامتعية يضمن تاكفؤ الفرص والعداةل اجملالية
والاجامتعية.
الناس بة رشط ،الس يد رئيس احلكومة ،وذلكل مداخلتنا اليوم ،ستبقى
يف اطار هاذ االجامع الوطين ،ويه مسامهة من حزب وطين يف ُتويد
واجناح اجملهودات البذوةل حملاربة الوابء وأاثره احلقيقية واحملمتةل ،وجيب أخذ
مالحظاتنا عىل هاذ الساس.
بداية هاذ الزمة ،الس يد رئيس احلكومة ،لها أرضار حقيقية وحممتةل عىل

الستشار الس يد احلو الربوح:
يف الخري ،مناس بة للتعبري عن اعزتازان بقمي التضحية والتضامن الوطين
والتعبئة امجلاعية وبروح التاكفل والتضامن التلقايئ والالمشوط اليت أابنت
عهنا خمتلف مكوانت اجملمتع الغريب ،كتجس يد يح لصورة من صور التالمح
القوي بني العرش والشعب ،وقمي الواطنة الغربية احلقة ،ليتجدد ويرتخس
االميان والثقة بقدرة الغرب عىل ختطي هذه الزمة كام ختطى أزمات ،ورفع
حتدايت يف الايض القريب والبعيد ،بفضل مؤسس ته اللكية العريقة.
أترك ما تبقى من الوقت للس يد الستشار.
والسالم عليمك.
الستشار الس يد امحمد امحيدي:
شكرا.
الس يد رئيس احلكومة،
ابختصار ،لن الحظنا ،الس يد رئيس احلكومة ،فامي خيص القطاع دايل
الصناعة التقليدية ،للسف ،بغينا غري نتساءلو معمك واش هاذ القطاع هذا
ممثل معمك يف احلكومة ،لن اكن غياب اتم دايل الس يدة الوزيرة ،مع العمل
بأن معنا رئيس دايل الغرفة دايل الفالحة اليل الوزير الويص عىل القطاع
قام ابجامتع عن بعد مع الرؤساء دايل الغرف ،وزير التجارة كذكل ،ولكن
احنا ،الس يدة الوزيرة ،ما حتملت حىت العناء دايل هماتفة دايل الرؤساء
دايل الغرف.
وهناك اقرتاح ،الس يد رئيس احلكومة ،لن مجيع االخوان بأنه قطاع
غري منظم ،غري هميلك ،ودامئا كنا تنطالبو بأن الوزراء ابش غادي تعطي لنا
االحصاء دايل هاذ القطاع هذا ،للسف لنه أكرب قطاع مترضر.
هناك احملالت اليل ما تطرقتيش لهيم ،الس يد رئيس احلكومة ،اكين
تواصل عندمك مع هذاك الفضاء الهين ،هناك احملالت الصغرية والصغرية جدا
دايل قطاع الصناعة التقليدية ،مثال اخلياطة ،النجارة ،احلدادة ،اىل غري
ذكل ،احنا عندان واحد الاقرتاح ،الس يد رئيس احلكومة ،لن هاذو
غيصعب علهيم ،لن ابش غيس تافدو من هاد الصندوق دايل اليقظة اليل
دارو صاحب اجلالةل نرصه هللا ،ولكن تنطالبو ابش غيكون يش نقاش
عندمك مع وزير الالية ،أضعف االميان ابش تعطيو هلم يش قروض بدون
فوائد ابش غادي يتجاوزو هذا الوضع.
الس يد الرئيس:
شكرا ،شكرا الس يد الستشار احملرتم.
انهتىى الوقت اخملصص للفريق ،شكرا الس يد الستشار احملرتم.
اللكمة الن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
الستشار الس يد رحال الاكوي:
بسم هللا الرمحن الرحمي.
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ابلنس بة للتالميذ ،يعين كهننأو الوزارة عىل االجراءات اليل اخذاهتا
وعىل العرض اليل دارت ابلنس بة للمنصات وابلنس بة لدلروس اىل غري
ذكل ،ولكن الشلك مايش اكين العرض اكين الشلك من اجلهة الخرى،
لن الرس ماعندهاش االماكنيات ،كنتعاملو يعين مع مجعيات يف اليدان
اليل كيحاولو يعاونو التالميذ ،راه اكين بعض الرس ،الس يد رئيس
احلكومة ،ماعندهاش حىت التلفزة ابش تتبع الربانمج هذا دايل احملطات
التلفزية ،ماعندهومش التلفون ،واىل عندمه التلفون ماعندهومش التلفون
يعين الهاتف اذليك ،وال ماعندوش النرتنيت ،واىل عندو النرتنيت
ماعندوش التعبئة أوال الصبيب انقص ،ابلناس بة هاد الشاكت دايل
االتصال خصها تعمل واحد اجملهود ،الغاربة واحد العدد كبري اُته للنرتنيت
ولكن الصبيب ضعيف جدا.
ابلنس بة للشغل ،ابلنس بة للجراء ،طبعا اكين الجراء اليل مت الترصحي
بتوقفهم عن العمل ،كنمتناو ما يكونش يعين مبالغة يف هاد االجراء هادي
ابلنس بة لبعض أرابب الشغل ،وكنا هادي أس بوع وقفنا عىل بعض احلاالت
دايل بعض الناس يف القطاع اخلاص اليل دارو واحد الترصحيات كنظن
مبالغ فهيا.
مث ابلنس بة للجراء اليل اس مترو يف العمل ،البد من الراقبة يعين
( )systématiqueفبالنس بة مجليع الشاكت اليل فهيا واحد العدد كبري
دايل العامل ،ابش متوقعش لينا هاد البؤر ،يعين السالمة الصحية راه
رضورية ابلنس بة للعامل اليل كيش تغلو ،قانون الشغل البد من الاحرتام
دايلو أيضا ابلنس بة للناس اليل بقات كتش تغل.
مث اكين واحد الشخاص ،يعين قبل مانتلكم عىل الشخاص
الس تقلني ،نتلكم عىل الغاربة العالقني ،أمض صويت أيضا اىل صوت
الزمالء ،الغاربة العالقني ابدلول الوروبية وال اليل عالقني بسبتة ومليلية،
خصهم حل ،هذا مشلك اجامتعي أصبح مطروح ،خصهم يرجعو ،احنا
عىل أبواب رمضان ،اىل اكن رضوري يدار هلم جحر حصي يدار هلم جحر
حصي ،ولكن نعتقد أنه خصهم يدخلو لبالدمه.
اكينة واحد الفئة طبعا ،لن كنتلكمو عىل الراميد ) (RAMEDوعىل
الجراء اىل غري ذكل ،اكينة فئة اليل يف احلقيقة اكن خصها يكون عندها
ذاك الربانمج دايل التغطية الصحية ابلنس بة للمس تقلني وغري الجراء اليل
يه حبال لفئة حبال اىل تنسات يف هاد العملية هادي ،وهام اليل كزياولو
نشاط ُتاري أو نشاط فاليح ،اكين مثال اليوم الكسابة يف بعض
الناطق ،يعين الناطق احلدودية ويف الناطق اجلبلية ،اىل مشينا يعين
خلنيفرة ،مشينا لزيالل ،بين مالل ،اجلهة دايل وجدة اىل غري ذكل ،اليل
اليوم ابلغلق دايل السواق يعين مىش لهيم يعين الرزق دايهلم أو يعين
الكسب دايهلم.
الناس يف مناطق مثال حبال طاطا وزاكورة اليل نتجو مثال ادلالح هاد
العام ،رامه يعين ماكينش التسويق ،وابلتايل اكينة واحد اجملموعة دايل

فئات واسعة من الواطنني ،ويه أرضار فهيا شق مايل وفهيا شق أيضا غري
مايل ،تقدر تكون عندها واحد العواقب وتاكليف وخمية عىل الدى
التوسط والبعيد ،وعىل الشاكت أيضا ،وتس توجب من احلكومة أوال،
اليقظة ،اليقظة الاقتصادية ،ولكن نقرتح تكون يش جلنة دايل اليقظة
الاجامتعية أيضا ،تقتيض التواصل ،لن الزمة وجحم الزمة يقتيض أن
تكون واحد اخلطة تواصلية حممكة وواحضة ابش مايكونش واحد االرتباك.
اليوم ،تلكمتو الس يد رئيس احلكومة ،عىل  400اجراء ،مايش ساهةل
 400اجراء ،التواصل دايل  400اجراء ماكيكفيش فقط دير البالغات،
خاص تكون واحد يعين تواجد مس متر بشلك يعين أكرث من عادي لشح
وتفسري ،خصوصا واحنا طالبني الواطنني لكهم يسامهو يف هاذ اليش،
واالجابة عىل التساؤالت اليل مطروحة واليل مهنا طرحت اليوم ،خاص
الرسعة أيضا يف التنفيذ ،يعين فاش كدار يش اجراءات وتقرر خصها تبان
عىل أرض الواقع ،نعطي فقط ثالثة أمثةل برسعة:
هاذ اليش دايل الكاممات اليل تلكمتو عليه ،الس يد رئيس احلكومة،
فعال الشح اليل اعطيتو ،كنا ننتظر تقولو لنا اللوجيستيك وال يش حاجة
أخرى ،أما هاذ اليش دايل السوق ماوحضش ،امحلد هلل مابقيناش واقفني
عىل اخلارج ابلنس بة للكاممات ،ولكن الواطن خصهم يلقاومه بسهوةل.
هاد اليش دايل البناك ،أمض صويت لصوت الزمالء اليل قالو بأن
البناك غري منخرطة متاما يف هاد العملية ،ال ابلنس بة لتأجيل القروض وال
ابلنس بة ل"ضامن أوكسجني" ،ال ابلنس بة للقرارات اليل كتاخذها مزاةل داك
اليش عندها ممركز ،البارح دارو بالغ رفضو فقط  %4دايل الطلبات،
كنتساءل عالش ماقلوش راه  %96دايل الطلبات اليل تقبالت؟ جمرد
يعين سؤال بريء.
ابلنس بة حلاميل بطاقة الراميد ) (RAMEDيف العامل القروي ،اكين
تأخر يف الاس تفادة ،اليوم معرفتش أان واش تسجلت مزاين ،الس يد
رئيس احلكومة ،قلتو قبل بداية شهر رمضان غيكونو اس تافدو ،تبان يل
الدة شوية صغرية ،مقارنة مع هاد االجراءات اليل بغات توضع ابش
اس تافدو الناس اليل يف العامل القروي ،ميكن توحضو لينا هاد اليش.
ابلنس بة للفئات الترضرة أيضا ،وهذا نقطة أساس ية ،لن تلكمتو عىل
اليقظة وكنتلكم عىل اليقظة هنا الصحية ،ابلنس بة للمرىض ،النظومة
الصحية ،الس يد رئيس احلكومة ،دايلنا الوطنية خصها تس متر بشلك
عادي ،لن اكين عندان انس حمتاجني للنظام الصحي ،الطفال ابلنس بة
للتلقيح ،النساء احلوامل ،حاميل المراض الزمنة ،التشخيصات،
الفحوصات ،الاستشارات الطبية ،هادي خصها تس متر واال راه من بعد
هاد اجلاحئة غنكونو أمام واحد العضةل حصية خطرية جدا.
اكين بعض الفئات ،تلكمتو علهيا ،ولكن خاصها برامج أكرث من جمرد
يعين محالت يعين حتسيس ية ،العاقني مثال ،الس نني ،النساء حضااي العنف
اليل راه كرث بسبب احلجر الصحي.
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اذن هذا لكو ابش تكون واحد االرشاك دايل امجليع ،اليوم وابش تكون
واحد الروح جامعية وتكون هاد الاس مترارية دايل االجامع الوطين لرفع
التحدي وراء جالةل الكل نرصه هللا.
اذن بعجاةل وخبالصة ،ابش منطولش ،الس يد رئيس احلكومة ،نطالب
اليوم ابش تكون واحد خطة تواصلية من عند احلكومة حممكة ،جلنة يقظة
اجامتعية ،ابش تطرق مجليع هاد االشاكليات اليل تلكمنا علهيا يف الصحة
والتعلمي والتشغيل والشؤون الاجامتعية.
خطة للخروج من احلجر الصحي خاص تبدا تبان ،لن أنتوما درتو
يعين متديد وهذا يشء اكن رضوري ،لنه ابش نوقفو من انتشار اجلاحئة
اكن رضوري يدار هاد المتديد ،ولكن خصنا نبداو نفكرو يف خطط
للخروج من احلجر الصحي ،ومث خمطط اقتصادي واجامتعي أسايس
والبداية دايلو خصها تكون ابلنس بة لينا يه قانون مالية تعدييل..
وشكرا.

الضيعات اليوم ابلناس اليل خدامني فهيا اليل كتوجد يف مشلك حقيقي.
هناك الصناع التقليديون ،القاولون اذلاتيون ،أحصاب الهن احلرة واليل
كيش تغلو معهم ،السائقون الهنيون ،أحصاب هاد اليش دايل تعلمي الس ياقة،
الفنانون ،الرشدون الس ياحيون ،الناس اليل كتخدم يف النامج التقليدية،
حبال مثال اجلهة دايل فكيك ،هادو لكهم واحد اجملموعة دايل الهيئات اليل
طبعا عندها هيئات منظمة لهيا ،ويعين كتش تغل معها عن قرب وعندها
اقرتاحات ميكن تس تافدو مهنا ،الس يد رئيس احلكومة ،نعطيمك اكالحتاد العام
للمقاوالت والهن اليل عندمه واحد اجملموعة دايل الاقرتاحات ميكن
تس تافدو مهنا ،والسايس ابلنس بة لهاد الفئة هو تكون واحد اخلطة من
اليوم دايل اخلروج من احلجر الصحي ،لن هاد الفئات خصها تكون
عندها واحد الولوية يف الوقت اليل غادي خنرجو وال غادي ندخلو يف
احلجر الصحي ابش تسرتجع الداخيل دايلها.
يف اجملال الاقتصادي ،الس يد رئيس احلكومة ،الرقام الاكرو اقتصادية
الرتقبة يف س نة  2020مامزيناش ،غنتلكمو عىل  %7دايل العجز ،عىل
البطاةل فايتة  ،%10المنو انقص  ،%3الديونية ،هناك قطاعات متوقفة،
الصعوبة دايل القاوالت ،يف الايم عادية اكنت كتكون عندان الس نوات
العادية  8000دايل الشاكت اليل اكنت كتفلس ،ماعرفتش اليوم أش نو هو
يعين العدد اليل ميكن غادي نوصلو ليه؟ وابلتايل خاص أيضا بداية التفكري
يف وضع واحد اخملطط اقتصادي واجامتعي للخروج من هاد الزمة ابرشاك
يعين امجليع.
تلكمتو عىل الرحةل أن فهيا اجامع ،راه خاص مشاركة دايل الحزاب
الس ياس ية ودايل النقاابت ودايل الهيئات العنية ،الس يد رئيس احلكومة،
حىت ذيك جلنة اليقظة الاقتصادية ممكن توسع ،لكن تلكمتو عىل
الصدرين ،اكينة مجعية عندمه كميكن حىت يه تكون طرف يف هاد الناقشة
واكع القطاعات اليل اليوم متوقفة دايل الس ياحة اىل غري ذكل ،يعين خص
فتح نقاش مع هاد القطاعات ابش نبداو نس تعدو للمرحةل دايل اخلروج من
الزمة.
مامتفقش معمك ،الس يد رئيس احلكومة ،عىل قانون الالية تعدييل،
كتقولو مايش وقتو ،لك الفرضيات اليل تقام علهيا قانون الالية مابقاتش
اليوم صاحلة ،وابلتايل خاص اعادة ترتيب الولوايت ،ويعين هاد النفقات
تقاد يف اطار يعين الئق اليل صادق عليه الربلان ،اىل اكن رضوري عاود
اثين يتعاود قانون الالية تعدييل أخر ،وثالثة وأربعة قبل هناية الس نة مااكين
حىت يش مشلك ،ولكن ابش تكون المور واحضة وابش امجليع يشارك يف
هاد اجملهود هذا.
واقرتحنا يف حزب الاس تقالل ،ابش يكون قانون الالية تعدييل
وبأولوايت جديدة ،اس تخالص ادلروس مما وقع وأيضا اطالق واحد
اجملموعة دايل الوراش ذات منفعة عامة وأوراش فامي يتعلق ابلرمقنة ،ادلمع
دايل االنتاج الوطين ،ادلمع دايل الاس هتالك أيضا دايل االنتاج الوطين،

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الستشار احملرتم.
اللكمة الن لفريق العداةل والتمنية.
الستشار الس يد نبيل ش يخي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
الس يد وزير ادلوةل،
الس يدة والسادة الوزراء،
أتناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية يف هذه اجللسة ،وحنن نعيش
هذه الفرتة احلرجة اليت ُتتازها بالدان وسائر البشية أمام هذه اجلاحئة اليت
مل يس بق لها مثيل ،واليت ارتبكت يف التعامل معها دول كربى ،وفرض
بسبهبا احلجر الصحي الاضطراري عىل أزيد من نصف البشية ،هو ما دفع
بالدان بتوجيه من جالةل الكل ،حفظه هللا ،اىل اختاذ مجةل من االجراءات
والتدابري ذات الطبيعة الاحرتازية والاستباقية ويه االجراءات والتدابري
اليت قابلها الواطن حبس عال من الانضباط والسؤولية.
هذه فرصة ليك نعرب عن اعزتازان ابلقاربة المتزية اليت اعمتدهتا بالدان من
أجل التصدي لهذه اجلاحئة ،واليت اكنت من هجة حمل اشادة واسعة عىل
الس توى ادلويل ،ومن هجة اثنية خلقت حاةل من الارتياح والرضا داخل
خمتلف رشاحئ اجملمتع الغريب.
كام سامهت يف خلق أجواء غري مس بوقة من التضامن والتأزر ،واليت
حتتاج يف تقديران اىل أن تتواصل وتس متر بنفس القوة ونفس الزمخ وحبسب
ما يتوفر دلى لك واحد منا من اماكنيات ،ذكل أن لك الؤرشات تدل
عىل أن القادم من الايم س يكون أصعب اقتصاداي واجامتعيا ،وهو ما
يتطلب تدبري هذه الصعوابت مبنطق الرسة الواحدة مضن الوطن الواحد،
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يف اطار منطوق وروح الفصل  40من ادلس تور ،ومبا يس تجيب حلاجيات
خمتلف الشاحئ اجملمتعية الترضرة جراء هذه اجلاحئة ،ويضمن رشوط عيشها
الكرمي.
كام نمثن بذات الناس بة ،الالتفاتة االنسانية جلالةل الكل ،ابصدار عفوه
السايم عىل عدد من نزالء الؤسسات السجنية واالصالحية ،أملني أن
تكون هذه الرحةل وبتظافر هجود ومبادرات امجليع ،فرصة لتوفري الشوط
الناس بة ليشمل عفو جاللته يف القادم من الايم ،السجناء من الصحافيني
والعتقلني عىل خلفية الحداث اليت عرفهتا بالدان يف مرحةل سابقة ،وكذا
بعض الشهود هلم ابلوطنية واذلين خاهنم التعبري عىل منصات التواصل
الاجامتعي يف تعليقهم عىل القرارات واالجراءات التخذة يف ظل حاةل
الطوارئ الصحية.
كام نأمل وقف بعض احملاكامت اليت مت حتريكها بناء عىل شاكايت كيدية
خبلفيات س ياس ية.
كام نرتقب أن تمثر اجلهود اليت تبارشها احلكومة يف اجياد حلول
مس تعجةل العادة الغاربة العالقني ،سواء ابدلاخل أو اخلارج أو الثغور
احملتةل ،واذلين يعيشون معاانة حقيقية ،نتيجة عدم متكهنم من العودة اىل
أرض الوطن ،أو من التنقل اىل بدلان اقامهتم بعد اغالق احلدود.
كام ال تفوتنا الفرصة من هذا النرب ،لنضم صوتنا لصوت الغاربة مجيعا
يف جشهبم للتطاول البئيس الصادر عن بعض الطراف اخلارجية يف حق
مؤسسات الملكة ،ويه ال تعرب بذكل يف حقيقة المر سوى عن حنقها
من جناح بالدان يف تدبري هذه الرحةل بفضل هللا عز وجل ،مث ابلتالمح
القوي بني ادلوةل واجملمتع.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ال يفوتنا هبذه الناس بة ،أن حنيي حبرارة مجيع العاملني بقطاع الصحة
عىل اخلدمات اليت يقدموهنا ومه يقفون يف خط الواهجة المايم يف متاس
مبارش مع الوابء ،ومه يس تحقون بذكل اكفة أشاكل ادلمع العنوي والادي،
شكرا واعرتافا مبا يقدمونه من تضحيات حبس وطين كبري.
كام نرتمح عىل مجيع اذلين وافهتم النية بسبب هذا الوابء ،سائلني هللا
عز وجل أن يتغمدمه برمحته وأن يرزق ذوهيم الصرب والسلوان وأن يشفي
ابيق الرىض ليعودوا اىل أهلهم معافني ابذن هللا.
كام نوجه حتية اكبار للقوات السلحة اللكية ،والمن الوطين ،والوقاية
الدنية ،وادلرك الليك ،والقوات الساعدة ،وأعوان السلطة احمللية،
والنتخبني ،والعاملني ابلصاحل الصحية امجلاعية ،ورجال ونساء التعلمي،
ورجال النظافة ،والش تغلني ابلقطاعات االنتاجية الساس ية ،وكذا النابر
االعالمية مبختلف مكوانهتا ،عىل ما يبذلونه من جمهودات للتصدي النتشار
هذا الوابء.
كام ننوه ابالخنراط القوي للقوى احلية يف البالد ومعوم الواطنني يف
جمهود دمع الصندوق الوطين لواهجة تداعيات وابء كوروان.

الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
يه فرصة كذكل ،لنؤكد أن الظرفية تتطلب منا مجيعا ،برلاان وحكومة
ومؤسسات دس تورية ومعومية وقطاع خاص وجممتع مدين ومواطنات
ومواطنني ،تغليب منطق التعاون والتضامن ونبذ الرصاعات واحلساابت
الس ياسوية الضيقة ومواهجة الخبار الزائفة ،لن بالدان يف أمس احلاجة
اليوم اىل تظافر اجلهود وتعزيز التعبئة الشامةل للخروج من هذه الزمة بأقل
الرضار المكنة.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
اذ نمثن خمتلف االجراءات والتدابري اليت اختذهتا حكومتمك يف مواهجة
انتشار هذا الوابء والتخفيف من انعاكساته ،ندعو اىل ما ييل:
 ترسيع وترية ايصال ادلمع البارش اخملصص للمعنيني من خمتلف الفئاتوالشاحئ الاجامتعية الترضرة من هذه اجلاحئة ،الس امي ابلوسط القروي؛
 التطبيق الصارم للمقتضيات الرتبطة حباةل الطوارئ الصحية ،حىت يفبعض الدن اليت تعرف تسجيل حاالت اصاابت حمدودة ،ما يعطي حاةل
ابلشعور الزائف ابلمان ،مع رضورة عزل الحياء والنقاط الوبوءة عن بقية
الحياء الخرى وتأمني حاجياهتا ،والاس مترار يف تعقمي لك الفضاءات العامة
والطرقات وتوفري الكاممات للعموم؛
 تشديد االجراءات الاحرتازية والوقائية واحرتام رشوط السالمةالصحية ابلوحدات الصناعية والتجارية اليت تس متر يف العمل ،لتفادي ظهور
بؤر وابئية كام حدث مؤخرا بلك من مراكش وادلار البيضاء وفاس؛
 فتح الزيد من مراكز التشخيص وتوس يع اس تعامل عدة الكشفالبكر عن االصابة ابلوابء؛
 تكثيف العملية التواصلية ،خاصة عىل مس توى القطب االعاليمالعمويم ،ودعوته لبث برامج تامتىش والظرفية اليت ُتتازها بالدان وحترتم
مشاعر أرس العشات من الغاربة اذلين قضوا بسبب هذه اجلاحئة؛
 تعزيز دور النتخبني والهيئات الس ياس ية والنقابية يف تزنيلاالجراءات التعلقة مبواهجة هذا الوابء ،مع الرفع من مس توى التنس يق بني
خمتلف التدخلني ،ضامان لزيد من الانسجام والتاكمل؛
 دمع البحث العلمي الاتحة الفرصة لباحثينا وجامعاتنا ومراكز البحثببالدان لالسهام يف اجملهود العلمي العالي لواهجة هذا الوابء؛
 اعامتد القاربة التشاركية يف بلورة سيناريوهات اخلروج التدرجيي منحاةل الطوارئ الصحية والعودة اىل احلياة الطبيعية ،ابلوازاة مع اطالق
نقاش وطين بني القوى احلية يف البالد ،لالعداد لتجاوز الاثر الاقتصادية
والاجامتعية لوابء كوروان ،وذكل من خالل بلورة خطة وطنية ترتكز عىل
اعادة النظر يف الولوايت ،ووضع خارطة طريق واحضة لتوفري الاحتياجات
الساس ية للمواطنني ،وتنش يط جعةل الاقتصاد الوطين ،ووضع الربامج
الرضورية العادة تأهيل القطاعات االسرتاتيجية واحليوية الترضرة من جاحئة
كوروان.
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هنايهتا ،واليت نمتىن أن تكون يف أقرب وقت ،ومع ذكل فاخليارات أمامنا
حمدودة ،واذا قدر هللا أن متتد حاةل الطوارئ الصحية اىل ما بعد 20
ماي ،فالتفكري ينبغي أن ينصب عىل التدابري الواكبة وبناء رؤية لا بعدها.
ويف هذا االطار نقرتح ما ييل:
 مواصةل ادلمع الاجامتعي للرس العوزة ،من خالل مأسسةالصندوق اخملصص لتدبري جاحئة كوروان ،وضامن اس تدامته ،عرب حتويهل
اىل صندوق وطين لدلمع الاجامتعي ،حتت االرشاف الليك ،ودمج
خمتلف الربامج الاجامتعية فيه ،والعمل عىل تنويع مصادر متويهل والتعجيل
ابخراج السجل الاجامتعي الوحد لتحديد معايري موضوعية ومنصفة
لدلمع.
 ادماج الش باب العاطل والعطل يف الفئات الس هتدفة ابدلمعالاجامتعي؛
 اس تحضار وضعية الفالحني ومريب الاش ية يف برامجواسرتاتيجيات ادلمع ،يف ظل معامل اجلفاف البادية للعيان ،ويف ظل
اغالق السواق الس بوعية؛
 وضع أليات خاصة لواكبة ودمع ساكنة الناطق القروية واجلبليةوهوامش الدن يف هذه الزمة ،وكذا اس تحضار الوضعية الصعبة حلوايل
 20ألف مواطن من الرحل والرعاة ،وخمتلف الفئات اليت يصعب
احصاؤها أو حتديدها؛
 وضع منظومة لواكبة ودمع القاوالت الس تعادة مناعهتا وتوفريالشوط لواصةل انتاجيهتا ومعلها بعد هناية الازمة؛
 ُتس يد البناك ومؤسسات االئامتن لدوارها يف هذا اجملهودالتضامين الوطين بصفهتا مؤسسات مواطنة؛
 اجياد حلول مس تعجةل لغاربة العامل العالقني يف داير الهجر،والعالقني أيضا داخل الوطن بعيدا عن أرسمه وذوهيم يف بدلان االقامة،
وختصيص دمع للطلبة الغاربة العالقني يف بدلان الهجر ،خاصة غري
المنوحني مهنم والنحدرين من أرس ال تس تطيع التكفل هبم يف ظل
تداعيات اجلاحئة وظروف احلجر والطوارئ الصحية؛
الخذ بعني الاعتبار لوضاع الصناع التقليديني واحلرفيني يف ظلتوقف أنشطهتم ،علام أن مجملهم يفتقرون اىل التغطية الصحية
والاجامتعية؛
 تعممي ُتربة التعلمي عن بعد ،وضامن تاكفؤ الفرص بني التعلمني يفالدن والقرى وتشجيع البحث العلمي.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الزمة اليوم صعبة ،وبلك تأكيد مفا بعدها س يكون أصعب ،والغرب
حبمكة ملكه اهلامم ،وجبهبته ادلاخلية الرتاصة والامتسكة ،قادر عىل
ُتاوزها مبلحمة جديدة للعرش والشعب ،ويبقى الرهان السايس ،كمه

شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
اللكمة الن للفريق احلريك.
الستشار الس يد مبارك الس باعي:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
تفاعال مع جوابمك القمي أود ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،ابداء بعض
الالحظات والاقرتاحات:
أوال ،ال يسعنا يف الفريق احلريك اال أن جندد التعبري عن امتناننا
وعرفاننا للرؤية الاستباقية اليت رمس صاحب اجلالةل الكل محمد
السادس ،نرصه هللا وأيده ،معالها حبمكة وتبرص أكسبت بالدان الرايدة يف
التصدي واحلد من خطورة هذه اجلاحئة ،عرب قرارات سامية ،جشاعة،
جعلت مصلحة الوطن والواطن فوق لك حساب ،قرارات غري
مس بوقة ،ومبادرات نوعية صادرة عن مكل مواطن أسست لتعبئة
وطنية منقطعة النظري ،وللحمة تضامنية مس متدة من معق قمي متغربيت
الصيةل والراخسة ،وعززها تدبري حكويم متواصل ،واخنراط فعال خملتلف
مكوانت اجملمتع الغريب مؤسساتيا وشعبيا.
اثنيا ،ولن الناس بة رشط ،ال ميكننا يف هذه اللحظة الصعبة
واحلامسة اال أن نقف وقفة اكبار واجالل للك اذلين يتواجدون يف خط
الواهجة مع هذا الفريوس محلاية أمن الوطن وأرواح الواطنني ،من أطر
طبية ابختالف مراتهبم ومواقعهم ،والقوات السلحة اللكية ،وادلرك
الليك ،والمن الوطين ،والوقاية الدنية ،ومسؤويل وأطر االدارة الرتابية،
وأرسة القضاء ،ورجال ونساء التعلمي ،والسؤولني والعاملني يف خمتلف
الؤسسات النتخبة واالدارات والؤسسات العمومية واخلاصة ،ومعوم
الواطنني.
كام جندد تعازينا احلارة للك شهداء الواجب وللك حضااي هذا الصاب
اجللل وأرسمه.
اثلثا ،ال يسعنا كذكل اال أن نمثن لك التدابري التخذة للحد من
التبعات الاجامتعية والاقتصادية لهذه اجلاحئة من خالل الصندوق
اخملصص لتدبري فريوس كوروان ،واالجراءات السطرة عرب جلنة اليقظة
الاقتصادية لتخفيف العبء عن الارس العوزة والقطاعات الترضرة،
منوهني بلك التدابري التشيعية والتنظميية التخذة يف هذه الرحةل
الاس تثنائية ،يف احرتام اتم لدلس تور ولبادئ دوةل احلق والقانون.
رابعا ،الس يد رئيس احلكومة ،ولنئ كنا نعرف بداية اجلاحئة فاننا جنهل
21
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بمكيات كبرية يف اكفة السواق للك الغاربة ،من خرضوات وفواكه
وحبوب وحلوم وغريها من الواد الغذائية الساس ية؛
 تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ،من خالل مضاعفة عددا َل ِرسة ،كام جاء كذكل يف ردمك الس يد رئيس احلكومة؛
 أقنعة ،أهجزة التنفس؛ فرض وضع الكاممات وتوفريها يف السواق؛ وضع خمتربات هجوية للكشف الرسيع عىل الصابني احملمتلني.وغري ذكل من االجراءات اليت س بق أن ذكرمتوها الس يد رئيس
احلكومة.
ان هذه االجراءات مكنتنا ،وامحلد هلل ،من التحمك يف احلاةل الوابئية
لبالدان وجنبتنا من خماطر كثرية ،عىل خالف الكثري من دول العامل اليت
ترك فهيا هذا الوابء عشات الالف من الرواح.
ويف هذا الس ياق ،علينا أن هنئن احلكومة والسلطات المنية والطر
الطبية ،اليت اكنت يف مقدمة الصف المايم لواهجة هذه اجلاحئة،
وعرضت حياهتا للخطر تلبية للنداء الوطين ،وبذلت لك ما يف وسعها
محلاية أرواح الواطنني واحلد من انتشار هذا الوابء واخلروج من هذه
الزمة بأقل رضر ممكن.
وال ننىس االعالميني اذلين رامكوا هذه الزمة منذ البداية ومه
ينشون الوعي وبتحسيس الواطنات والواطنني خبطورة هذا الوابء.
لهؤالء مجيعا ،أتقدم ابمس فريق التجمع الوطين للحرار بتحية اجالل
وتقدير عىل الس توى الرفيع اذلي أظهروه ومه يزاولون هماهمم بضمري
وطين وهمنية عالية.
ان الزمة اليت منر هبا مسحت لنا مجيعا أن نجعا ِي هن ميدانيا أن ادلوةل
الغربية بلك مكوانهتا ،المنية والعسكرية واالدارية وجممتع مدين،
اس تطاعت أن تنجح وتتجند لاكحفة هذا الوابء واحلد من خمتلف
تداعياته الاجامتعية والاقتصادية.
ورمغ لك الصعوابت اليت واهجت أحياان السلطات العمومية يف فرض
احلجر الصحي ،وتطبيق االجراءات الاحرتازية ،اال أن هذه العملية مرت
يف ظروف جيدة ،الزتمت فهيا السلطات العمومية ابالحرتام ادلقيق
لقتضيات ادلس تور واحرتام حقوق االنسان وس يادة القانون.
وخري دليل عىل ذكل :اخلرجات اليومية اليت تقوم هبا السلطات
المنية من رجال المن وقوات مساعدة لك مساء خملتلف أحياء الدن
الغربية ،واليت قوبلت برتديد النش يد الوطين من معوم الواطنني
والواطنات ،يف جو وطين خاشع وبديع ،كعربون وتقدير جلهود السلطات
المنية.
كام أننا نمثن المتديد الخري للحجر الصحي اذلي لقي ارتياحا
واس تحساان دلى اكفة الواطنني والواطنات ،واذلي ال همحاةل أنه س يكون
حائطا وقائيا وعازال لهذا ادلاء.

درس يف هذه الزمة ،هو العمل امجلاعي لالرتقاء بأدوار الوساطة
الؤسساتية ،وانتاج س ياسات معومية جديدة ومغايرة تصنع البدائل،
وتنتج احللول بأولوايت حمددة ذات طبيعة اجامتعية مس نودة ابقتصاد
قوي ،ينتج الرثوة قبل التسابق عىل توزيعها ،ومؤطرة برؤية س ياس ية
مطبوعة ابجلرأة يف صناعة القرار.
الس يد رئيس احلكومة،
أزمة كوروان ،سنتجاوزها ان شاء هللا ،همام طال الزمن ،ولكهنا فرصة
للتغري والتغيري ،والتعبري الصادق عن مبدأ الوطنية قبل الواطنة ،من
خالل جعل الواجب قبل احلق ،والغرب فوق لك الواقع واحلساابت.
وفقنا هللا مجيعا لا فيه خري الوطن والواطنني ،حتت القيادة الرش يدة
لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا وأيده.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة الن لفريق التجمع الوطين للحرار.
الستشار الس يد عبد القادر سالمة:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
الس يد وزير ادلوةل،
الس يدة والسادة الوزراء،
أخوايت اخواين الربلانيني،
قبل أن نتفاعل مع رد دايل الس يد رئيس احلكومة القمي والغين
ابلعلومات التعلقة جباحئة كوروان والثر الاجامتعي والاقتصادي ،وكذكل
االجراءات الكثرية والتعددة اليت قامت هبا احلكومة ،كام جاء يف رد
الس يد رئيس احلكومة.
قبل هذا ،قلت انين أود أن أتوجه بأحر عبارات التعازي والواساة
لعائالت وأقارب حضااي هذا الوابء ،سائال من هللا عز وجل أن يتغمدمه
ابلرمحة والغفران وأن يسكهنم فس يح جناته ،كام أدعو لاكفة الصابني
ابلشفاء العاجل.
الس يد رئيس احلكومة،
بفضل اليقظة وبعد النظر والرؤية الاستباقية لصاحب اجلالةل محمد
السادس ،نرصه هللا وأيده ،اذلي أمر ابغالق احلدود اجلوية ،البحرية
والربية ،وتطبيق احلجر الصحي عىل اكفة الرتاب الوطين ،وذكل منذ
االعالن عن أول حاةل اصابة جباحئة كوروان ابلغرب ،قامت احلكومة ويه
مشكورةِ ،ب ِعدة اجراءات احرتازية ،كام جاء يف جوابمك ،الس يد الرئيس،
وأذكر عىل سبيل الثال:
 ضامن متوين السوق الوطنية ابلنتوجات الفالحية ،بتوفري الغذاء22
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ورجال ونساء الرتبية والتكوين عىل ُتندمه الس مترار تلقي تالميذان
وطالبنا التعلامت والعرفة عن بعد.
وكذا القوات السلحة اللكية ،وادلرك الليك ،والمن الوطين ،والقوات
الساعدة ،والوقاية الدنية ،والسلطات احمللية ،وموظفي ومس تخديم الرافق
العمومية ،ومقديم اخلدمات الساس ية لعيش الواطنني.
الس يد الرئيس،
وحنن ندخل الرحةل الثانية من احلجر الصحي ،واليت س متتد اىل غاية
 20ماي القادم ،شهر س يكون حاسام فامي يليه ،سواء من حيث متديد
احلجر أو بداية رفعه ،ولك ذكل رهني مبدى الزتامنا امجلاعي للتدابري
واالجراءات الوقائية والاحرتازية اليت أقرهتا السلطات العمومية ،ومبدى
اخنراط امجليع :مؤسسات وأفراد ،يف اجناز الهام الوكوةل لها يف اطار
الامتثال للقانون.
ال شك أن كثريا من عبء الرحةل س يقع عىل جنود اخلط المايم
للمواهجة ،وهنا البد أن نسجل أن حاةل الطوارئ الصحية مل حتل دون أن
نش تغل مبا تقتضيه دوةل احلق والقانون والؤسسات ،وفق القتضيات
ادلس تورية والواثيق ادلولية ذات الصةل ،دوةل دفعت بدورها الوطين
والاجامتعي اىل الواهجة بدمع الاقتصاد الوطين ،ودمع الجراء والفئات
الهشة الترضرة من اجلاحئة ،والسهر عىل توفري احلاجيات الرضورية
لالس مترار العادي للحياة العيش ية للمواطنات والواطنني.
كام نسجل أن التضامن كقمية جممتعية متأصةل دلى لك النساق
الاجامتعية ببالدان ،أظهرت قدرتنا امجلاعية عىل البناء الشرتك وعىل تعزيز
اللحمة الوطنية وصون الوحدة الوطنية يف س ياق اجامع وطين كبري بقيادة
جالةل الكل محمد السادس ،نرصه هللا.
الس يد الرئيس،
ان جناحنا الرحيل خبسارته البشية الؤلة وأرضاره الاقتصادية
والاجامتعية ،يندرج يف س ياق الاس تثناء والاس تثناء ال يقاس عليه وال
يتوسع فيه ،وما تعلمناه من دروس ،ليس ابلرضورة سيتحول اىل سلوك،
ذلكل فال جيب أن تنسينا اللحظة أن زمن ما بعد اجلاحئة ليس هو زمن ما
قبلها ،مما يفرض الاس تعداد من الن الختاذ لك االجراءات اليت ُتعل
اقتصادان غدا قادرا عىل رفع التحدي وُتعل جممتعنا قادرا عىل الصمود يف
وجه اخمللفات الاقتصادية والاجامتعية للجاحئة ،ومن بني ذكل:
 الاس مترار يف دمع قطاع الصحة بلك الوسائل البشية والاديةواللوجستيكية للتحمك يف تطور اجلاحئة؛
 دمع البحث العلمي؛ توفري الشوط المكنة الجناح الس نة ادلراس ية؛ السهر عىل ايصال ادلمع اىل الفئات الهشة واالدماج الرسيع للعاملالقروي وذوي الاحتياجات اخلاصة؛
-احلرص عىل س يادة القرار الاقتصادي؛

ان الغرب ال ميكن أن يكون يف همأْمن من هذا الوابء اال بعد
اكتشاف لقاح وجعهل يف متناول امجليع ،وهذا ال ميكن أن يكون اال بعد
شهور .وابلتايل علينا أال ننتظر عودة حقيقية للحياة الاقتصادية يف أقرب
الوقات ،فاذا اكن احلفاظ عىل أرواح الواطنني هو من أولوايت
احلكومة ،فان التفكري يف الثر الاجامتعي والاقتصادي اذلي س يرتتب
عن هذا الوابء هو كذكل من الولوايت الساس ية اذلي جيب أن يكون
للحكومة.
ان هذه الزمة س ينتج عهنا مضاعفات كبرية وخطرية جدا مهنا:
 انتشار البطاةل نتيجة ترسحي العامل من طرف الوحدات..عىل أي ،أخريا..
شكرا الس يد الرئيس ،كنت غادي نتناول اجلانب الاقتصادي ولكن ما
عنديش الوقت.
شكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الستشار احملرتم.
اللكمة الن للفريق الاشرتايك.
الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يد وزير ادلوةل،
الس يدة والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارين،
الس يد رئيس احلكومة ،يف اطار تفاعل الفريق الاشرتايك مع عرضمك،
ال ميكن اال أن نمثن اجملهودات والتدابري اليت اختذهتا بالدان واليت مكنتنا
اليوم من تلمس أفق ُتاوز الرحةل العصيبة جلاحئة كوروان بأقل اخلسائر
البشية والاقتصادية والاجامتعية ،ويف مقدمة ذكل ،بطبيعة احلال،
البادرات اللكية الاستباقية القوية والتتالية عرب قرارات واجراءات احرتازية
وقائية وقرارات وتدابري اقتصادية ومالية واجامتعية ،واحداث صندوق
التضامن لواهجة تداعيات اجلاحئة ،حامية للوطن والواطنات والواطنني.
كام نش يد ابالجراءات العملية اليت اختذهتا خمتلف الؤسسات
ادلس تورية والتجند الاكمل للمرافق العمومية ،لك من موقعه ،لضامن
سالمة ورصامة احلجر الصحي ،وكذا االجراءات اليت اختذهتا جلنة اليقظة
الاقتصادية عىل الس توى الاقتصادي والاجامتعي ،حامية القاوةل والجراء
والفئات الهشة.
وال ميكن اال أن نعزت ونفخر ابلدوار الطالئعية دايل الطقم الطبية
مبختلف ختصصاهتا ودرجاهتا والتواجدة يف خط ادلفاع الول ونقدر حق
التقدير تضحياهتا ووطنيهتا الصادقة.
23
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 تفعيل ادلور الركزي لبنك الغرب يف توفري الس يوةل لدلوةل الغربيةواحلرص عىل أن تلعب البنوك الدوار النوطة هبا يف هذه الرحةل؛
 مواكبة القاوةل الغربية ،خاصة الصغرى والتوسطة وزجر التالعباتوالغموض اذلي قد يشوب "برانمج أوكسجني" الوجه الهيا وتوس يعه اىل
القاوالت الفالحية ومقاوالت تربية ادلواجن؛
 الراقبة الصارمة لنفقات صندوق التضامن والتأكد من توجيهالاس تفادة اىل مس تحقهيا يف ظل بعض التالعبات اليت ظهرت عىل
السطح مؤخرا؛
 الاس مترار يف االدماج الرمقي لضامن اس مترار النشطة الرتبويةوالاقتصادية والاجامتعية ،ومكدخل أيضا حملاربة المية الرمقية.
الس يد الرئيس،
لقد أابنت الطبقة العامةل الغربية وموظفني ومس تخدمني وأجراء قطاع
خاص عن اخنراطها الاكمل يف القاربة الوطنية اليت اتبعهتا بالدان لواهجة
اجلاحئة ،سواء من حيث التفاعل الرسيع مع التوجهيات اللكية السامية ،ومع
االجراءات والقرارات اليت اختذهتا السلطات العمومية ،وجزء كبري من
هؤالء يوجد يف اخلط المايم للمواهجة ،ويف مقدمهتم نساء ورجال الصحة،
ومه العنرص البشي اذلي عربه ومن خالهل يتغذى رشاين احلياة اليومية
ببالدان.
اكمل التقدير واالجالل اىل اكفة مكوانت الشغيةل الغربية ،نساء
ورجال ،يف خمتلف مواقعهم وخاصة أولئك التواجدون والتواجدات يف
اخلطوط المامية ،فتحية هلم عىل وطنيهتم وعىل اخنراطهم يف اجملهود
التضامين الوطين.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
يس تحق أولئك الرابطني يف خط ادلفاع الول من رجال ونساء
الصحة ،وأولئك الساهرين يف الواهجة الوىل عىل تلبية احلاجيات
الساس ية للمواطنني ،التفاتة رمزية ابلتحفزي خالل مدة احلجر الصحي،
ليس كقمية مادية ،ولكن اكعرتاف من الوطن مبجهودات هؤالء الرجال
وهؤالء النساء.
وال ضري ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،أن متنحوا االماكنية للراغبني
يف ذكل ،بتأجيل سداد قروض السكن والاس هتالك اىل ما بعد اجلاحئة.
رمح هللا من فقدانمه جراء اجلاحئة ،وهتانينا للمتعافني ،وحفظ هللا
الشعب الغريب من لك مكروه.
والسالم عليمك ورمحة هللا.

فريق االحتاد الغريب للشغل ،كذكل اس هتكل الوقت دايلو.
الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي ،أظن بضعة ثواين.
الستشار الس يد ادريس الرايض:
الس يد رئيس احلكومة،
الرسة دايل الفالحة متضامنة وتتعمل يف مصت ويه تعاين ويف الصف
المايم ،وال ميكن أن أتلكم علهيا اال اذا انترص الغرب عىل هذا الوابء.
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة الن جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
الستشار الس يد مبارك الصادي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدات والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
ابمس مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل ،نود أن نثري بعض
الالحظات حول اجملهودات التخذة واليت حصل علهيا لول مرة اجامع
وطين بلك فئات الشعب الغريب يف حماربة هذا الوابء اللعني.
لقد مثنت مركزيتنا النقابية لك البادرات واالجراءات الاستباقية اليت
اختذهتا بالدان بقيادة جالةل الكل ،وكذا التدابري التخذة للحد من الاثر
الصحية والاجامتعية والاقتصادية ،فهباته الناس بة حنيي عاليا وننحين ابكبار
واجالل أمام لك الطقم الطبية والصحية معوما الدنية والعسكرية والهجزة
المنية مبختلف مكوانهتا ،ونساء ورجال التعلمي اذلين سامهوا ابماكنياهتم
اذلاتية وتكويهنم اذلايت من أجل اعطاء ادلروس لبنات وأبناء الغاربة.
كام حنيي رجال الوقاية الدنية وادلرك الليك والقوات الساعدة وعامل
النظافة والطبقة العامةل مبختلف فئاهتا التواجدة يف الصفوف الوىل يف
حماربة هذا ادلاء ،كام نس تغرب بروز بعض الظواهر الشينة واليت ختدش
هذا اجملهود الوطين النقطع النظري ،من قبيل ،اجلشع والطمع اذلي طفا اىل
السطح ،وحماوةل اس تغالل هاته الظروف لالس تفادة من دمع هذا
الصندوق واذلي أحدث مببادرة ملكية ومبسامهة طوعية للك فئات اجملمتع
الغريب.
وهبذه الناس بة ،حنيي عاليا الشعب الغريب اذلي اخنرط بوعي منقطع
النظري يف لك التوجهيات من أجل احلجر الصحي ،رمغ أن لهذا احلجر
الصحي تلكفة اقتصادية واجامتعية ونفس ية عىل الواطنني ،ذلكل ينبغي أن
نكثف اجلهود البذوةل من طرف الغرب من أجل أن حنارب وأن نطوق
تفيش هذا الوابء.
نريد أن نثري ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،اذا اكن يف أول المر أن

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
فريق االحتاد العام لقاوالت الغرب ،أظن أنه استنفذ الوقت اخملصص
هل.
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اىل أننا س نكون ،بعد انهتاء هذه اجللسة ،عىل موعد مع جلسة تشيعية،
حوايل الساعة الثالثة والنصف ،لدلراسة والتصويت عىل مشوع قانون
اليل كهيم سن التدابري الاس تثنائية لفائدة الشغلني النخرطني ابلصندوق
الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني دلهيم الرصح هبم ،الترضرين من
تداعيات تفيش هاذ الفريوس ،يف اطار قراءة اثنية طبعا.
أراهن عىل تفهم الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني عىل برجمة
هذه اجللسة دون التقيد ادلقيق ابلساطر وابلجاالت ،كرناهن عىل التفهم
دايلمك لن الظرفية تس تدعي ذكل ،وشكرا.
تفضل الس يد رئيس احلكومة للتعقيب عىل التعقيبات.

البؤر دايل تفيش هذا الوابء داخل الرس ،اليوم وصلنا لرحةل أخطر ويه
تفيش هاذ البؤر داخل الوحدات الصناعية والتجارية ،من هنا ميكن لنا
نقول عىل أنه ال قدر هللا ،وهذا ال ميكن لي مغريب أن يتصوره ،هو أن
هاذ اجملهودات الس باقة اليل أخذهتا بالان خصنا الامثر دايلها يعين بتاكثر
اجلهود ما بني لك القطاعات احلكومية ابش ميكن حندو من انتشار هذا
الوابء.
اليوم تتبعنا لبعض الوحدات االنتاجية حبال ادلار البيضاء ،الرابط،
فاس ،طنجة ،العرائش ،هناك انتشار لهذا الوابء داخل الوحدات التجارية،
وهنا ميكن نسولمك ،الس يد رئيس احلكومة ،كيف ميكن وال قدر هللا غدا يف
الوحدات الصناعية لدينة القنيطرة ،اليوم هاد الوحدات دايل االنتاج
اس تأنفت العمل دايلها ،نبغيو نعرفو ،الس يد رئيس احلكومة ،شكون اليل
رخص لهيا؟ وشكون يه القطاعات الرخص لها اليوم ابش تزاول الهام
دايلها؟
اثنيا ،ش نو يه التدابري الاحرتازية اليل داخل هاذ الشاكت؟
اليوم ،اكين بعض اللجان دايل الراقبة اليل تمتيش لهاذ القاوالت
الكربى ،اليوم اكن التفيش دايل الوابء كيكون ما بني  4 ،3دايل الفراد
دايل الرسة ،اليوم غادي ننتقلو للتفيش دايل الوابء ما بني مئات والالف
دايل العامل ،فاىل ما كناش اخذينا االجراءات القوية راه ميكن ال قدر هللا
التفيش دايل الوابء داخل الرسة ميكن ننتقلو للتفيش دايل الوابء داخل
الوحدات الصناعية ،وهذا ما ال يريده أي مواطن.
وابلتايل خصنا ،الس يد رئيس احلكومة ،االجراءات ابش يعين توقفو
لك القاوالت اليل ميكن تكون  ..مايش حىت نتس ناو تفيش الوابء عاد
نسدو بعض الوحدات الصناعية كيف ما وقع فادلار البيضاء ويف بعض
الدن.
اليوم ،خص تكون مراقبة صارمة للك الوحدات دايل االنتاج ،واليل
مع اكمل السف اىل اكن العامل اليوم اخذا ادلرس عىل أنه القمي االنسانية
واالنسان تعطاتو الولوية ،مع اكمل السف ما بغيناش احلكومة دايلنا ،لهذا
السؤال اكن ادلروس والعرب الس تخلصة ،اليوم اىل اكن يش دروس وعرب
مس تخلصة هو مسو العمل والعرفة ،اليوم اىل اكين يش دروس اليل ميكن
نس تخلصوها مجيعا يه مسو االنسانية ،ما ميكنش نسمحو للرأسامل والال
يدمر االنسان ،اليوم العامل ،ادلول الرأساملية البشعة ،فضلت االنسان ،وأان
أتذكر أنه رئيس ادلوةل المريكية قال للمقاوالت ما ميكنش...

الس يد رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وأهل وحصبه.
أشكر مجيع الس يدات والسادة الستشارين عىل تعقيباهتم وعىل
مالحظاهتم ،وابخلصوص أشكرمه عىل حسهم الوطين العايل ،هذه حلظة
وطنية دايل التعاضد ،دايل التضامن ،دايل وقفة واحدة حنن شعب الالمح
وشعب اليل كيصنع التارخي ،فنحن أيضا نريد اليوم أن نصنع حلظة اترخيية
بقيادة جالةل الكل حفظه هللا ،وان شاء هللا حنن قادرون عىل اجناح هذا
المر.
النقطة الثانية ،أان كنعرف وأحس مبعاانة اليت يعانهيا الكثري من
الواطنات والواطنني يف احلجر الصحي ،احلجر الصحي بطبيعته تقييد
حلركة االنسان ،احلجر الصحي بطبيعته تغيري يف أعراف وتقاليد وذاك اليش
اليل تيعاين االنسان ،ولكن راه احنا لكنا خصنا نصربو عىل هاذ اللحظة
ابش نرحبو أكرث ،وكام قلت وغدي نقول ليمك واحد الرمق لن الرقام تتحرك
يوميا ،حشال رحبنا فهاذ احلجر الصحي؟ حشال تفادينا من االصاابت؟ ميكن
أن أقول يه فهيا سيناريوهات.
السيناريو العىل ،اىل حيدان احلجر الصحي اكمل ،ودران احلجر
الصحي بصفته الاكمةل ميكن تفادينا اىل حد الساعة  60ألف حاةل جديدة،
تقريبا هاذي غري احامتالت دايل اخلرباء تقريبا ،وتفادينا ما يقرب من 4000
وفاة اىل قاران بسيناريوهات أخرى موجودة ،معىن ذكل هاذ الصرب دايلنا
راه عندو واحد الرابح عالية جدا ،وكام قلت منذ قليل ،الوفيات واحد
الوضع واحد اخلسارة ال مثن لها ،واحد اخلسارة ما ميكنش نقولو يه خسارة
انسانية ،خسارة بشية وخسارة يف الرواح ،فذلكل اىل تفادينا هاذ
اخلسارة هاذي راه احنا راحبني ،واخا نصربو عىل العاانة ،وعىل الضيق
وعىل قةل احلركة وعىل مشاكيل أخرى نصربو علهيا ابش نقذو الرواح دايل
الواطنات والواطنني ،وابلتايل حنن نعمل يف هذه الرحةل هبذا النطق وان
شاء هللا نوصلو اىل أقل الاثر السلبية عىل بالدان وعىل الواطنني ،حاال
ومس تقبال.

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس ،انهتىى الوقت ،شكرا.
الن بعد ما انهتينا من الاس امتع للتعقيبات دايل خمتلف مكوانت
اجمللس ،اللكمة للس يد رئيس احلكومة للرد عىل التعقيبات.
يف انتظار ذكل ،بغيت نذكر ،الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
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خبري اليل كيقول كل ها الاثر ويدققها ،وامنا تيديرو سيناريوهات وكيوضعو
احامتالت ،كيدوز أس بوع وكيعاود القال دايلو كيلوحو وكيدير واحد أخر،
لاذا؟ لن العامل اليوم متحول.
فذلكل ،نكونو متواضعني فهاذ السأةل ،ليس هناك اماكنية ابش ندققو
التأثريات الاقتصادية عىل الدى القصري ،غري من هنا  3أشهر ،فذلكل احنا
تنحاولو ما أمكن نقللو التأثريات الاقتصادية وحنافظو عىل الرواح كولوية،
وحنافظو عىل حصة اجملمتع كولوية ،ويف نفس الوقت عيننا عىل اجلانب
الاجامتعي ،وعيننا عىل اجلانب الاقتصادي ،خص ُتمع هاذ اليش اكمل يف
معلية مبدعة ،فذلكل القرار العام هو االبقاء عىل النشاط الاقتصادي ما
أمكن دون االرضار ابلصحة.
الن الس يد الوزير علمين بأنه يش  10دايل العامل تشدو فهاذي
يومني عىل ما أظن ،عندما ال يلزتمون أو ال ميكن هلم أن يلزتموا ابلعايري
الاحرتازية ،ولكن هناك عدد من معامل أخرى خدامني منش يطنوش اثين
النشاط الاقتصادي ،منديروش حبال اىل سليب ال ،يس متر النشاط
الاقتصادي ولكن نعاونومه ،حىت احنا نعاونومه ابش يكون أقىص ما ميكن
من االجراءات امحلائية والوقائية للحفاظ عىل حصة الس تخدمني ،وكام قلت
هاذ اليش داب راه فيه قرارات تتصدر مايش تدار عشوائيا ،هناك جلان
مشرتكة فهيا ادلاخلية والشغل والصحة والتجارة والصناعة وكمتيش لعني
الاكن وكتعاين وكتعطي النصاحئ اىل اكن يش حاجة اليل تعاجل وال اكن
رضوري االقفال تنديرو االقفال.
فذلكل ،راه احنا يف ديناميكية منتخلعوش اثين ،حصيح اكين واحد
البؤر ،متنينا متكونش هاد البؤر ولكن مايش هاذ البؤر تأدي بنا اىل توقيف
النشاط الاقتصادي ،ال ،خصنا نديرو واحد الزيان اتين ،ولكن تكون
عندان الشجاعة اىل اكن يش خطر نوقفو هذاك اخلطر.
امحلد هلل هذه البؤر اليل برزت لكها مت احتواؤها ومت معاجلة الاثر دايلها
ومت متابعة مجيع اخملالطني ،فذلكل هاذ القضية نكونو مطمئنني فهيا وبطبيعة
احلال هاذي واحد العركة مس مترة ضد هذا الوابء ،معركة مس مترة ،ولكن
هاذ البؤر ابيق حمدودة وقليةل ،ونمتناو عىل هللا يعاوان ابش حنتويو الوابء
كلك.
وابلتايل اىل ما كناش اليوم قادرين حنددو بدقة التأثريات الاقتصادية،
وابلتايل الفرضيات ،راه ال ميكن أن نضع قانوان ماليا تعديليا ،ولكن نوضعوه
من هنا شهرين وال  3أشهر ممكن عالش احنا زرابنني ،لن القانون الايل
هو كيسطر الداخيل والصارف دايل الس نة ،ونتس ناو واحد الشوية ابش
يتبني لنا أش غادي ندير ،واحد الشوية ،وذاك الساعة غنشوفو ،لنه
يتحمك يف س نة  2020مايش شهر ،شهرين ،اىل ذاك اليش اليل غادي
نرصف يف شهر  4أخرتو حىت لشهر  11راه ابيق فقانون الالية ،أس تاذ،
اىل ذاك اليش اليل غنرصف فشهر  4أخرتو حىت لشهر  11راه ابيق
فقانون الالية ،قانون الالية متيقوليكش شهر كذا وشهر كذا وكذا ،كيقول

وميكن أن أقول أيضا أن هناك أشاكل رائعة للتضامن ،تضامن رائع
ووطنية نبيةل برزت امحلد هلل يف لك القطاعات ،يف لك اجملاالت ،يف لك
الناطق ويف لك اجلهات اخل ،وهاذ اليش كنعزتو به اكملني.
واذا اكن بعض االخوان السادة الستشارين أشاروا لهاذ القضية دايل
ادلروس ،ميكن أن أقول ادلروس من هاذ اجلاحئة البشية لكها ميكن أن
تس تفيد شيئا همام ،وهو التواضع ،التواضع من حيث العمل دايلها ،يف علمها،
التواضع يف اماكنياهتا ،التواضع يف أنك تشعر بأهنا قوية ،راه االنسان وال
واحد الوقت كيحس بأنه صايف س يطر عىل الكون وأنه يفعل ما يريد،
وتبني لنا الن أن االنسان عندو حدود فالقدرة دايلو ،ميكن ابلعمل ،ابلعمل،
ميكن نتجاوزو هاذ اللحظة ،ولكن كيتبني لينا بأنه يف لك حلظة خصنا دامئا
نتحالو بصفة التواضع والراء اليل كنقدموها والقرتحات ،راه أحياان كيبان
لينا واحد القرتح غري تدير هااك هو العصا السحرية حلل الشلك ،ولكن اىل
جييت فالتطبيق كتلقى راه هو يف احلقيقة فيه بزاف دايل النقص وفيه بزاف
دايل ..وكيطرح بزاف دايل االشاكالت اليل االنسان أحياان ال يدركها.
هاذ اللحظة التارخيية أعلت من شأن الوطن وأصبح الغرب فعال
بمنوذجه ومبا يقوم به ،يشلك واحد مثال جديد ،لك دوةل عندها منوذج
دايلها ،وحنن يف مواهجة التحدايت نصوغ منوذجنا الوطين الغريب اذلي
يصوغه الغاربة جبهدمه ،بفكرمه ،اببتاكرمه ،بتفاعلهم ،بتضامهنم ،بعملهم
اليويم ،بعرقهم ،كنصوغو احنا المنوذج دايلنا كيفاش كنواهجو هاذ الوابء.
ميكن نقول من دالئل النجاح أن هناك الغرب حمسود وأيضا هناك من
حياول ومن ال يريد للبدل أن تسري هبذه الطريقة ،ولكن امحلد هلل ،بقيادة
جالةل الكل جنبتنا الكثري من الشالك وراه شفنا اليوم ،امحلد هلل الغرب
من خالل البادرة اللكية الرامية اىل ارساء اطار معليايت لواكبة البدلان
االفريقية يف خمتلف مراحل تدبري أاثر جاحئة كوروان ،واليت ترتكز عىل
تبادل اخلربات ،تبادل التجارب ،الامرسات اجليدة ،لواهجة التأثريات
السلبية سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجامتعية أو البشية لهذه
اجلاحئة ،هاذي واحد البادرة انسانية وافريقية رائدة ُتعل من جالةل الكل
رائدا افريقيا حقيقة وقيادة ذات البعد االفريقي وليس فقط ذات البعد
الوطين.
وقد رأينا الربلان االفريقي أخريا ،يف بالغ خاص ،أشاد هباذ البادرة
اللكية السامية واعتربها مبادرة لصلحة افريقيا وس تفيد افريقيا ،والغرب راه
عندو التجارب دايلو والتجربة دايلو ذاك اليش عالش قلت ُتربة مغربية-
مغربية ،اليت هو مس تعد لتقامسها مع ادلول الخرى ،ويعطي من التجربة
دايلو ومن العرفة دايلو ،كام يس تفيد من ُتارب ومعارف الخرين.
أرشمت ،الس يدات والسادة الستشارين ،للعديد من الالحظات ،أريد
أن أتوقف عند بعضها.
أوال ،جنيو لهيا من العام للخاص ،أوال ،من البكر اليوم التعرف عىل
التأثريات الاقتصادية لهذه اجلاحئة ،ما اكين حىت يش دوةل فالعامل وال يش
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فذلكل ،رضورة احلجر الصحي وطبيعة احلجر الصحي ورضورة
الالزتام ابلتباعد الاجامتعي وما يكونش الزحام اىل أخره ،كيفرض علينا أي
اجراء بغينا نديروه كنديروه يف الزمن ابش ما يكونش اشاكالت.
فذلكل ،أان متفق معمك فهاذ القضية واحنا كنديرو هجدان فهاذ اجملال
وكنعولو عىل الواطنات والواطنني يتفهمو هاذ اليش ويساعدو حىت هام
فهاذ القضية هاذي ،لن ابلتعاون بينتنا ميكن جنحو هاذ الرحةل وجنحو هاذ
القضية اليل يه ذات أمهية كبرية.
ابلنس بة للصناع التقليديني حبال مجيع الهنيني الخرين ،هام فالالحئة
لالس تفادة من هذا ادلمع الوجود ،اما كجراء اىل اكنوا أجراء واما مكهنيني
عندمه بطاقة "الراميد" ) (RAMEDفهاذ الربانمج دايل أمسو ،واما
مكهنيني ما عندهومش بطاقة "الراميد" ) ،(RAMEDيدخلو فهيا ذوك
الخرين اليل جايني ،اذن هام كجميع الهنيني الخرين غيدخلو فواحد من
هاذ الربامج عىل حسب الوضعية دايهلم.
وذلكل ،أان أظن بأنه مبدئيا خمص يكون حىت يش مشلك ولكن أي
حاجة اىل وصلتو لينا يش حاالت وال يش حاجة كنحاولو ما أمكن نركزو
علهيا وحناولو ما أمكن حنلوها ،أان راه غري حاةل واحدة تتوصلين تنصيفطها
للوزير والوزير تيصيفطها ..اىل أخره ،وكنبقاو حىت تنحلو هاذ الشالك رمغ
الصعوابت ،هاذي راه فهيا صعوبة كبرية لن كتجينا ميكن نقول ليمك عشات
دايل الراسالت وعشات الرسائل دايل "الواتساب" )(WhatsApp
كتجيين يوميا وخص لك واحدة نوهجوها اىل أخره ،مع أنه يف احلقيقة
الراسةل خص توجه مبارشة للوزراء ما ميكنش توجه لكيش لرئيس احلكومة
ويعطي للوزراء ،الوزراء اعطينامه التفويض ابش فالتعلمي كتصيفط لوزير
التعلمي ،فالصحة كتصيفط لوزير الصحة ،ال حاجة للمرور عرب رئيس
احلكومة ،واال خصين أان ادارة أخرى تساوي مجموع االدارات ابش نعاجل
هذاك اليش ،ولكن رمغ ذكل احنا اليل تلقيناها كنحاولو ما أمكن نتفاعلو
وندوزوها اىل أخره ،رمغ الصعوبة فهاذ الوضوع.
ابلنس بة الخنراط البناك ،أان بغيت نأكد ليمك بأن القطاع البنيك منخرط
ومه أعضاء يف جلنة اليقظة الاقتصادية ،اىل اكنت بعض الصعوابت وال
بعض االشاكالت راه تنقيلو نتدخلو فهيا ،كنقيلو نناقشو ولكن أحياان تيكون
سوء تفامه ،أحياان تتكون اشاكالت ،واالشاكالت مع هاذ التجربة يه
صعيبة والضغط ،احنا مس تعدين نتعاونو ونشوفو كيفاش ،من خالل احلوار
مع القطاع البنيك ابش ان شاء هللا جنحو هاذ الرحةل ،وأظن بأن "ضامن
أوكسجني" القاوةل الفالحية مانظنش واش مس تثناة منو وال مقاوالت تربية
ادلواجن حىت يه مقاوالت ميكن أن تس تفيد من "ضامن أوكسجني" وفق
الشوط الوجودة يف "ضامن أوكس يجني".
ابلنس بة للمغاربة العالقني ،أان متفق معمك بأن هؤالء الغاربة عاشو
فواحد الساعة ظروف صعبة وأن الاهامتم ابلعاانة دايهلم يشء رضوري ،مع
السف الشديد جاو فهاذ الظروف ،وراه فهيا انس موظفني مشاو يف همام

ليك ف  2020ها يه الشاريع ها يه الداخيل ها يه الصاريف ،الهنار
اليل يتبني لينا بأن البنية دايل هاذ اليش كيكون فيه تغيري ،أنذاك س نقوم
بوضع قانون مايل تعدييل ،ابيق الوقت قدامنا ومنترسعوش فهاذ القضية
واىل غادي نبداو نوضعو ويش حاجة ومن بعد لك هنار تنغري فيه ،واحد
الشوية شهر وال شهرين وال  3أشهر غادي يبان لنا احلساب أدق،
وخصوصا العطيات دايل الفرضيات ادلولية ،راه ما اكين حىت يش حاجة
اليل ابينة ،يكذب عليك الكذاب ،يقول ليك هذا انزل هذاك طالع ،يش
انزل مث يف الخر كيطلع ،يش طالع مث فالخر تيزنل راه مجيع الفرضيات
ممكنة ،هاذي النقطة الوىل.
النقطة الثانية ،أيضا ابلنس بة للخروج من احلجر الصحي ،اخلروج من
احلجر الصحي هذا واحد العمل اليل خصو بيداغوجية وخصو اسرتاتيجية
خاصة للخروج من احلجر الصحي ،وذلكل ،هناك دراسة كتدرس يف جلنة
القيادة وبعض اللجان أيضا الدمعة كتدرس السيناريوهات المكنة للخروج
من احلجر الصحي ،طبيعي غادي يكون تدرجيي وميكن أن يكون حىت
دراسات ذات طابع هجوي وحميل ،مبعىن واحد اجلهة ميكن لهيا ختفف من
احلجر الصحي ،واحد اجلهة ابيق فهيا الانتشار دايل الوابء فواحد الس توى
خص يبقى...اخل ،هاذ اليش اكمل كيتدرس ،ونقول ليمك ابيق ما اكين حىت
يش حاجة هنائية ،هاذ اليش داب كندققو فيه وان شاء هللا يعلن يف الوقت
الناسب والتشاور فيه مااكين حىت يش مشلك ،ابلعكس التشاور احنا
نرحب به وكنعتربوه واحد المر همم جدا ومغين يعين كزييدان غىن يف
الفاكر.
أان متفق معمك عىل رضورة وجود خطة تواصلية ،فعال هناك خطة
تواصلية ،نطوروها وجنودوها أحسن ،ما اكين مشلك ،ولكن جلنة الرصد
واليقظة يف وزارة الصحة عندها ندوة حصفية يوميا ،الن والت رمسية عىل
الساعة السادسة مساء.
هناك عدد من الوزراء يذهبون ابس مترار اىل القنوات االعالمية
الرمسية ،بطبيعة احلال الصحافة الخرى الوطنية واالذاعات الخرى احلرة
راه اجملال مفتوح كيتواصلو فيه ،وكنعترب بأنه هاذ اجللسات دايل الس ئةل
الشفوية هو أيضا أداة تواصلية من خاللمك مع مجيع الواطنات والواطنني،
وخصوصا مع البث البارش.
أان متفق معمك عىل أنه هناك اشاكل فامي خيص ُتمع الواطنني أمام
البناك ،أمام الواكالت البنكية ،كام يف بعض الماكن الخرى ،ذاك اليش
عالش مشينا فادلمع كمييش تدرجييا ،لن ادلمع اىل خرجتيه هنار لكيش
غادي جييك ،اىل لك واحد كتصيفط ليه ،كتصيفط مثال ل  200ألف يف
اليوم كيخرجو غري هاذيك  200ألف ،لك واحد كمييش للواكةل فالنطقة
دايلو وفاجلهة دايلو وكتخفف وكميش يو انس ،حىت الواكالت البنكية ميكن
لهيا تعاجل هاذيك احلاالت واالشاكالت دايلها  ..اىل أخره ،وتعطهيا البال،
اىل وال الزحام قدامك ما تعرف واش غادي تعاجل واش غادي حتل.
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رمسية وبقاو ،وفهيم برلانيني ،أنتوما عارفني ،فهيم برلانيني يف الستشارين
وفهيم برلانيني يف جملس النواب ،فهمتيين؟ اييه برلانيني من الستشارين
ومن جملس النواب ابش تعرفو بأن هاذ اليش لكيش متساوي ،ال
السؤولني وال الربلانيني وال ،..عندان انس كثار اليل مشاو موظفني سامني
وبقاو حىت هام علهيم هاذ القضية ،طيب.
هاذ السأةل هادي ،أوال خصنا نعرفو أوال بأن خصنا نوهجو واحد
الشكر للسفارات والقنصليات لن دارت واحد التعبئة اس تثنائية ابش
حتاول ما أمكن تعاجل أقىص ما ميكن من احلاالت ،اكين واحد اجلزء اليل هام
القنصليات تلكفو لهيم ابلفنادق ،ميكن ما تكونش فنادق مصنفة عالية جدا
وميكن ما تكونش اىل أخره ،ولكن عىل لك حال حاولو ما أمكن يتدخلو،
ودارو جلان دايل اليقظة مس مترة للتعرف عىل احلاالت والحصاهئا وهاذ
االحصاء متحول ابلناس بة ،كتكون عندان أعداد مث تربزو أعداد أخرى،
يش انس قالو ما اكين الش حنصيو ونتس ناو حىت منش يو ومث يف الاخر ابن
لهيم بأن خصهم ميش يو.
فذلكل ،راه اليوم فاالحصاء دايل هاذ الصباح راه وصلنا ل 21.000
ويش حاجة ،ما نعرف حشال  21.000ويش حاجة ،فذلكل هذه أرقام
متحوةل كزتيد ،وبلك رصاحة نناقش يوميا ،يوميا هاذ العضةل وكيفاش
غادي نديرو ابش يدخلو ان شاء هللا ،ونمتناو عىل هللا نلقاومه بني أحباهبم
وأرسمه يف القريب العاجل ابذن هللا ،لن احنا ما بغينا لهيم غري جييو ان
شاء هللا يكونو مع الحباب دايهلم ويكونو مع الرس دايهلم ومع العائالت
دايهلم ،مع رمضان حصيح ،أان متفق معمك.
مرة أخرى ،أريد أن أشكرمك عىل مالحظاتمك وتفاعالتمك االجيابية
والقمية ،وأريد أن أؤكد لمك بأن احلكومة راه ابالنصات والوزراء راه
مس تعدين جييو للجان ،بطبيعة احلال درتو برانمج دايل الس ئةل الشفوية
فالراحل القبةل غادي جييو ،ولك وزير س يفصل أكرث يف االجراءات اليت
اختذها يف القطاع دايلو ويف اجملاالت اليل كتعنيه ،لن اكين تفاصيل كثرية
يصعب االحاطة هبا يف هاذ الفرصة الزمنية اليت أتيحت ،وأريد أن أخرج
من هنا ،لن احنا مكغاربة نفتخر بأننا مغاربة ،نفتخر بقيادة جالةل الكل،
نفتخر هبذا الشعب العظمي ،واحنا عندان الثقة يف احلارض ويف الس تقبل
وان شاء هللا س نبين بعد هذه اجلاحئة مغراب أفضل مما اكن عليه قبل
وس ميهد دلخول الغرب اىل صفوف ادلول الصاعدة ابذن هللا.
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

مشكورا ،اجللسة التشيعية عىل الساعة الثالثة والنصف.
---------------------------------------------اللحق :الداخالت السلمة مكتوبة لرئاسة اجللسة
 مداخةل الستشار الس يد عبد القادر سالمة ابمس فريق التجمع الوطينللحرار:
قبل أن أتفاعل مع ردمك القمي والغين ابلعلومات التعلقة جباحئة كوروان
والثر الاجامتعي والايل والاقتصادي اذلي ذكرمتوه يف ردمك ،أود بداية يف
هذه الناس بة أن أتوجه بأحر عبارات التعازي والواساة لعائالت وأقارب
حضااي هذا الوابء ،سائال من هللا عز وجل أن يتغمدمه ابلرمحة والغفران
وأن يسكهنم فس يح جناته ،كام أدعو لاكفة الصابني ابلشفاء العاجل.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
بفضل اليقظة وبعد النظر والرؤية الاستباقية لصاحب اجلالةل محمد
السادس نرصه هللا وأيده ،اذلي أمر ابغالق احلدود اجلوية البحرية والربية،
وتطبيق احلجر الصحي عىل اكفة الرتاب الوطين وذكل منذ االعالن عن
أول حاةل اصابة جباحئة كوروان ابلغرب ،قامت احلكومة ويه مشكورة،
ِب ِعدة اجراءات احرتازية ،مهنا عىل سبيل الثال:
 ضامن متوين السوق الوطنية ابلنتوجات الفالحية والسمك ،بتوفريالغذاء بمكيات كبرية يف اكفة السواق للك الغاربة من خرضوات
وفواكه وحبوب وحلوم وغريها من الواد الغذائية الساس ية؛
 تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من خالل مضاعفة عددا َل ِرسة؛
 اقتناء أهجزة التنفس؛ فرض وضع الكاممات وتوفريها يف السواق؛ فتح خمتربات هجوية للكشف الرسيع عىل الصابني احملمتلني.وغريها من االجراءات اليت س بق للسادة الستشارين اذلين تناولوا
اللكمة قبيل أن أشاروا الهيا.
هذه االجراءات مكنتنا ،وامحلد هلل ،من التحمك يف احلاةل الوابئية لبالدان
وجنبتنا من خماطر كثرية ،عىل خالف الكثري من دول العامل اليت خلف فهيا
هذا الوابء عشات الالف من الرواح.
ويف هذا الس ياق ،علينا أن هنئن احلكومة والسلطات المنية والطر
الطبية والنظومة الرتبوية ،اليت اكنت يف مقدمة الصف المايم لواهجة هذه
اجلاحئة وعرضت حياهتا للخطر تلبية للنداء الوطين ،وهنئن احلكومة عىل
لك االجراءات الاجيابية اليت اختذهتا ،كام هنئن السلطات العمومية اليت
بذلت لك ما يف وسعها محلاية أرواح الواطنني واحلد من انتشار هذه
اجلاحئة من أجل اخلروج من هذه الزمة بأقل رضر ممكن .وال ننىس
االعالميني اذلين رامكوا هذه الزمة منذ البداية ومه ينشون الوعي

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا مجليع الس يدات والسادة الستشارين والس يدات والسادة الوزراء
عىل السامهة دايلمك.
نذكر بأنه بعد نصف ساعة س يرتأس الس يد عبد القادر سالمة،
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وبتحسيس الواطنات والواطنني خبطورة هذا الوابء .لهؤالء مجيعا أتقدم
ابمس فريق التجمع الوطين للحرار بتحية اجالل وتقدير عىل الس توى
الرفيع اذلي أظهروه ومه يزاولون هماهمم بضمري وطين وهمنية عالية.
ان الزمة اليت منر هبا مسحت لنا مجيعا أن نجعا ِي هن ميدانيا أن ادلوةل
الغربية بلك مكوانهتا المنية والعسكرية واالدارية وجممتع مدين اس تطاعت
أن تنجح وتتجند لاكحفة هذا الوابء واحلد من خمتلف تداعياته الاجامتعية
والاقتصادية.
ورمغ لك الصعوابت اليت واهجت السلطات العمومية يف فرض احلجر
الصحي ،أحياان ،وتطبيق االجراءات الاحرتازية ،اال أن هذه العملية مرت
يف ظروف جيدة ،الزتمت فهيا السلطات العمومية ابالحرتام ادلقيق
لقتضيات ادلس تور واحرتام حقوق االنسان وس يادة القانون.
وخري دليل عىل ذكل :اخلرجات اليومية اليت تقوم هبا السلطات المنية
من رجال المن وقوات مساعدة لك مساء خملتلف أحياء الدن الغربية،
واليت قوبلت برتديد النش يد الوطين من معوم الواطنات والواطنني ،يف
جو وطين خاشع وبديع ،كعربون تقدير جلهود السلطات المنية.
كام أننا نمثن المتديد الخري للحجر الصحي اذلي لقي ارتياحا واس تحساان
دلى اكفة الواطنني والواطنات ،واذلي ال همحاةل أنه س يكون حائطا وقائيا
وعازال لهذا ادلاء.
ان الغرب ال ميكن أن يكون يف همأْمن من هذا الوابء اال بعد اكتشاف
لقاح وجعهل يف متناول امجليع ،وهذا ال ميكن أن يكون اال بعد شهور.
وابلتايل ،علينا أال ننتظر عودة حقيقية للحياة الطبيعية والاقتصادية يف
أقرب الوقات ،فاذا اكن احلفاظ عىل أرواح الواطنني هو من أولوايت
احلكومة ،فان التفكري يف الثر الاجامتعي والاقتصادي اذلي هس جي هخ ِل جف جه هذا
الوابء هو كذكل من الولوايت الساس ية.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ان هذه الزمة س ينتج عهنا مضاعفات كبرية وخطرية جدا مهنا :
▪ انتشار البطاةل نتيجة ترسحي العامل من طرف الوحدات االنتاجية
اليت توقفت عن العمل؛
▪ اغالق عدد كبري من وحدات انتاجية؛
▪ اختناق مايل لوحدات أخرى؛
▪ ترامك ادليون البنكية وديون المولني عىل هذه الوحدات اخلانقة؛
▪ ترامك واس تحاةل أداء الرضائب لدلوةل.
اذ ًا كام ترون ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،فالقاوالت الغربية وخاصة
الصغرى والتوسطة س تعاين ال همحاةل صعوابت مالية خانقة مهنا من
س تتـرضر ومهنـــا مــن ستندثر هنائيـــا ،ذلا وجـــب علـى ادلوةل انقــــاذ هـــذه

القـاوالت حىت ميكن لهــا أن تتجـاوز هــذه الرحـةل ،كام جيب علهيــا
مواكبــة الفاعلني الاقتصاديني.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم؛
ان الاقتصاد الوطين بعد كوروان س يعيش اهزتازا خضام سيمتزي بـ :
▪ ارتفاع البطاةل بشلك رهيب؛
▪ جعز ابلزيانية؛
▪ اخنفاض همول لداخيل الزيانية ،سواء الرضيبة عىل القمية الضافة
أو الرضيبة عىل الشاكت أو مداخيل الس ياحة؛
▪ تراجع مداخيل التصدير؛
▪ خصاص يف الواد الاس هتالكية يف السواق نتيجة توقف العديد
من القاوالت عن العمل واالنتاج.
فهل للحكومة تصور لعاجلة هذه احلاالت حىت تمتكن من انقاذ
الاقتصاد؟
وهل أن هذه التداعيات س تنهتىي هذه الس نة أو س متتد اىل الس نوات
القادمة؟
تصور للك هذه الشالك وأثرها عىل القطاع الاجامتعي
وهل للحكومة ٌ
والاقتصادي عىل الدى القصري والتوسط؟
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ان فريق التجمع الوطين للحرار يرى أنه من الرضوري أن تضع
احلكومة برانجما وخمططا لالقالع الاقتصادي يريم اىل الاحتفاظ مبناصب
الشغل واعادة تنش يط الوحدات االنتاجية ،وهذا ال يتأىت اال بتقدمي دمع
معويم للفاعلني الاقتصاديني الصغار والتوسطني قصد الاحتفاظ عىل
قدراهتم العادة االقالع وحاميهتم من خطر الاختناق الايل حىت يمتكن
هؤالء الفاعلون الاقتصاديون من الوفاء ابلزتاماهتم وضامن منومه والاحتفاظ
مبس تخدمهيم وجعلهم يسامهون يف جعةل الاقتصاد الوطين من جديد.
حنن نعمل أن احلكومة بصدد مجع العطيات واالحصائيات والرقام قصد
دراس هتا وحتليلها حىت تمتكن من وضع برانمج معل للتصدي لهذه الشالك،
ومن الطبيعي أال يكون للحكومة تصور حقيقي لهذه الوضعية اال بعد انهتاء
أزمة كوروان.
ِ
اال أننا نعتقد أن للحكومة توقعات واحامتالت وسيناريوهات َأ هول هية عن
الرضار اليت س تخلفها أزمة هذا الوابء عىل الاقتصاد الوطين ،وابلتايل نود
منمك الس يد رئيس احلكومة احملرتم اطالع الرأي العام الوطين من خالل
هذه الؤسسة عىل هذه الاحامتالت ان اكنت موجودة دليمك سواء التعلقة
ابحلارض والس تقبل.
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