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 628رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 19)هـ 1441 رمضان 25الثالاثء : التارخي

 .رئيس اجمللس، احلكمي بن شامشالستشار الس يد عبد : الرئاسة

، ابتداء من الساعة الثانية وادلقيقة اخلامسة ساعتان وس بع دقائق :التوقيت

 .زوالاعرش 

يس احلكومة خالل د رئ مناقشة البياانت اليت تقدم هبا الس ي :جدول ال عامل

 : "تطوراتحول موضوع اجللسة العامة الشرتكة بني جمليس الربلان

من  68معال بأ حاكم الفصل  ماي" 20تدبري احلجر الصحي ما بعد 

 ادلس تور.

----------------------------------------------------------------------- 

 :اجمللسيس رئ  ،بن شامش كمياحلعبد الس يد الستشار 

  بسم هللا الرمحن الرحمي

 .والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني

  بركة هللا أ علن عن افتتاح اجللسة.ىلع

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمون،

والنظام ادلاخيل جمللس  ،من ادلس تور 68الفصل معال بأ حاكم 

بتارخي  102/20 رمق مكة ادلس تورية مبوجب قرارهالستشارين كام أ قرته احملا

، منه 273والس امي الفقرة الثالثة من البند الثاين من الادة ، 2020مارس  2

بياانت الس يد رئيس احلكومة اليت تتعلق بقضااي "اليت تنص عىل أ ن 

يب التفق ارين وفق الرتت طابعا وطنيا هاما تناقش مبجلس الستشتكتيس 

 ."ندوة الرؤساء يف عليه

من  15عه النعقد بتارخي بناء عىل مداوالت مكتب اجمللس يف اجامتو 

 15الرؤساء يف اجامتعهيا النعقدين يويم  ندوةومداوالت  ،الشهر اجلاري

الفرق واجملموعة  خيصص اجمللس هذه اجللسة لتقدمي تدخالت، ماي 18و

طار مناقشة البياان ت اليت تقدم هبا الس يد رئيس احلكومة الربلانية يف ا 

اليت اتبعناها مجيعا واليت  ،يس الربلانلعامة الشرتكة بني جملخالل اجللسة ا

تطورات تدبري " :حول موضوع، 2020 ماي 18انعقدت يوم أ مس اال ثنني 

 ."ماي 20احلجر الصحي ما بعد 

طاةل ذندون ا   ارينوأ دعو أ حد السادة الستش ،ابب الناقشة ، أ فتح ا 

 .دقيقة 12عن فريق ال صاةل والعارصة لتناول اللكمة يف حدود  احملرتمني

 :محد تويزيأ   الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والسالم عىل النيب ال مني. والصالة

 احملرتم،الس يد رئيس احلكومة 

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 ن احملرتمني،الس يدات والسادة الستشاري

 نناقش معك اليوم عرضمك حول مسار ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم

أ و خطة اخلروج من هذا احلجر الصحي اليت تناولمتوه  ،الصحي جررفع احل

 .جمليس الربلان أ ماميف العرض اذلي قدممتوه أ مس 

نس تغلها ليك جندد من خاللها الشكر والتقدير  ،أ وال وهذه مناس بة

ة نود الوطن اذلين مه الآن مرابطني يف الصفوف ال وىل حملاربوالامتنان جل 

نذكر مهنم ال طباء، نذكر مهنم المرضني ومجيع ال طر الطبية، هذه اجلاحئة، و 

 .كذكل مجيع ال هجزة ال منية بلك تشكيالهتا

م به رجال اال دارة الرتابية، ال من الوطين، البد أ ن ننوه مبا قا ،كذكل

ت السلحة، الوقاية الدنية، وال ميكن أ ن ننىس هنا ادلرك الليك، القوا

غالق الدارس ل هنم عند رجال التعلمي والانتقال مبارشة ما مت اختاذ قرار ا 

ىل ا فهيي مسأ ةل جديدة  ،تقنيةهاذي فالتعلمي عن بعد  ،لتعلمي عن بعدا 

ولكن اخنراط رجال التعلمي بلك تلقائية يف هذا الوضوع  ،اتذةابلنس بة لل س

ىل ح جنأ   ذن فالشكر موصول ا  سواء يف  ،رجال التعلميجزئيا هذه العملية، ا 

اذلين أ ابنوا عن حتدي كبري  ،أ و يف اجلامعات ،الابتدايئ أ و يف ،الثانوي

 عن بعد. ادلروسلالمسة هاذ التقنيات اجلديدة فامي خيص 

عندما  مه اذلين ،ومه كرث ،ال ميكن أ ن ننىس جزء من الغاربة ،كذكلو 

جزء من الغاربة كيف ما كهام  ،دان يف احلجر الصحيمنازلنا مع أ والحنن يف 

ىل احل ابداية مه كثار اذلين خرجو ل ا قلت يف ىل الؤسسات  اقول وخرجو ا  ا 

نتاجية لتأ مني الغذاء للمغاربة عىل يد هؤالء، ل هنم  نشدو ..ما خصناش ،اال 

مايش غري  ،دانجنود اليل هام لعبو واحد ادلور يف تأ مني ال من الغذايئ لبال

جدا يف التصدير لعبو واحد ادلور كبري  كذكل يفحىت  ،ال من الغذايئ

ذنن الجدا متصدير واحد العدد كبري  ىل ادلول الغربية، ا   واد الغذائية ا 

 .فهنيئا لنا هبؤالء الغاربة مجيعا

ليك نفتخر ونعزت ونقدم الشكر  ،تعبريهذه الناس بة لل  نأ خذكام 

حرب ماكحفة  يذااذلي قاد هذه العركة، ل ن ه ،لكلوالامتنان جلالةل ا

ذن فهيي حرب، ،فريوس كوروان بلك  ،قادها جالةل الكل بلك تفان ا 

القيادات الكربى فهيي تتخذ  ،بلك جشاعة، ل ن رؤساء ادلول ،رةو مقد

جراءات يف وقهتا، خصك تكون عندك القدرة والشجاعة ابش تأ خذ  اال 

جاال   جراءات اليل  راءات كبريةجراءات يف وقهتا وبرسعة، ا  وخطرية جدا، اال 

ود، منع الطريان بني ادلول، مث كذكل احلدهو غلق اختذمه جالةل الكل اليل 

آخره سدينا مدارس، سدينا واحد العدد دايل الرشاكت ىل أ وهذا جانب  ،ا 

ذناقتصادي خص تكون عندك هاذ  ، وكذكل عندان جانب اجامتعي، ا 

 .خذ هاذ القرار وبرسعةات الشجاعة ابش ميكن، هاذ القدرة

وجنب الغرب  نبناهاذ اختاذ القرار من طرف جالةل الكل هو اذلي ج 



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

2 

 (2020 ماي 19) 1441 رمضان 25

جالةل الكل اكنش ا ، مكون ما كناشل ن عالش؟  ،أ ن نسقط يف احملظور

فلنا أ ن نالحظ ما شاهدانه  ،وبرسعة رةو قدبشجاعة ومباختذ هاذ القرارات 

ماك يف عدد كبري جدا من ادلول اليل ماكنياتادية نيات اقتصعندها ا   وا 

ن العدد كبري جدا من و أ  شوفن وك  ،ا نتوفر عليهالستشفيات بأ كرث بكثري مم

 ،غيا النظومة الصحية اليل عندمهدعالش؟ ل ن  ،الناس اليل كميوتو يوميا

 شوف شكون اك النظومة،ذعيات دغيا غيا عيات، د ،ويه قوية جدا

جر ذختاطرا لينا احنا كون ما  أ ساس ية ابلنس بة  اءات اليل يهوش هاذ اال 

لينا.  ا 

الس يد رئيس  ،تلكمتيو عليه أ نشأ  جالةل الكل الصندوق اليل ،كذكل

كوروان، هاذ  د وزير الالية الآن صندوق ماكحفةاحلكومة وتلكم عليه الس ي

جراء دايل صندوق ماكحفة ك الس يد رئيس  ،وروان، أ وال بني كيف ما قلتواال 

عالش؟  "،متغربيت"ايل الغاربة، ن ال صيل دعىل العد ،احلكومة البارح

دخل عندما اندى به جالةل الكل فاكنت ل ن هاذ صندوق ماكحفة كوروان ت

فقريمه ومتوسطهم وغنهيم، لكهم  ،واحد الهبة دايل الواطنني الغاربة لكهم

وراء  ادي يكون هاذ اال جامع وهاذ الهبةهبوا يف ملحمة قل نظريها، فني غ

نيات اليل يه كبرية جدا، ل ن ما ش ميكن نعطيو اال ماكجالةل الكل اب

نشاء هاذ الصندوق دازتش تقريبا شهر عىل  نداء جالةل الكل فامي خيص ا 

مايش  ،3.7مايش سهةل  ،دايل ادلوالر دايل الاليري 3حىت وصل تقريبا 

 ،وسطهمفقريمه وغنهيم ومت ،بنداء جالةل الكل ل ن الغاربة ابش ،ساهةل

آ ملحمة تضامشاو يف  يتدار هاذ الصندوق دايل ميكن زرية ابش منية وتأ

 ،دورا اجامتعيادورا همام وأ ساس يا يف حماربة هاذ الآفة، كوروان اذلي لعب 

تلكم عليه و  ،الس يد رئيس احلكومة ،عليه ومادلور الاجامتعي راه تلك

نا عدد من ال رس، ل ن واحد الس يد خدام ن الس يد وزير الالية عىل أ نه مك 

داري صبح الصباح ما عندو ما يتدار، وت أ و انحف فرشكة تسدات بقرار ا 

 ..ما عندو ما يتدار، واحد خدام فهذا غدا ندو طاكيس صبحواحد خدام ع 

ماكنيات، ما  خدام شر، ما بقااما عندو ما يتد غدا صبح ذنعندو ا  البد  ا 

ماكنيات مادية لهذه العائالت عيشو ابش ميكن فالواقع ي  ،ومه كرث ،أ ن نوفر ا 

 الشالك دايهلم حىت تدوز هاذ الاكرثة دايل كوروان. يفضيوو 

ذن  la caisse)منخرطني يف  اكين اليل ساهلني اليل ،العدد ا 

sociale)  يونيو،  مارس حىت أ واخر 15درمه من  2000هاذي معروفة

، (RAMED)اكين  مبسوطةمسأ ةل  ،RAMED)1(كذكل اليل عندمه 

 les)فالواقع احنا  وزير الالية هو قال ليك، ولكن اال شاكلية اليل قال قبيال

ramedistes)  مليون، شكون اليل اس تافد 11وال  اريبتق مليون 12اكين 

نسان  (RAMED)بعدا اكع اليل عندو  ..من هاذ صندوق كوروان راه ا 

من طرف احلكومة يه ذوك  ىفقري، ولكن القانون وال السائل اليل تتعط

اليل خدام فيش  ،ذكلعندمه خدمة بعدا اليل  (RAMED)اليل عندمه 

 
1 Régime d'Assistance Médicale 

 عىل أ نه يف نمتناو ،(RAMED)مايش غري اليل عندو  ،حاجة ووقف

حلاالت ويه كثرية جدا لهاذوك الناس اليل فالهوامش الس تقبل نشوفو ا

ماكنياتالقرى اليل ما عنده دايل الدن ويف  اليل عندهوم ومش ا 

(RAMED) متكهنم من حىت هام نعطيومه بعض اال ماكنيات اليت 

 الواطنني. رار يف العيش الكرمي حباهلم حبالالاس مت

آخر اكين ج ،كذكل  ،خرينالآ ا من م (RAMED)اليل هو ما من زء أ

هيلك، الس يد رئيس احلكومة قلتو عىل أ نه ال غري الاقتصاد  خدامني يف

 ابش ميكن يرصفو ،مزاين ميكن ال س بوع اجلاي غادي يبداو ،بداوي غادي 

ما   فالواقع خصهم حىت هام حباهلم حبال خوهتم اليلدات اليل هاملهيم الاعامت

ذ مش هاذ العملية وهاذ الآلية و هاذ الناس اليل ما عنده نعندمهشاي، ا 

لآالف ساهةل، ل ن ابش جتمع مئات ا شراه مايش نقول ليمك ،مايش ساهةل

بدون ما  وتوصل لهيم هاذ العونة اكملني دايل العائالت يف ظرف وجزي

ذنهذا راه خص يكون الو  ،ن غلطيكو  احد أ محق ابش يقول هاذ اليش، ا 

 ة جدا معنشكر احلكومة عليه، ل هنا جتاوبت برسعة كبري  ،اكين جمهود كبري

والتعلاميت دايل جالةل النداء دايل جالةل الكل والاقرتاحات والتوصيات 

طار التنفيذ ما ميكنش نطلبو ،هتمالكل ونفذ  كنلو الس تحيل،  ولكن يف ا 

الناس اللكفني سواء  ، أ يتغلطوشا كنطلبو ما ميكنش نطلبو منمك م

ذنما يغلطوش اللجنة احملليةمس توى هجواي أ و عىل  ومركزاي أ   البد هاذ  ، ا 

ذن  ،كبرية جدا ،معقدةيه  اليل العملية البد يكون فهيا  ،بزاف معقدةا 

شاكليات  فهيمالناس عدد دايل ال اليل قلهتم أ ن واحدمن هاذ اال شاكليات  ،ا 

تو، والشاكايت اليل قل  دايل الناس اليل قلهتم أ ن واحد العدد الشاكايت

ذنكيتشاكو لينا و  واحد العدد تنمتناو  كيتشاكو ليمك عىل أ هنم ما توصلوش، ا 

اعدات هاذ الستوصلهم  عىل أ نمك تردو ابلمك لهاذ الناس هاذو اليل ختص

 اليل خصها توصلهم.

قاوةل الوطنية ابش ل الساعدة دايل العند اجلانب الآخر داي ،كذكل

عالقات مع المولني وعندها  دهاعن ،ل ن سدات ،هاذ ال زمةميكن تقاوم 

ذن ،دار الرضائبب عالقات جراءات، فالواقع قلهتم وقاهلم وزير  ا  اكين ا 

جراءات ،مزاينني يه الالية اليل مايش  ،الس يد رئيس احلكومة ،ولكن اال 

جراءات اليل خصها جراءات  يه اال  ولكن خص تدار، دارت احلكومة ا 

 ..قع، ل ن هناكعىل أ رض الواخص التنفيذ  ..التتبع وخص التنفيذ داخل

هذاك المتويالت اليل امي خيص ف مع ال بناك اكين مشلك ف ،اتذوخا اخت

شاكليات يف ذن، ا  "أ وكسجني"تلكمنا علهيم فامي خيص  ذن  ،التطبيق اكين ا  ا 

تتبع  أ نالوضوع  زية اليت يه مسؤوةل عىل هاذنمتناو عىل أ ن اللجان الرك

جراءات احلكومية اليل  ،كيف ما اكن احلال ،هاذ الواضيع ابش ميكن هاذ اال 

درانمه لساعدة القاوالت الصغرية والتوسطة والصغرية جدا ابش ميكن ما 

فالس ال فالس دايلها يعين أ ن هناكتفلسش، ل ن ا خروج عدد كبري  ..ا 

 شغل.مناصب ال من جدا 

وزارة الالية  سواء يف ،ابش نشكرو ال طر ،هاذ الناس بة كذكل يفو
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رية عىل مس توى امجلاعات وعىل مس توى يني أ و السلطات اال داوالتقن 

ابش جتمع وابش  ،اليل قامت هباذ اجملهود، ل ن مايش جمهود ساهل ،ال قالمي

ا واليل موابش تعرف اليل كيس تحق  يل كتعطىتيقن من العلومات ال

ذن هاذي لكه مسائل اليل يه معقدة وابلتايل البد أ ن ننوه  كيس تحقش، ا 

 يل هام خدامني فهاذ الوضوع.ابلناس ال

أ صابت الاقتصاد  ،الس يد رئيس احلكومة ،أ ن هاذ اجلاحئة ،كذكل

العامل احلارض يش أ زمة معقدة ورسيعة اليل يف ش العالي يف مقتل، ما داز 

( دايل The New Deal)من ذاك  1929رضابت الاقتصاد الوطين من 

ل زمة ال زمة هاذي، هاذ ا ما معرها دازت هباذ ،اال زمة الكبرية جد ،مرياكن

ذناليل أ صابت الاقتصاد العالي سوف تؤثر حامت   عىل الاقتصاد الوطين، ا 

جوج دايل ال جوبة  ،الس يد رئيس احلكومة ،خص ال جوبة ،نطولشا م

الآالف دايل الغاربة حمصورين ارج ة اخلمغارب ،كنطلب منمك، مغاربة اخلارج

جراءات كيف ما اخ ذاخصنا احلكومة خت فريقيةذا  بعض ادلول  ،ات ادلول اال 

فريقية أ قل غىن من الغرب رجاع هاذ الغاربة اذاخ ،اال  جراءات يف ا  ت ا 

 ورين فاخلارج.احملص

الس يد رئيس ، ، خصمكفامي خيص اخملطط دروالبد ابش هن ،كذكل

 مايش ،طات للخروج من هذه ال زمة ما بعد كوروانو خمطجتيب ،احلكومة

الغاربة لكهم عارفني  ،هاذي مسأ ةل عادية ،الصحيالاس مترار يف احلجر  غري

ل اخلروج غيزتاد، ولكن كنا كنتس ناو منمك جتيبو لينا واحد اخملطط داي

آجال ،رقامبأ    ،أ شهر 4أ شهر وال  3 ،جالالآ  هاها اليل تنديروه  ،بتقنيات ،بأ

ىل آ ا   هذا اخملطط. خره، أ

  يهاليل ،البد أ ن تعطيوان بعض السائل اليل يه أ ساس ية ،كذكل

الغرب ما  اجلهات فامي خيص هاذ اخلروج من اجلاحئة، اكين عندان هجات يف

خترج هاذوك الناس اليل فهاذوك اجلهات  ..لاذا احلكومة ،فهيمش كوروان

 وروان.اجلهات اليل ما فهيمش ك ليمت العمل تدرجييا يف

 شكرا الس يد الرئيس.

 :الرئيسالس يد 

 .شكرا

 .دقيقة 12دلية يف حدود يل للوحدة والتعاللفريق الاس تقال الآنللكمة ا

كنت أ فضل أ ن يتناول السادة الرؤساء اللكمة دايهلم من أ ماكهنم كيف 

 ..ما اتفقنا، ولكن يظهر

 تفضل الس يد الرئيس.

 عبد السالم اللبار: الس يدالستشار 

 لرمحن الرحمي ابسم هللا

آهل وحصاب والصالة والسالم عىل النيب   ته أ مجعني.الصطفى الكرمي وعىل أ

 الس يد الرئيس، 

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد الوزير،

 ال خوات واال خوة،

 السالم عليمك.

ومن خالهل حزب  ،أ ترشف ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

ابلسامهة يف مناقشة العرض  ،غربالاحتاد العام للشغالني ابلالاس تقالل و

خبصوص  ،يد رئيس احلكومة احملرتمس  ال  ،دميه أ مام الربلاناذلي تفضلمت بتق

 .ماي اجلاري 20تدبري احلجر الصحي ما بعد بتطورات البياانت التعلقة 

شادة حبجم ا جملهودات اليت بذلت وال ويه فرصة جيب استامثرها لال 

ات هيخاصة بعد التوج ،اجملمتع الغريبت تبذل من طرف مجيع مكوانت زال

جعاب النتظم ادلويل ةل الكل واخلطالسامية جلال ة الاحرتازية اليت انلت ا 

وأ صبحت درسا منوذجيا يقتدى به، فأ عز هللا جاللته وحفظه مبا حفظ به 

 اذلكر احلكمي.

 ،ف ال طر الطبيةابجملهودات اليت بذلت من طر كام ال ننىس أ ن ننوه 

 ،وال من ،ورجال ادلرك ،والقوات السلحة اللكية ،عسكرية مهنا ومدنية

قلميية واحمللية وأ عوان السلطة ولك الوظفني اذلين يشعرون  ،والسلطات اال 

جناح هذه البادرة  بغرية وطنية، رجال التعلمي ولك اجملمتع الغريب سامه يف ا 

يده هللا ونرصه، فاكن س باقا ضد أ   ،اليت اندى هبا جالةل الكل طيبةال 

آيس الكبرية وامحلد هلل.ان من ت بالدوجنج  ،الساعة حملاوةل تطويق ال مور  الأ

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

ال أ ن  ،هاذ اجملهودات الكبرية اليت بذلت نعزت هبا نفتخر هبا و وال يسعنا ا 

لتنقيص من الاس تقاليل يرى أ ن دليه مالحظات ليس ل مكغاربة، الفريق 

وللتحفزي ولكن للتنبيه  ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،الهام اليت مقمت هبا

ن شاء هللا من الوقت.كذكل   لا هو مس متر ا 

  ،الس يد رئيس احلكومة

البد أ ن نمثن قرارمك هذا لفتح الشاورات مع ال حزاب الس ياس ية 

نمكمت والنقابية واليت قل  ،، فعالحبول هللاقبل ستس هتلوهنا بداية ال س بوع ال  ا 

الاس تقالل فامي  رمغ أ نه جاء متأ خرا بناء عىل ما اندى به حزب ،يشء مجيل

حزب الاس تقالل خطب عدة خطاابت س ياس ية رمسية،  ،مىض، فعال

عدة  ،ال مني العام ،وال خ نزار بركة ،أ عضاء اللجنة التنفيذية ،السؤولني

ذنالبد من ادلمع ،الشاورات يردد البد منمرات اكن   ،هذا جا متأ خر ، ا 

 الس يد رئيس احلكومة.

انت مت منصة الربلان ال عالن البياختذعىل أ نمك اأ ن نشكرمك بالبد  ،كذكل

لهاذ  كوروان، حبيث جيتيو للربلان واعطيتيودايلمك اخلاصة مبس تقبل هاذ 

 الترشيع ما يس تحقه لدلمع والساندة طبعا.

 كومتمك معبتجاوب ح ،الس يد رئيس احلكومة ،نرحب كذكل

نون نكباب عىل قاب الاس تقالل، يف اال  الاقرتاحات اليت اندينا هبا يف حز 

عادة ترتيب الفرضيات وال وليات لعاجلة ما  ،دييلمالية تع نمتىن أ ن يراعي ا 
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ون يف مس توى اللحظة، س امي وأ ن بالدان تنتظر وقفنا عليه من نواقص ليك

 ،ليوم يف بناء مغرب جديدخمرجات المنوذج التمنوي اجلديد، جيب أ ن نقف ا

ن شاء هللا.  مغرب ما بعد كوروان ا 

مع اقرتاحنا يف  ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،بمكمك كنا ننتظر جتاو 

جلنة "غرار  عىل "،جلنة اليقظة الاجامتعية"حزب الاس تقالل لتكوين 

ال عطاء دفعة أ خرى  ،خمتلفة ،مبكوانت جديدة "اليقظة الاقتصادية

 عن كثب مجيع نأ مل أ ن يكون الشعب الغريب يبارش اجامتعية، فكنا

 ية فاعةل.اخلطوات يف جلنة يقظة اجامتع 

  ،الس يد الرئيس

 الاهامتم ولو مش يفو ما دخلتهي ،الغاربة العالقني خارج أ رض الوطن

شارة منك تصربمه، هذا يسجل عليمك كومصة عار يف هاذ احلكومة أ نمك مل  ا 

لغاربة وتعرفو ال حوال دايهلم وتعرفو تس تطيعو مد يد الساعدة لهاذ ا

 حلكرة يف بالد الغربة.هام الآن كيعيشو الغنب واالظروف اليل 

  ،الس يد الرئيس

يش  ،(RAMED)ايل، هذاك الاختالالت اليت عرفها تدبري ادلمع ال

ا ذخاو  (RAMED)ا ذخا ،ا جوج مراتذخااش، يش ذخاا ويش ما ذخا

، اليشء اليل خلق لينا واحد التفرقة شاذخاالتعويضات العينية وواحد ما 

احلقد وسطها يف اس كيكرب وخال الن ،داخل اجلهبة ادلاخلية للمغرب

ما ميكنش واحد يقبط  راهوالكراهية، اليشء اليل احنااي خصنا نتفادوه، 

 وجارو قدامو ما قبطش.

 :رئيسالالس يد 

 واش عندمك ،ش الكاممةتو ر بأ نمك ما داعاد انتهبت  ،الس يد الرئيس

 ؟صعوابت

 :الستشار الس يد عبد السالم اللبار

 .نعم، عندي الضيقة شوية يف هذا.

 :الرئيسالس يد 

 .صرب معنااغري الس يد الرئيس،  ،لصلحتك

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

احسب يل غري الوقت داييل، أ ان مازال ابغي هندر شوية هللا يعطيك 

 اخلري.

 :الرئيسالس يد 

 س.ه الس يد الرئيحنس بوه، حنس بو 

 شكرا عىل تفهمك.

 عبد السالم اللبار: الس يدالستشار 

 مرحبا.مرحبا، 

ل ن السافة  اأ ظن مل أ زجع أ حد ،وأ عتذر ،الس يد رئيس احلكومة ،قلت

 .ولكن عىل أ ي ،الصحية كبرية

 ،الس يد رئيس احلكومة

آخره 12قلتيو ها حشال اس تافدات  (RAMED)هاذ  ىل أ  ،مليون ا 

ما  (ramedistes)أ لف  600ليون واب كنلقاو أ ن م ومن خالل احلس

 ؟يك غنديرو هلم ،وشاس تافد

اكين  ،كنشكرو البادرة دايلمك ،مايش البوادي ،تنئبوادي م ال اليو 

من ساكنة العامل القروي مل  الناس اليل اس تافدو ولكن واحد الفئة عريضة

أ لف ما  30وانت يقول يل د، اليوم تيعيط يل برلاين من اتتس تف

الغربية، فيجب مراعاة قطار البوادي أ  ومن ش ىت  ،من بولان اس تفداتش،

عا كنمتناو تفعلوها  ،، كنشكرومك فتحتيو لينا منصة دايل الشاكيةنتباهالادة وا 

 الس يد رئيس احلكومة.

  احملرتم، الس يد الرئيس

 ،هاذي وزارة الفالحة ،أ ان كنشوف كذكل كيفاش صنفتيو الكسابة

ما مترضرينش، كيفاش درتيو  اس دايل احلبوب أ هنمالكسابة وهاذوك الن

يبيعو؟ الس يد اليل  قفتيوها فني غاديسواق ال س بوعية و ل  ا ؟الكسابة

يدي زريعة يبيعها ابش جييب الزيت وجييب ف وال زويتة وال غ يغيدي خر 

ذن ؟السكر وأ اتي منني غيجيب هاذ الفلوس يه اليوم حلظة ال جياد حل  ا 

الس يد رئيس احلكومة  ،لشلك، راه ما ميكنشانجع ومس تعجل لفك هاذ ا

 وضوع.مك أ درى هباذ الوأ نمت را ،احملرتم

كيفاش ، الأ ذونية وأ   "الكرميا"هاذوك الناس اليل اكريني  ،الطاكس يات

 ،والس تغلني والالكني للمأ ذونيات افرخدامني، الش ياليل غيديرو؟ العامل 

 والس تفيد يه رشكة التأ مني. لكيش واقف

دامئا يف وقفة  ية الغربية كتنتظر منمك ادلمع ابش خنليوهااللك  اخلطوط

شارة.نات  ،متنافس ية  فس وتكون رهن اال 

 ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم

ذاعة وكتقولو لينا ما عارفينش ما عارفش  ،لك ما كنسولومك جيتيو لال 

شكون اليل بغييت يعرف؟ ميل تيجي الوزير  ،واحد ما عارف حىتالنظرة، 

تبخل ك  ،طيناشتع ا م ، وأ نتتيعطينا بدائل ،تيقول احلكومة دايكل دايل

قول لينا اش غنديرو، البارح كنسمعومك  ،ش تبخل عليناعلينا وما خصك

اليني اليل الذاك الكاممات همن بدائل؟ راه والو، قول لينا  اعطييتش نو ا

غتصاوب منني غتجيهبا؟ واش هجزتهيا؟ واش واقفة؟ التحليالت اليل 

واش مس تعدين لها؟ ابش نوصلو  50.000وغنوصلو ل  8000ل لينا تتقو 

 ، كيفاش غنوصلو لها؟ ما اكينش 0R"، (le risque)"ل 

ذن الس يد رئيس احلكومة،  ،والنظري ساهل ،كتعيطنا النظري ،ا 

أ عطينا اخلطة ابش نراتحو غيني، ابغينا نعرفومك ش نو اب ،اعطينا العميل

 ونعاونمك ولو ابدلعاء.

ح، هنار السبت، ال مانة س يد رئيس احلكومة، البار كنش، ال راه ما مي 

حزب، تتقول يس تحسن أ ننا نطلقو هاذ احلجر  العامة دايكل وأ نت رئيس



 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

5 

 (2020 ماي 19) 1441 رمضان 25

آخره، حصيح الصحي ىل أ راه لك شهر يف هاذ اجلاحئة  ،دعام لالقتصاد ا 

انعاكس  والنقط من الناجت ادلاخيل اخلام، وهذا راه عند 3تيلكفنا أ كرث من 

 خطري.

ذ الس يد رئيس احلكومة، رجاء بغينا توضيح، ما تعطينايش  ن،ا 

ينتظر منمك احلسم والوضوح للمشاركة، مفا  النظرايت، الشعب الغريب

 تميكنش أ ننا نسمعو النظري والنظري فقط.

ن العارضة الاس تقاللية، الس يد الرئيس، تتبقى مساندة لمك، بنجاحمك  ا 

وا أ ن هذا الانتقاد وهاذ ترب تع جناح الغرب، وحنن رهن اال شارة، وال 

حباط جملهوداتمك، فيجب عليمك أ ن تس متروا خ دمة للوطن، وحنن اال شارة ا 

 جبانبمك مكعارضة اس تقاللية.

 شكرا.

 :الرئيسالس يد 

 شكرا.

 .شكرا الس يد الرئيس احملرتم

 والتمنية.لفريق العداةل  الآن اللكمة

 :عبد العيل حايم ادلين الس يدالستشار 

  رحميرمحن الهللا البسم 

 لصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.وا

 الس يد الرئيس،

 كومة احملرتم،الس يد رئيس احل

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية مبجلس الستشارين 

طار هذه اجللسة اخملصصة لغرب، لشغل ابومضنه الاحتاد الوطين ل  يف ا 

خبصوص  ،احلكومة احملرتم للتعقيب عىل البياانت اليت قدهما الس يد رئيس

 68ماي، طبقا ل حاكم الفصل  20تطورات تدبري احلجر الصحي ما بعد 

 من ادلس تور.

حتت القيادة  ،ويه مناس بة ليك جندد اعزتازان مبا اختذته احلكومة

رارات هممة حفظه هللا، وتوجهياته احلكمية، من ق التبرصة جلالةل الكل،

 .أ  استباقية، جنحت يف جتنبنا ال سو 

كام نغتمن هذه الفرصة لتوجيه التحية للك أ ولئك اذلين يوجدون يف 

والقوات السلحة  ، الصحةييالصفوف ال مامية للمواهجة، وعىل رأ سهم همن

والوقاية  ،لوطينوال من ا ،والقوات الساعدة ،الليك وادلرك ،اللكية

الغريب، اليت واال دارة الرتابية، والتنويه أ يضا مبختلف فئات الشعب  ،الدنية

آزر و التضامن مي جتسد اليوم ملحمة وطنية كربى عىل أ ساس ق الوحدة والتأ

 والصرب والتضحية من أ جل الوطن، حتت القيادة الرش يدة جلالةل الكل.

فعيل هذه الآلية ادلس تورية  نشكرمك، الس يد رئيس احلكومة، عىل ت كام

جعل الؤسسة الترشيعية اانت أ مام الربلان بغرفتيه، مما يسامه يف لتقدمي بي

يف تدبري هذه الرحةل الصعبة، كام ننوه ابلبادرة الرصينة  اال سهاميف قلب 

من أ حزاب  ،اليت اختذمتوها ببدء سلسةل مشاورات مع القوى الوطنية

ضةل عيات همنية وغريها، ال جناح مواهجة معس ياس ية ومركزايت نقابية ومج 

 روان وما بعدها.و جاحئة ك

مة الوطنية اليت تتحقق اليوم، ميكن أ ن ل مل بأ ن اللحوهذا يعطينا ا

تكون دافعة لرتس يخ مهنج التعاون والتعبئة الوطنية، للخروج من هذه 

ن شاء هللا. احملنة، وحنن أ كرث قوة وأ كرث عطاء  يف الس تقبل، ا 

 رئيس،الس يد ال

 الس يد رئيس احلكومة،

ننا  وه، ذكل أ ن تفهم جيدا قرار متديد احلجر الصحي اذلي اختذمتن ا 

رمغ تراجع نس بة الفتك بشلك  ،قلقةالوضعية الوابئية ببالدان الزالت م

ملحوظ، نتيجة التدخالت الاستباقية والطبية العمتدة، ويف هذا الس ياق 

جلدية من خطورة هذا الوابء، مما البد أ ن نأ خذ بعني الاعتبار التحذيرات ا

ىل أ ن يرفع  يفرض عىل بالدان الاس مترار يف التعبئة امجلاعية واليقظة ادلامئة، ا 

 .هللا عنا هذا البالء

ننا يف فريق العداةل و  ذ نمثا  ن عاليا التمنية مبجلس الستشارين، وا 

ننا ىل جانهبا، فا  ندعو  القرارات اليت اختذهتا احلكومة واللجان اليت تش تغل ا 

ىل رضورة:  ا 

هزي أ وال: الرفع من عدد التحاليل والكشف البكر، وهو ما يتطلب جت  -

قلميية ابلتج  جالستشفيات اال   راء التحاليل؛هزيات الرضورية ال 

قلميية  - اعامتد خطة للرفع التدرجيي للحجر الصحي وفق مقاربة هجوية وا 

ء أ و وترابية، تراعي خصوصية لك منطقة من حيث خلوها من الواب

، س امي وأ ن اجلهات وال قالمي ليست يف نفس الوضعية الوابئية، مع اانتشاره

خصوصا  ،الرتبطة ابحلجر الصحيحلرص عىل التطبيق الصارم للمقتضيات ا

صاابتيف بعض الدن اليت تعرف تسجيل حاالت  أ و ظهور بؤر  ،جديدة ا 

 صناعية أ و جتارية أ و عائلية.

 :نقرتح عليمك، الس يد الرئيس

حداث جل - رشاك اكفة التدخلني ،ن يقظة اقتصادية هجويةاا  من  ،وا 

ات التخذة، يف القرار  ،يةلس هجوية وجامعات تراب سلطات مركزية وجما

اس تعدادا للمرحةل القادمة، واليت حنتاج فهيا للتعاون وتوحيد اكفة اجلهود من 

نعاشأ جل العمل عىل أ ولوية  ن شاء هللا، ال م ا  عىن الاقتصاد الوطين، ا 

خارج معلية التفكري امجلاعي يف صناعة  لرتك جمالس اجلهات ورؤساء اجلهات

 ؛تقبلالس  

، اذلين مل (RAMED)برصف ادلمع اخملصص حلاميل بطاقة الترسيع  -

يتوصلوا بعد مبس تحقاهتم الالية، خصوصا يف العامل القروي، لضامن الزتاهمم 

يد الرئيس، ل ن هناك صحي، البد من تدارك هذا الوضوع، الس  ابحلجر ال
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ضا، وقد اليت تعاين يف البوادي ويف هوامش الدن أ ي العديد من ال رس

ىل معاجل ىل احتجاجات، ندعو ا  ة هذه تطور الوضع يف بعض الناطق ا 

ن بطبيعة احلال اجملهودات اليت اختذت، ليس النقطة ابلرسعة الالزمة، نمث

 اذلي  البارش، يف الوقتاس تفادة ماليني الغاربة من هاذ ادلمعمن السهل 

اال دارية، لكن أ يضا هناك مل نكن هميئني فيه من الناحية التقنية والعلوماتية و 

يت تعاين اليوم من عدم توصلها ابدلمع أ رس ومئات الآالف من ال رس ال

 ؛الاجامتعي

بعض الدن بعيدا عن حل مشالك العديد من ال فراد العالقني يف  -

مشاو للمدن اجلامعية ولكن ض الطلبة، اليل وكذكل مشالك بع ،أ رسمه

ىل أ ماكنو متا، الآن مع هناية الومس ادلراابق  يس فهم يفضلون أ ن يرجعوا ا 

 ؛سكنامه

ضامن احرتام رشوط السالمة والصحة داخل القاوالت  -

ل والس تخدمني، مع والاس تغالليات الفالحية ويف وسائل النقل دايل العام

مان، احلرارة عند أ ماكن الولوج، ضامن مسافة ال  توفري أ هجزة قياس درجة 

خل، مع تعزيز والاس مترار يف  ... واد التعقميتوفري الكاممات ابلقدر الاكيف وم ا 

 ؛تعزيز محالت التوعية والتحسيس

رضورة حامية حق الانامتء النقايب وعدم اس تغالل الطوارئ الصحية  -

هج ىل رضورة عقد اللجان لال  قلميية والوطنية للبحث از عليه، كام ندعو ا  اال 

هذه الظرفية  ن بعد، حامية حلقوق ال جراء، خصوصا يفوالصاحلة ولو ع

 ؛العصيبة

نفاذ القانون بأ ن حاةل الطوارئ الصحية  - رضورة تنبيه بعض اللكفني اب 

الرتاكب بعض ال ينبغي أ ن تكون حتت أ ي ظرف من الظروف، مربرا 

طار العامةل القاس يعىل حمدوديهتا، اليت تندر  ،التجاوزات ة أ و ال ج يف ا 

نسانية   ؛نسانيةالهينة أ و احلاطة من الكرامة اال   أ وا 

جياد حلول فورية لبعض القطاعات اليت توقفت عن  - العمل عىل ا 

يقاف أ و تأ جيل بعض الصاريف اجلارية  العمل بقرار حكويم، من خالل ا 

خل، مثال ...يبة ترتامك علهيا جراء احلجر الصحي، مثل التأ مني، الرض اليت  ا 

داري من ، قطاع النقلييهمن  22ذ خاصة أ هنم توقفوا عن العمل بقرار ا 

 ؛مارس

ين ترضروا كثريا يف كام ندعو رضورة دمع سائقي س يارات ال جرة اذل -

 ؛هذه الرحةل

التوسطة  الرفع التدرجيي للحجر الصحي عىل بعض القاوالت -

لية من هذا الوابء، النجارة واحلدادة والصغرية والصغرية جدا يف الناطق اخلا

تنظن خصهم يش تغلو  وذاه ،(les mécaniciens) ،ةلسدورواخلياطة وا

خص  ،"1"اليت يقل فهيا معدل التاكثر عىل  ..ل نه الناطق اليل ما فهياش

حاليا، مع الالزتام بأ قىص نبداو نش تغلو، ل نه الاقتصاد الوطين معطل 

جر  اءات حتفزيية اس تثنائية لفائدة صغار رشوط الصحة والسالمة واختاذ ا 

 ؛غرية جدارفيني والقاوالت الصالتجار والهنيني واحل

وضع نظام صارم ومضبوط لراقبة معلية نقل البضائع بني اجلهات  -

ص دخال الوابء للمدن اليت مل تسجل هبا أ ية ا  أ و تكل  ،ابةوالدن لتجنب ا 

 ؛اليت ختلصت منه

عادة الغارب - خضترسيع معلية ا  اعهم للحجر ة العالقني يف اخلارج وا 

عطاء ال ولوية لبعض الفئات الا ،الصحي مثل النساء  ،جامتعيةمع ا 

ىل حني  ،وال طفال وكبار السن والطلبة والاس مترار يف رعايهتم والتكفل هبم ا 

ىل أ رض الوطن  ؛عودهتم ا 

ن هود عىل هذا الس توى، الحظنا ونمثالرئيس، من جم البد، الس يد 

ائالت من مدينة مليلية، نمتىن أ ن يرجع اذلين ال رس والع رجوع بعض

 ثل فرنسا وغريها.ول الكربى م سبتة وبعض ادليف يوجدون 

غري الهيلك، ء أ نه كشف لنا عن خريطة القطاع من حس نات هذا الواب

يف أ قرب فرصة، والعمل نظميه وهو ما يفرض عىل احلكومة العمل عىل ت 

دماجهعىل    بشلك اكمل.يف الاقتصاد الوطين ا 

 الس يد الرئيس،

ىل دماهجا بعد رفع احلجر الصحي س تواهجون حتدايت كربى، ندعو ا   ا 

يز ادلور الاجامتعي لدلوةل، ويف يف المنوذج التمنوي اجلديد، يف اجتاه تعز 

يستند علهيا تصوران يف فريق هذا اال طار نقرتح عليمك بعض الرتكزات اليت 

 العداةل والتمنية لهذه الرحةل:

ال، اليوم نظومة الصحية اليت تعرف خصاصا هموتطوير ال  ،أ وال -

(2PIB) لنظمة العالية ا ،%6حىت  %5زش به ما تيتجاو  اليل تنسامهو

طار من ال طباء  79.000وخصنا  ،%13حىت  %10للصحة تشرتط من  ا 

 ؛نية لتعزيز النظومة الصحيةوالمرضني وال طر التق 

واة يف والابتاكر والاخرتاع والسا الرفع من مس توى البحث العلمي -

 ؛والس امي يف اجملاالت البيوطبية فرص التعلمي

معاجلة الفوارق الاجامتعية، اليوم كشفت هذه اجلاحئة عىل أ ن عندان  -

 فالبد من مراجعة المنوذج احلايل.ماليني الفقراء يف هذا البدل، 

خراجه ا   ،وندعو يف هذا اال طار ىل تفعيل صندوق الزاكة وا  ىل الوجود ا 

 ة.مع تطوير الصناعة الوطني

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 :الرئيسالس يد 

 .وقتيى الانهت 

 شكرا الس يد الرئيس.

 .دقائق 8أ عطي اللكمة الآن للفريق احلريك يف حدود 

 تفضل الس يد الرئيس.

 :مبارك الس باعي الستشار الس يد

 محن الرحمي ر بسم هللا ال

 
2 Produit Intérieur Brut 
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آهل وحصبه أ مجعني.والصالة والسالم عىل أ رشف الرس  لني وعىل أ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 احلكومة احملرتم،الس يد رئيس 

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس الفريق احلريك للتفاعل مع عرضمك القمي 

يف هذه اجللسة العامة  ،ان وتدبري انعاكساهتاورو لبياانت حول واقع جاحئة ك

مبدأ  دوةل احلق م أ حاكم ادلس تور و امجلاعي عىل احرتااليت تكرس حرصنا 

 والقانون يف تدبري هذه الرحةل الاس تثنائية اليت جتتازها بالدان.

حتت  ،ويه كذكل مناس بة لنجدد اعزتازان ابلتعبئة الوطنية الشامةل

ه هللا وأ يده، جلالةل الكل محمد السادس نرص القيادة احلكمية لصاحب ا

 ،لآنية والس تقبليةدية والاجامتعية اوخملفاته الاقتصا لواهجة هذا الوابء

 مبقاربة استباقية وحسن التضامن منقطع النظري.

تقديران موصول كذكل خملتلف القوات وال طر العسكرية وال منية 

عىل تضحيات  ،نات والواطننيواكفة الواط  ،والطبية واال دارية والرتبوية

 دفاعا عن ال من الصحي الاجامتعي لبالدان. ،جسام

 يس احلكومة احملرتم،د رئ الس ي

قناعتنا راخسة أ ن متديد احلجر الصحي ومواصةل حاةل الطوارئ الصحية 

ويف ظل  ،خيار ال حماةل عنه، يف ظل عدم اس تقرار احلاةل الوابئية ببالدان

اجملهودات بية لنظامنا الصحي وهشاش ته، رمغ حمدودية الطاقة الاستيعا

الزمة وتفاين ال طقم الطبية البذوةل لتعزيزه من حيث التجهزيات ال

 والصحية، رمغ قةل عددها.

مياننا كذكل كبري بأ ن أ ي اس تعجال يف الرفع الشامل لهذا احلجر، رمغ  وا 

ىل دائرة الصف  تصنع ر، وهذا ما ال نريده لبالدان اليتلكفته، قد يرجعنا ا 

قلميي وادلويل يف هذه  ،بتالمح الغاربة ملاك ومؤسسات وشعبا، متزيها اال 

 عركة الصعبة.ال

ىل مزيد من التدابري  ،وبنفس القياس وموازاة مع ذكل، فتطلعنا كبري ا 

 ،الكفيةل بدمع ومواكبة الواطنني والقطاعات الترضرة جراء هذه اجلاحئة

ما بعد احلجر ة العامل لغرب مؤطر برؤية واحض خمطط علمي،لورة وب

 الصحي.

 حملرتم، عىل ما ييل:ويف هذا اال طار نؤكد، الس يد رئيس احلكومة ا

غري  العوزة والعاملني يف القطاع التعجيل مبعاجلة وضعية ال رس أ وال، -

بعد من مس تحقاهتم يف ادلفعة ال وىل من ادلمع،  االهيلك، اذلين مل يس تفيدو 

 جلبلية وضوايح الدن؛وية واق القر خاصة يف الناط

شاكلية الغاربة العا اثنيا، - لقني خارج الوطن اختاذ قرار حامس حلل ا 

خلارج العالقني داخل الوطن بعيدا عن أ رسمه وكذا الغاربة القميني اب

 ؛طلبة الغاربة اذلين يدرسون خارج الوطنوال  ،والزتاماهتم يف بدلان الهجر

عىل غرار  ،بةللقطاعية الآنية والق الكشف عن اخملططات ا اثلثا، -

س امي اخملططات التعلقة بتدبري التجربة المنوذجية لقطاع الرتبية والتكوين، ال

اء ما بعد اخلروج من حاةل الطوارئ الصحية، علام وضعية القاوالت وال جر 

ن مل نقل أ هنا يف  ،خاصة الصغرى والتوسطة ،تأ ن مجمل القاوال مترضرة ا 

ةل وفقدان مع ما يرافق ذكل من خطر توسع قاعدة البطاطور اال فالس، 

 ن القاوالت لس تحقاهتا التأ خرة؛م الشغل، فضال عن انتظار العديد

 ،اختاذ تدابري مس تعجةل دلمع الفالحني، خاصة الصغار مهنم رابعا، -

غالق مجمل ال سواق ال س بوعية وقرب  والكسابة والرعاة والرحل يف ظل ا 

 ف؛ك وخملفات اجلفاد ال حضى البار عي

عداد القانون الايل ا خامسا، - عامل القاربة التشاركية يف ا   ،لتعدييلا 

عداد مرشوع القانو معومية  ن الايل للس نة القبةل وفق س ياساتوكذا يف ا 

س للمنوذج التمنوي وروان وتؤسجديدة ومغايرة، تس تخلص دروس ك

 اجلديد؛

لبنا مبراجعة لمك مع مط نوه بتفاعن صةل مبا س بق، أ ود أ ن  سادسا، -

ىل أ ن تشمل هذ ننا جندد ادلعوة ا  آليات ادلمع الاجامتعي، فا  ه الراجعة أ

دماهجا يف منظومة واحدة برامج ادلمع نفسها، وذكل من ل تركها بد ،خالل ا 

ىل جانب العمل عىل مأ سسة  مشتتة عىل عدة قطاعات وصناديق، ا 

 ؛ع مواردهوضامن اس تدامته وتنو  "روانو صندوق تدبري جاحئة ك"

نؤكد، الس يد رئيس احلكومة احملرتم، أ ن الغرب حبمكة ملكه  ،وختاما -

قادر عىل جتاوز هذه احملنة اليت غريت وهجة العامل  ،اسك جهبته ادلاخليةومت

وانترصت خليار  ،وأ عادت النظر يف ال ولوايت ،أ خلت بلك الوازينو 

قمي الكونية، ويه اخلصوصية وادلوةل الوطنية عىل حساب العولة وومه ال

تلفة للوسائط رد الاعتبار لل دوار اخمل  ت جتعلنا اليوم مجيعا أ مام رهانخيارا

نقابية وامجلعوية، حىت ال يرتك الفراغ للبناء الس يايس العشوايئ الس ياس ية وال 

 وللتيارات اليت تستمثر يف التطرف وأ فاكر الومه.

بداع ،يتطلب تغيري أ سلوب احلاكمةهو مسار و  نتاج ول ال  احلل وا 

اطن قد يتحمل تأ خر مثار الرثوة، بدل التنافس فقط عىل توزيعها، فالو 

ليهتمنية ولكن رشيطة أ ن يثق أ  ال  ومدخل ذكل، الس يد ، نه يف الطريق ا 

رئيس احلكومة، هو اال نصاف والعداةل اجملالية والاجامتعية احلقيقية، الؤطرة 

اجلديدة ومتطلبات ابقتصاد قوي ومشهد س يايس يساير طموحات ال جيال 

 الغرب الرمقي والتغري.

حتت القيادة الرش يدة  ،الواطننيمجيعا لا فيه خري الوطن و وفقنا هللا 

 لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده.

 .الس يد رئيس احلكومة ،ابيق يل الوقت

كيف ما قالو اال خوان، واحد العدد دايل ال رس اليل يه داخل الغرب، 

ه واحد العدد فيش بالصة اليل يه بعيدة، الس يد الرئيس، را حنا ما يشا

الرجل  ،العدد دايل ال رسالعيد هذا والعوارش، واحد دايل ال رس و 

والوليدات يف مدينة والرأ ة وال العكس هو الصحيح، هذا مشلك كبري 
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ومشلك عويص، هللا جيازيمك، الس يد الرئيس، ل ن الناس الزتمت ابحلجر 

 ،الرئيسالس يد  ،حنا غيورين علهيا، لكناذي بالدان و احنا هاة، و حقيق

ا ما دخلناش هاذ الناس اليل مه يف البالد من نح ا ..خص تكون واحد

قلمي، هذا غادي نقلبو عىل واحد العدد دايل  قلمي ال  مدينة لدينة وال من ا 

الناس اليل حقيقة مكرفصني، ونقول كل، الس يد الرئيس، بأ ن راه الناس 

 رفصة ما عارفاش أ ش نا هو الصري دايلها.مك

ىل  ،زايدة عىل هذا زادت من بعد هاذ تمدة أ خرى اليل  اكنتا 

 ..(juin) (10) أ و العرشة (20) العرشين

 شكرا الس يد الرئيس.

 :الرئيسالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 30دقائق و 7اللكمة الآن لفريق التجمع الوطين لل حرار يف حدود 

 .اثنية

 ئيس.س يد الر تفضل ال 

 :محمد البكوري الس يدالستشار 

 بسم هللا

 الرئيس،الس يد 

 الس يد رئيس احلكومة،

 ن الوزيرين،يديالس  

 السالم عليمك ورمحة هللا،

ندعو هللا س بحانه وتعاىل أ ن يرفع عنا هذه اجلاحئة يف هذه ال ايم  ،بداية

جل أ ن الباركة من العرش ال واخر لشهر رمضان البارك، راجني منه عز و 

، ومرىض السلمني يتغمد برمحته الواسعة حضااي هذا الوابء ويشفي مرضاان

ة، جمهوداتمك القدرة يف رسد البياانت أ مام يد رئيس احلكومشاكرا لمك، الس  

جمليس الربلان زوال يوم أ مس، مؤكدا لمك، الس يد رئيس احلكومة احملرتم، 

حلال، س تكون لها وغري مس بوقة بطبيعة ا ،بأ ن الرحةل صعبة، قاس ية

 سات اقتصادية واجامتعية.انعاك

لل حرار، الس يد رئيس  الناقشة، فريق التجمع الوطين قبل اخلوض يف

ىل التعامل مع مؤسسة الربلان بغرفتيه وفق ما تضمنته  ،احلكومة، يدعوك ا 

ي اذلي رص ادلس تور، معتربين هذا الرور القي من 69مقتضيات الفصل 

ليه هو انقالب أ ن أ ول من طلبك  ، علام100عىل مقتضيات الفصل  جلأ مت ا 

طار هو هذا اجمللس الوقر، للحضور يف  لبيت  ،بل أ كرث من ذكلهذا اال 

ادلعوة وتراجعت، حيث اس تغلت هذا ال مر بعض ال طراف العدمية 

العادية للمؤسسات، اليت دأ بت عىل تبخيس أ دواران ومنجزاتنا يف تعزيز 

 ية ودمع الثنائية الربلانية.ال دوار الرقابية والترشيع 

 م،الس يد رئيس احلكومة احملرت 

ن من أ برز ما تضمنه عرضمك القمي  الرسائل التالية، واليت مقمت ا 

 مشكورين بمتريرها، حيث أ عتربها حمورية وأ ساس ية ويه:

ىل ثالثة أ سابيع، حيث تبقى من  أ وال، - متديد مدة احلجر الصحي ا 

جيابية يف اس تقرار وهجة نظران معقوةل ورضورية محل اية ما حتقق من نتاجئ ا 

رمغ تاكثر  ،متحمكة فهياد، احلاةل الوابئية اليت أ صبحت بالدان، وهلل امحل

البؤر العائلية يف بعض اجلهات اليت تراىخ فهيا احلجر الصحي، وهنا 

هل منظومتنا الصحية قادرة اليوم عىل استيعاب  :تساءل مرة أ خرىن 

 ذا ما مت رفع احلجر الصحي؟الفاجأ ة ال قدر هللا، ا  

ماكنيات دلمعها حاال ومس تقبال؟  وماذا رصدمت من ا 

عالنمك اثنيا، - خراج قانون مايل تعدييل،  عن اع ا  تاكف احلكومة عىل ا 

جراء اذلي فرضته اجلاحئة آاثر سلبية عىل  منوهني هبذا اال  وما تركته من أ

امشا غري الاقتصاد العالي كلك، واذلي حنن جزء منه، حيث يعيش انك

خصوصا أ مام اخنفاض حاد يف الوارد وتضخم النفقات، وحيث  ،مس بوق

 هذه النظومة الاقتصادية العالية. أ ننا لس نا مبنأ ى عن

وأ رقام  ،لوطينكنا نمتىن أ ن يتضمن عرضمك لكفة اجلاحئة عىل الاقتصاد ا

ع وأ ثر ذكل عىل ال وضا ،حقيقية عن اخلسائر اليت تكبدهتا القاوةل الوطنية

دى القريب والتوسط، حمذرا من اعامتد نظام التقشف الاجامتعية عىل ال

خصوصا يف الشق الرتبط  ،بقى من القاوةلاذلي س يأ يت عىل ما ت 

 ؛ابالستامثر

مبادرتمك ببدء سلسةل من الشاورات مع خمتلف القوى  اثلثا، -

بادرة الوطنية، أ حزاب س ياس ية، مركزايت نقابية، مجعيات همنية وغريها، م 

ال التنويه هبا، ولكن  محمودة ليس هنا داخل فريق التجمع الوطين لل حرار ا 

ويران حول طبيعة هذه الشاورات ومضموهنا، حيث تبقى من واجبمك تن

 ؛ا غامضة وغري مفهومةابلنس بة لن

تشجيع البحث العلمي أ صبح رضورة ملحة وفارضة لنفسها يف  رابعا، -

اال طار ابلكفاءات الغربية اليت  ظل هذه الظروف، مش يدين يف هذا

خل... .والكاممات  الاصطناعيوأ بدعت يف صناعة أ هجزة التنفس  صنعت  ا 

كومة، واذلين الغاربة العالقني يف اخلارج، الس يد رئيس احل خامسا، -

ىل  قضوا فرتة احلجر خارج دايرمه يف ظروف قاس ية جدا، ال نعرف ا 

بشأ هنم يف هذا اال طار، نلمتس من  اللحظة مك عددمه، مل نسمع منمك أ ي بيان

خالل  جالةل الكل محمد السادس حفظه هللا، التدخل من أ جل دعوهتم

 مناس بة عيد الفطر السعيد.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

ننا أ مام معركة حقيقية نقودها مجيعا، ملاك وشعبا يف مواهجة هذه  ،ا 

ية عرفهتا البالد، ذلكل عىل غرار معارك ومالمح اترخي  ،اجلاحئة وتداعياهتا

بني نظام احلمك الليك يف الغرب، حيث ت  عىل أ ن هنئن أ نفس نا مجيعاالبد 

رباسها أ نه صامم أ مان هذه ال مة ون ،د قرنوقرن بع ،جيل بعد جيل ،للعامل

روان، حيث و النري، جتسدت هذه الرة من خالل ملحمة مواهجة جاحئة ك

حد الصندوق اخلاص بتدبري "اث تدخلت حمكة جالةل الكل وتبرصه اب 
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غالق احلدودس   ،""19-"كوفيدروان و جاحئة ك لاكفة  والتعليق الوقايئ ،بقها ا 

قرار حاةل الطوارئ الصحية  ،مسافرينوية والنقل البحري لل الرحالت اجل مث ا 

تدخل مرحلهتا الثالثة، مفضال حصة وسالمة الواطن الغريب عىل س  اليت 

وت من تالمح وترابط الشعب مع ملكه، الاقتصاد، ويه اخلطوات اليت ق

حداث  ىل ا  اء نت عن أ د، اليت أ اب"جلنة اليقظة الاقتصادية"اذلي سارع ا 

جراءات اللكيةحيث قامت بتزنيل لك ا ،ابهر جراء،  400أ كرث من  ،ال  ا 

خففت بشلك كبري من حدة تداعيات هذه اجلاحئة عىل الواطنات 

سهابطنية، وقوعىل القاوةل الو  ،والواطنني الغاربة كبري،  د وقفمت عندها اب 

 ونشكرمك عىل ذكل.

 الس يد رئيس احلكومة،

ذا كنا نمث وعىل رأ سها ادلمع  ،والتارخييةاخلرافية اال جراءات ه  هذن لكفا 

ىل اجملهود اجلبار اذلي بذل من طرف أ طر وزارة ادلاخلية  البارش، ابلنظر ا 

ىل مس تحقيه وعددمه   4)القصود  أ لف 300و مليون 400والالية لتوصيهل ا 

ىل ،مس تفيد أ لف( 300مليون و ضافة ا  من أ جراء القطاع العام  800.000 ا 

  .ظمنال 

ال أ نه من واجبنا ا ىل أ نا  معلية توزيع هذا ادلمع يعرف تعرثات  لتنبيه ا 

وعة من من مجم ،كبرية، حيث توصل أ عضاء فريقنا بشاكايت يف الوضوع

خل، وأ كرث من ...ريوش، تنغري ادل ور،ظاتوانت، تطوان، النا :ال قالمي ا 

من  وادومل يس تفي (RAMED)الآالف من الواطنني اذلين يتوفرون عىل 

جراء.  هذا اال 

 رئيس احلكومة، الس يد

جناح احلجر الصحي ن أ مه عامل سامه يف ا  ىل الواكبة  ،ا  ابال ضافة ا 

ال منية الصارمة والواطن احلريص عىل ال من الصحي، هو تغطية حاجيات 

ولك  ،سوق الغربية مبا يكفي من اخلرضوات والفواكه واللحوم وال سامكال 

ذن هللا  ،ةالواد الغذائية ال ساس ي ىل غاية ش تنرب القبل، واليت تس متر اب  ا 

وجرياننا اذلين جل  ،عىل عكس ما نراه يف بعض ادلول العظمى اقتصاداي

وهو  مواطنهيم يف طوابري طويةل لكسب حاجياهتم اليت بقيت حمدودة،

جيات النتجة، همنئني الفالح الغريب عىل ي مؤرش عىل جناح خمتلف اال سرتات 

 هذا اال جناز.

وخففنا  ،ن ندبر هذه ال زمة ابقتدار كبريوهلل امحلد، أ   ،د اس تطعناقل

 عىل بالدان العديد من ال رضار احملمتةل بفعل ذاكئنا امجلاعي.

 وشكرا لمك.

 :الرئيسالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 .هتيى الوقتن ا

 .ف، يف حدود س بعة دقائق ونصالاشرتايكسأ عطي اللكمة الآن للفريق 

 .احملرتم يستفضل الس يد الرئ 

 الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

اعزتازان مبا قامت به لك الكوانت الوطنية من بد أ ن جندد يف البداية ال

طار الوحدة والتضامن ىل اللحظة، بقيادة منذ بدء اجل معل جبار يف ا  احئة ا 

 صاحب اجلالةل الكل محمد السادس، نرصه هللا.

 ذكذكل، البد الس يد رئيس احلكومة، أ ن ننوه مببادرتمك بتفعيل ها

عطاء بياانت حول قضااي تعلق اب  ، ال 68ل الفصل ادلس توري، الفص

 وطنية، وفعال جاء يف حمهل ويف س ياقه.

 الس يد الرئيس،

ص اذلي أ تيمت به يف اجللسة الشرتكة حول يف التشخيال خنتلف 

وأ يضا حول ما دعومت هل من متديد احلجر  الآفاق،الوضعية وحول بعض 

وانب كام الصحي لثالث أ سابيع متتالية، حصيح الرضورة تقتيض من مجيع اجل

جئمت به، أ ن مندد احلجر الصحي، لكن كام تعلمون الس يد الرئيس، أ ن 

ة وتعميق النعاكساهتا عىل التمنية وعىل ديد لل زمجر هو متمتديد احل

 الانعاكسات، حلد الآن ال نعرف ابلضبط ابل رقام، الاجامتعيةالتوازانت 

عىل ادلخول عىل اقتصادان الوطين، عىل القاوةل الوطنية، عىل الشغل، 

ال رقام اليت جاء هبا  بصفة عامة للمواطنات والواطنني، ابس تثناء بعض

دارة، قبل قليل، ليست لنا أ رقام  الاقتصادس يد وزير ال  صالح اال  والالية وا 

آفاق الس تقبل،  شافية نس تطيع أ ن نعمتدها كقاعدة للتحليل واسترشاق أ

ىل أ ن يكون هناك وضوح  اتم فامي يتعلق ابلوضعية ذلكل احلاجة قامئة اليوم ا 

 ببالدان ابل رقام. والاجامتعية الاقتصادية

ن نسجل يف البياانت اليت ة، البد أ  يس احلكومكذكل، الس يد رئ 

ىل فتح مشاورات مع ال حزاب والنقاابت  قدممتوها أ مام اجمللسني، دعوتمك ا 

ذ كنا نمثن هذه ادلعوة، ابعتبارها تأ يت يف س ياق وطين صعب  ،والهنيني، وا 

آفاق للخروج من الوضعية وتدارك  وأ يضا يف س ياق نبحث فيه جامعيا عن أ

ادلروس بطبيعة احلال من هذه  قبل، وأ خذيف الس ت  ما ميكن تداركه

ىل  ..الرحةل، ونمتىن أ ن تكون هذه ادلروس أ ن تتحول هذه ادلروس ا 

 سلواكت س ياس ية وليس فقط حلظة عابرة.

ىل قانون تعدييل الس يد رئيس احلكومة، ادل ،كذكل، نسجل عوة ا 

، 2020الية لية، ابعتبار أ ن اليوم الفرضيات اليت بين علهيا قانون الللام

غري صاحلة، وكذكل الآفاق وكذكل الوضعية الالية دايل بالدان أ صبحت 

تفرض بطبيعة احلال أ ن يكون هناك قانون مالية  الاقتصاديةوالوضعية 

 تعدييل.

ة، أ ن يكون لنا تصور يس احلكومالس يد رئ  ،كذكل، البد كنا ننتظر
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عادة النشاط الاقتصادي  ىل واحض بأ جندة واحضة لرفع احلجر الصحي وا  ا 

قالعها  .البدل ما يه القطاعات اليت ترون يف احلكومة أ هنا ممكن أ ن يكون ا 

قريبا ويف ال ايم القليةل القادمة؟ قطاعات اليت ليست لها ارتباط ابخلارج 

هذه القطاعات ادلاخلية أ ن ينطلق فهيا ميكن يف  العالية،ومع سالسل القمي 

جراءات الصحية ، فقط جيب احلرص عىل اال  الانتظاردون  الاش تغال

جراءات الوقائية.واال حرت   ازات واال 

لس يد وزير احنا مسعنا اكذكل، ما يتعلق ابلتصور اليل البد أ ن يكون، 

لس بقة يف جملسة الساالرتبية الوطنية، وزير الرتبية الوطنية، ال يف اجل 

النواب اليل اعطى فهيا  الستشارين، وال يف اجللسة ابل مس، يف جملس

عندان تصور فامي يتعلق ابلتعلمي، عندان وضوح يف أ ننا اليوم  تفاصيل أ كرث،

خاصة يف  خريطة اخلريطة، نريد أ يضا يف القطاعات ال خرى أ ن تكون هناك

 .الاجامتعيواجملال  الاقتصادياجملال 

س بقوين، حتدثوا عىل  حلكومة، كثري من اال خوانيد رئيس اكذكل، الس  

وروان تأ يت يف س ياق س نة جفاف، العامل القروي، ندرك أ ن ال زمة دايل ك

اف أ صال تكون فهيا نس بة المنو ضعيفة، س نة جفاف، ونعرف أ ن س نة اجلف

لهيا هذه ال زمة وأ ضفنا وضعية الناس يف العامل  ىل أ ضفنا ا   :القرويا 

 ؛ث اجلفافم صعبة من حيأ وال، وضعيهت

جراءات احلجر  ؛اثنيا، وضعيهتم أ صعب من حيث ا 

 الاجامتعيابدلمع م كثري مهنم مل يتوصلوا اثلثا، وضعيهتم أ صعب، ل هن

لهيم.  وصعوبة الوصول ا 

طار ،ذلكل حىت البوابة اليت س تحدث، س تكون  ..عىل احلكومة يف ا 

عامل القروي لن حد النس بة هممة من المفيدة جدا، مفيدة جدا، لكن وا

ع التواصل عرب هذه البوابة، ذلكل أ ن الآليات التقليدية دايل نس تطي

ىل هؤالء.السلطات احمل   لية أ عتقد يه القادرة عىل الوصول ا 

كذكل، الس يد رئيس احلكومة، نعتقد أ هنا فرصة ساحنة اليوم، لتفعيل 

وال، لواكبة  هذه اللحظة، اليل أ  القمي اجلهوية والالمتركز يف هذه اللحظة، يف

عادة ا عىل مس توى اجلهات وال قالمي وأ يضا لصاحبة  الاقتصاديال قالع ا 

 اليت قد تقع يف اجلهات وال قالمي. الاجامتعيةاال شاكالت 

كذكل، نتفق اليوم، الس يد رئيس احلكومة، عىل أ ن الصحة اليوم، 

داةل الصحة اليوم، أ ولوية حامسة يف سمل ال ولوايت، جبانب البيئة وجانب الع

مفن  ،وجانب العداةل الرضيبية وجانب التوزيع العادل، ذلكل الاجامتعية

قطاع اليوم ال اجلاحئة، مثل س بات دايل الرحةل دايلالفروض أ نه الكت 

ىل دائرة الضوء اليوم، ال  غري الهيلك جيب أ ن يدخلالهيلك، القطاع  ا 

يسامه يف ميكن أ ن يس تفيد القطاع الهيلك من دمع ادلوةل وغدا ال 

 الرضائب.

، "الواكةل الوطنية للسجالت"و "الوحد الاجامتعيالسجل "كذكل، 

ماكانت ابة رائدة، جتربة قوية اليوم عش نوم، عندان جتر يه فرصة الي ها، اب 

ماكانت مغربية، أ طر مغربية، اليوم حنن قادرون وقادرات مكغاربة  وطنية، ا 

الواكةل "وكذكل  "حدالو  الاجامتعيالسجل "ومغربيات، عىل أ ن خنرج 

 ."الوطنية للسجالت

حاجة  كذكل، الس يد رئيس احلكومة، البحث العلمي، حاجة اليوم،

ماكنيات، ذلكل تتبدل اليوم، ليست موضوع جدل، ولكهنا موضوع اال  

 ال ولوايت والبحث العلمي أ يضا من ال ولوايت ال ساس ية اليوم.

آخر نقطة، الس يد رئيس احلكومة، كام س بقين مغاربة اخلارج  وأ

ىل وضعهم وفك وضعيهتم.اال خ  وان، جيب النظر ا 

 شكرا الس يد الرئيس.

  الس يد الرئيس:

 الس يد الرئيس احملرتم. راشك

لفريق اال حتاد العام لقاوالت الغرب، يف حدود س بعة اللكمة الآن 

 دقائق.

 :معر مورو الستشار الس يد

  بسم هللا الرمحن الرحمي

 الرسلني.والصالة والسالم عىل أ رشف 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 يئ احملرتمني،الزم

ننا يف فريق اال حتاد العام لقاوالت الغرب، حريصون عىل  ،بداية فا 

تقدمي الشكر اجلزيل للحكومة عىل التدابري التخذة خالل فرتة أ زمة 

التواصل والتدابري  "الاقتصاديةليقظة ة اجلن"، مع تمثني معل "كوفيد"

قرارها، يف انتظار مقاربة أ كرب مت كن القاوالت من دمع الشجاعة اليت مت ا 

عفاءات وغريها، حفاظا عىل مناصب الشغل.م  ايل مبارش وا 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

آاثر فريوس كوروان الس تجد، فرصة حقيقية  نمتىن أ ن تشلك تداعيات أ

 بحثابل  الارتقاءأ و الرتتيبات ال ولية، الوطنية قصد  الاعتبارال عادة 

ث العلمي، مع احلرص زيانيات الرصدة للبحيف ظل عدم كفاية ال والابتاكر

عىل تمثني نتاجئ البحث العلمي عرب دمع جسور بني اجلامعات والقاوالت 

 وتشجيع القاوالت عىل المتوقع يف أ سواق جديدة، خاصة بعدما تبني أ ن

النس يج القاواليت الوطين يزخر بقدرات هائةل وجب استامثرها، وهو 

واعدة، خاصة يف ناعات وطنية متقدمة و ، السبب ال مثل حنو ص السبب

وفق منظور مشويل ورؤية واحضة يف  الابتاكرقطاعات التصدير البنية عىل 

عداد خمططات اال قالع القطاعية بعد الرفع التدرجيي للحجر الصحي.  ا 

ن حتسني مناخ ال عامل يف ظل هذه الظروف، يعد رضورة ه، فوعلي ا 

 :قصوى يس تلزم

 25الثاليث ل االتفاق اهتا النصوص علهيا يفتفعيل احلكومة لتعهد -
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خراج الرسوم ل، اب2019أ بريل  لقطاعات واحلاالت احملدد لعمل عىل ا 

 ؛من مدونة الشغل 16، طبقا للامدة الاس تثنائية

صدار القانون  - رضابترسيع ا   ؛التنظميي لال 

اربة تروم الرونة بشأ ن القضااي اليت ختص مدونة الشغل وفق مق -

 هشاشة يف التشغيل.ال وةل وبني حماربة ازن بني حاجيات القاحتقيق التو 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

عامل مقاربة  يف س ياق تداعيات ال زمة الوابئية، ابت من الرضوري ا 

خاصة بعد مرحةل احلجر الصحي فامي خيص بعض القطاعات الرتبطة ابخلارج 

ة التقليدية وكذكل الفنادق والصناع ،اكلنظومة الس ياحية مثالحبركة جمالية 

نعاش العقاري.  قطاع اال 

ىل رؤية واحض فاالقتصاد ة وخصوصا القطاعات الذكورة، الوطين يفتقد ا 

ل جل اس تئناف  ة ورؤية واحضة يف حتديد أ فق زمينيئ مما يفرض مقرو

صحي، بفتح احلدود انطالقة اقتصادية بعد الرفع التدرجيي لتدابري احلجر ال

جراء احلجوزات الفندقية سلفاوال جوا وعن اترخي انطالق  ،ء اجلوية قصد ا 

متياز يناكلطامع والقايه وممو ،القطاعات  احلفالت وذوي حقوق اال 

 .(les franchises)التجاري 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

أ مهية خاصة للتجار الصغار  الءيا  لقد أ حضى من الرضوري القصوى 

الهنيني، اليت ترضرت أ عامهلم بشلك كبري جراء والتوسطني واحلرفيني و 

شاكالهتم يف أ ي تدابري مس تقبلي ة لواكبهتم واس تكامل اجلاحئة، واس تحضار ا 

وفق خمرجات  ،بلورة التصور خبصوص اال سرتاجتية الوطنية للقطاع التجاري

النعقد مبراكش خالل شهر أ بريل  ،تجارةتوصية النتدى الوطين حول ال 

ل جلن هجوية دلمع ومواكبة التجار والهنيني ومعوم يك ، مع تش 2019

اخلطط الالمئة لواكبة لك القاوالت، مع مواصةل التنس يق والتشاور حول 

وضوعية ومبنطق يراعي الصلحة العليا للوطن، وبلورة مبقطاع، وذكل بدقة و 

سرتاجتية وطنية لعاجل دماج القطاع اخلاا   تاللزتاماتبعا ل ،غري النظمص ة وا 

 احلكومية الواردة يف برانجمها. 

ن التجار الس يد الرئيس، والهنيني يس تغربون  من ويف هذا الصدد، فا 

القاربة احلكومية يف ختصيص بعض ال نشطة ومنع أ خرى، فهنا البد أ ن 

الس يد الرئيس، بأ نه كيفام نتعامل تدرجييا بفتح بعض الوحدات  ،أ قف وأ قول

كذكل لنتعامل وميكن نعطيو يعين واحد أ ن جاء الوقت بالصناعية، فكنظن 

بة اليل ما يفتحو حمالت جتارية مبقار و الفرصة لهاذ التجار أ هنم حىت ه

لزتام التدابري الوقائية الصحية.  كنعرفوها ويه ا 

 رتم،الس يد رئيس احلكومة احمل

الوطين خالل  الاقتصادتظل ال بناك يه احللقة ال ساس ية يف متويل 

للنظام البنيك، تعرف لك  الاحرتازية أ ن التدابري الس امي"، 19-كوفيد"فرتة 

بعض القاوالت قدمت دمع يف هذه الظرفية ل  ..ما هناك، هناك بعض

وغياب التواصل يف بعض  ..يف بعض اختالالتونشكرها، ولكن هناك 

 القضااي.

أ ما حان الوقت، من أ جل مقاربة تصاحلية بني الواطن والقاوةل  وعليه،

قة، تبعا لل دوار اجلديدة خاصة بعد ارتفاع منسوب الثومنظومة ال بناك؟ 

تبعا للك قطاع عىل  لدلوةل الراعية، من خالل دراسة ملفات القروض

كراهات القطاع  ،حدة، بسعر فائدة يتناسب مع احتياجات وخصوصيات وا 

 أ و اخلدمة الؤداة.  ،أ و التجارة الزاوةل ،أ و احلرفة

 الس يد رئيس احلكومة،

ن اس مترار أ   زمة العرض والطلب يف نفس الوقت داخل السوق، ا 

ية البنية عىل النظرة تس تدعي تغيريا يف الناجه العمتدة يف تدبري الزيان 

من خالل  ،ادلوغامئية القيدة مبراعاة التوازانت الالية، ل ن الس ياق قد تغري

اجع عن معدل تبين مقاربة جديدة، تروم دمع القاوةل الوطنية مع عدم الرت 

احلاد اذلي س يطر عىل  الاخنفاضرمغ  ،العمومية العهودة الاستامثرات

ىل مجموعة الداخيل اجلبائية وامجل  الاقرتاضركية، وهو ما يس تدعي اللجوء ا 

، من الاس هتالكالنتج للرثوة وفرص الشغل وتشجيع الطلب ادلاخيل أ و 

 .الية للبالدبشلك أ فضل دون الساس ابلس يادة ال الاستامثرخالل 

 الاقتصاديةيف ال خري، الس يد رئيس احلكومة، تس تلزم التداعيات 

التساقطات الطرية والرتاجع الكبري ل سعار  جلاحئة كوروان، وقةل والاجامتعية

عادة النظر يف الفرضيات اليت بين علهيا قانون الالية لس نة  البرتول والغاز، ا 

طار قانون مايل معدل، كام رص 2020 ام جمليس الربلان حمت بذكل أ م، يف ا 

 البارحة.

نعاش  الوطين  الاقتصادمفا يه خطتمك يف مواكبة القطاعات الترضرة وا 

  مرحةل بعد ال زمة؟يف

 وشكرا.

 :الرئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم الحرتام الوقت

 اللكمة الآن لفريق اال حتاد الغريب للشغل.

 مال العمري:االستشارة الس يدة 

 س احلكومة احملرتم،الس يد رئي

جراءات رفع احلجر الصحي  يف الواقع كنا نرتقب أ ن نناقشمك بشأ ن ا 

 ،الفريوس، بدل الوقاية امجلاعية انتشاراحلكومة للحد من اذلي اعمتدته 

يف ظل اال ماكنيات التواضعة لنظومتنا الصحية  أ  واذلي جنب بالدان ال سو 

ال أ ن وضع احلاةل  ،الاستشفاءعىل مس توى الكشف والتحليل وبنيات  ا 

الوابئية مع اس مترار ظهور بؤر عائلية وصناعية، فرض عىل احلكومة متديد 

حلجر الصحي لثالثة أ سابيع، قرار لقي معوما اس تحسان الواطنني، فرتة ا

ن الؤكد أ ن احلجر الصحي أ نتج وضعية قاس ية، خاصة مايش لكهم، ل نه م

العزل الصحي هشاشة، لكن  ابلنس بة للفئات العوزة والهشة اليت زادها

ىل ذكل عدد من  رفعه س يكون حمفوفا ابلعديد من اخملاطر، كام نهبتنا ا 
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والتقارير الوطنية حبال  ،مهنا دايل منظمة الصحة العالية ،ارير ادلوليةالتق

ندوبية السامية للتخطيط، علام أ ن رفع العزل الصحي سيس توجب دايل ال 

 ،الاستشفائيةات الوابئية وطاقة بالدان تطور الؤرش الاعتبارال خذ بعني 

 ابل ساس. والاجامتعية الاقتصاديةوكذا العوامل 

 س احلكومة،الس يد رئي

 الاقتصاديةاحلكومية  الاختياراتتلقينا ابرتياح اعرتافمك الرصحي بأ ن 

عن عدم جناعهتا وعدم قدرهتا  "19-كوفيد" اليت كشفت أ زمة والاجامتعية

دارة تداعيات ال ز  عطاء ال ولوية القصوى عىل ا  عادة النظر اب  مة، تتطلب ا 

سرتاجتية واس تعادة  الاجامتعيةللقطاعات  ادلوةل ل دوارها كقطاعات ا 

طبقا لا فئت اال حتاد الغريب للشغل يؤكد عليه يف مواقفه ويف  الاجامتعية،

 مطالبه.

فتدبري هذه ال زمة يتطلب التوفيق بني متطلبات ال من الصحي من 

نعا ،هجة من هجة  الاجامتعي والاس تقرار والانسجامالوطين  الاقتصادش وا 

ذ ال ميكن   ت لواهجة خطر دامئ، قادر عىليف حل مؤق الاس مترارأ خرى، ا 

 الوطين. الاقتصادهدم أ سس وقواعد 

آمن وسلمي، ال ميكن التعامل معه كتدبري  وعليه، فرفع احلجر بشلك أ

جرايئ يف نظران، بل كجزء من  سرتاتيجيةا  ية حممكة ومدروسة ال بعاد وطن  ا 

 البعد الرتايب. الاعتباروالنتاجئ، مبنية عىل مبدأ  التدرج وتأ خذ بعني 

جسلنا كذكل، عدم قدرة احلكومة اجلزم بشأ ن سيناريو ماكرو اقتصادي 

واحض، حول التطورات الس تقبلية للمؤرشات الرئيس ية القتصادان الوطين، 

 الالزتاملكننا ابلقابل نسجل  لية،يف ظل عدم اليقني والتغريات ادلو 

 ،الاجامتعينياحلكويم بفتح حوار وطين مع الهيئات الس ياس ية والفرقاء 

عداد خلطة للخروج من ال زمة.  وطبعا احلركة النقابية، بشأ ن اال 

ك حد  ،ونمتىن ابلناس بة أ ن تصبح القاربة التشاركية مبدئية دلى احلكومة

 مهنا. الاجامتعيةعمومية، خاصة ت الالثوابت يف وضع وتنفيذ الس ياسا

يعين  ..ال كراهات الوقت، الس يد رئيس احلكومة، سأ توقف عن بعض

يف عالقته بتدبري ال زمة واال عداد لتجاوزها بأ قل  الاجامتعيشق عن ال 

 :طلبت، اليشء اليل كي والاجامتعيةال رضار اال نسانية 

عامل احلوار  - لزامية ا  توى مس   والفاوضة عىل الاجامتعيطبعا ا 

آ القطاعات الهنية وعىل مس توى النش طار  الاقتصادية،ت والوحدات أ يف ا 

جراءات وتدابري ال مان ،برامج اس مترارية العمل عداد ادلالئل واال   ،وكذكل ا 

 ؛ضامان لصحة وسالمة العامل

جراءات والتدابري  - والوقائية وتوفري  الاحرتازيةالرصامة يف فرض اال 

آليات قياس احلرارة وتوس يع الكشف من كام ،الس تلزمات الرضورية مات وأ

ىل جانب ابيق وسائل الوقاية واقع التباعد يف واحرتام مسافة ال  ،اخملربي، ا 

آ نشال و   ؛صناعية واخلدماتيةال ت أ

تشديد الراقبة والتفتيش يف مواقع العمل عرب تعزيز وتقوية هجاز  -

 تت تشلكجتنبا الرتفاع نس بة البؤر الصناعية اليت اب ،غلمفتش ية الش

من مجموع البؤر، كام جاء يف عرضمك، ما يؤكد عدم احرتام بعض  20%

آ النش جراءات أ آت اليت ال  رتازيةالاحت لال  واليل يف غالبيهتا يه نفس النشأ

 ؛حترتم حقوق العامل واحلق النقايب

رشاك كذكل - قلميية لليقظة اب  حداث جلان ا  ممثلني وممثيل العامل،  ا 

هجاز عىل حقوق ومكتس بات العامل واحلفاظ كذكل احلرص عىل عدم اال  

، عرب تأ مني يف هذه الرحةل الاعتبارعىل مناصهبم وأ خذ وضعيهتم بعني 

آمنة وتفعيل طبعا جل ىل مواقع معلهم يف ظروف أ ن الصحة اتنقالهتم ا 

 ؛والسالمة الهنية

متديد احلجر  ديد، يف ظلالرشائية يف ظل متالقدرة احلفاظ عىل  -

وتوس يع وتعزيز  ،القدرة الرشائية للعامل والواطنني معوما (donc)الصحي، 

رصح هبم دلى الضامن الم العامل غري ويف مقدمهت ،ادلمع الوجه للفئات الهشة

والوقوفني عن العمل وابيق ال رس اليت تعيش عىل الهامش،  الاجامتعي،

احلقيقة ما يه من الرصح هبم وال من حاميل بطاقة واليل يه ف

(RAMED) .وهناك العديد من الفئات يف هذا الوضع ، 

رتوه ابلنس بة وهنا كنثريو انتباهمك، الس يد الرئيس، للتطبيق اليل ذك

مية الرمقية عند العديد من  للشاكايت، هو هام ولكنه غري اكف ابلنظر لل 

ضافيةوخاصة يف اجملال القروي،  ،ال رس جراءات ا   ،وابلتايل جيب تعزيزه اب 

 ؛ذه الفئاتضامان الس تفادة ه

طار نظام شامل ووفق  الاجامتعيةتعزيز وتوس يع منظومة امحلاية  - يف ا 

عتبارها التجس يد احلقيقي والؤسسايت لضمون التضامن اب ،وقيةمقاربة حق

آليات التوزيع العادل للرثوة الاجامتعي حدى أ   ؛وا 

شاكل البنيوي اليل كيطرحو - جياد حل لال  طبعا القطاع غري  ،الترسيع اب 

قرار حقوقهم. ،واقتصاد القبوهيلك ال   مبا يضمن حامية العاملني به وا 

 الس يد رئيس احلكومة،

مكسامهة من اال حتاد الغريب للشغل، واليت نمتىن  ،ال قرتاحاتتلمك بعض ا

 ،أ ن تشلك مناس بة مناقشة القانون التعدييل للاملية فرصة حقيقة لل خذ هبا

طار أ جرأ ة وتفعيل ما جاء يف عرضمك م حول التوجهيات  الزتاماتن يف ا 

ما الاجامتعية، تداراك لهفوات تدبري مرحةل ما قبل اجلاحئة وتأ سيسا لغرب 

 احئة.بعد اجل

 شكرا الس يد رئيس احلكومة.

 الس يد الرئيس.شكرا 

 :رئيسالالس يد 

 شكرا الس يدة الرئيسة عىل احرتام الوقت.

 .اللكمة الآن للفريق ادلس توري

 تفضل الس يد الستشار. 

 :اللودي العابد العمراين لستشار الس يدا

 بسم هللا الرمحن الرحمي 
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 سلني.الر والصالة والسالم عىل أ رشف 

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

فريق ادلس توري ادلميقراطي حنن يف ال الس يد رئيس احلكومة،

جياب كبري اجملهودات اليت قامت هبا  حتت  ،احلكومةالاجامتعي، نسجل اب 

ادة صاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا، وهننئمك الس يد رئيس قي

 احلكومة، عىل التدابري التخذة يف ظل هذه اجلاحئة.

 أ ،ا هو أ سو ممدان فعالية واليت جنبت بالالهذه التدابري اليت اكنت لها 

غالق ،فالقرارات الرش يدة واحلكمية اليت اختذت احلدود  سواء ما تعلق اب 

غالق الدارس والؤسسات التعلميية ،والبحرية ،الربية اجلوية،  .وا 

لك هذا، الس يد رئيس احلكومة، جعل بالدان تس تطيع أ ن تتجاوز 

 هذه ال زمة بأ خف ال رضار.

 الس يد رئيس احلكومة،

وهنئن اكفة  ،عىل لك هاته اجملهودات ،كام قلت ،لفريق هننئمكحنن يف ا

تدابري قصد مواهجة الآاثر السلبية مكوانت احلكومة اليت معلت عىل اختاذ 

 لهذه اجلاحئة.

 الس يد رئيس احلكومة، 

الدة اليت مرت يف ظل هذه اجلاحئة،  ذكام تعلمون، فعىل أ و خالل ها

ه الناس بة هننئمك عىل القرار اذلي اختذمتوه مفقارنة مع خمتلف دول العامل، فهبذ

ناس بة نشد عىل جبعل هذه الس نة ادلراس ية ليست س نة بيضاء، وهبذه ال 

أ يدي أ رسة التعلمي اليت اس تطاعت أ ن تتفاعل مع هاته ال زمة، ونعمل عىل أ ن 

ادلروس  انطلقت 19أ و  18ويوم  ،مارس 16مت بتارخي وقف ادلراسة 

 . وانطلق التعلمي عن بعد

وهذه مناس بة، الس يد رئيس احلكومة، حنيطمك علام عىل أ هنا اكنت لها 

خاصة عىل أ ن التعلمي الزال متواصال حلد فعالية وحققت فائدة كبرية، 

ال أ ن ما ميكن تسجيهل، الس يد الوزير، هو أ ن فئة كبري  ة من الساعة، ا 

 ،نصية وطبيعة الاكو ساكن العامل القروي، نظرا للظروف اليت تعرفها خص

بعدم وصول ش بكة اال نرتنيت لبعض الناطق، خاصة أ ن  سواء ما يتعلق

التعلمي  يه هشة، وابلتايل العديد من متلقين فئة كبرية مهنم ،ساكن البوادي

ليست دلهيم الوسائل الالزمة لسايرة التعلمي عن بعد، خاصة ما يتعلق 

 الالكرتونية.اللواحئ ابلهواتف اذلكية واحلواسب و 

 س احلكومة،الس يد رئي

 ،حنن نعمل يف الفريق عىل أ ن لك التدابري التخذة لواهجة هذه اجلاحئة

سواء اخلدماتية  ،اتاقتصادية، خاصة وأ ن خمتلف القطاعات داعيال ولها تا  

نتاجية ىل ذكل البادالت التجارية  ،أ و الاقتصادية أ و اال  قد تعطلت، أ ضف ا 

 تناقصت وتراجعت بفعل اجلاحئة. 

ذن لك هذا   أ مام سوف تتحمهل الالية العامة لدلوةل، -ال حماةل  -ا 

، ليت حتملهتا الالية العمومية لدلوةلالتضخم أ و ال عباء الالية الضافة ا ،كذكل

 خاصة ما يتعلق ابدلمع الوجه خملتلف القطاعات.

هبذه الناس بة، الس يد رئيس احلكومة، نشكرمك وهننئمك عىل لك  ،كذكل

ا حكومتمك، خاصة ما يتعلق بدمع الفئات العوزة، اجلهود اليت قامت هب

وال الفئة حامةل  ،عيسواء ما يتعلق ابلنخرطني يف صندوق الضامن الاجامت

ال أ نه نسجل، الس يد رئيس احلكومة، يف هذه (RAMED)بطاقة  ، ا 

النقطة ابذلات، وعىل غرار اكفة مداخالت السادة الستشارين، هناك فئة 

لق أ ي دمع، وفئة رمبا تلقت ادلفعة الثانية، وجند، هشة حلد الساعة مل تت

ممن اتصلوا بنا ومحلوان خاصة أ ن العديد  ..الس يد رئيس احلكومة، عىل أ ن

ليمك الختاذه جبدية، فال كرث ترضرا وال كرث  مسؤولية نقل هذا اخلطاب ا 

 هشاشة حلدة الساعة مل يتلقوا أ ي دمع مايل.

لام أ ن فئة أ خرى تعاين يف كذكل، الس يد رئيس احلكومة، حنيطمك ع

قت أ ماهمم، سواء مصت، ويه التعلقة ابلفالحني الصغار، فلك ال بواب أ غل

 وكذكل.. ،ما يتعلق بتدابري احلجر الصحي والزتاهمم بعدم مغادرة منازهلم

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 شكرا. ،انهتيى الوقت

آخر مداخةل يف ا   .نفدرالية ادلميقراطية للشغلو لربانمج دايل مجموعة الكأ

 كساب:ال الستشارة الس يدة رجاء 

 د الرئيس.شكرا الس ي

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يدين الوزيرين، 

 رون،االس يدات والسادة الستش

آخذ اللكمة ابمس مجموعة الك نفدرالية ادلميقراطية للشغل، و يرشفين أ ن أ

طار مناقشة العرض ا ذلي تقدم به الس يد رئيس احلكومة، طبقا للفصل يف ا 

 ماي. 20د حول تطورات تدبري احلجر الصحي ما بع ،ادلس تورمن  68

 الس يد الرئيس، 

سرتاتيجية واحضة وتدابري قطاعية هتم فرتة ما  ن دلى احلكومة ا  لقد قلمت ا 

ماي، لكن ما جاء يف عرضمك أ مس أ مام جمليس الربلان ال يعدو أ ن  20بعد 

ة، من قبيل معوميات ومعطيات أ صبح يعرفها لك الواطنني الغارب يكون

كراهات احلجر الصحي، ال ؤرشات الوابئية، رشوط ومبادئ مكتس بات وا 

ىل رضورة متديد فرتة احلجر الصحي لدة  التخفيف من احلجر، وخلصمت ا 

ىل تقارير خرباء، وحىت هذا القرار مل يكن  ،أ سابيع( 3) ثالثة استنادا ا 

 ا، ل نه اكن معروفا منذ أ ايم.مس تجد
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 الس يد الرئيس،

لربلانيون عىل بينة مل أ ن تتقامسوا معنا تكل التقارير حىت يكون اكنا نأ  

من تطور احلاةل الوابئية ابلغرب، وابلتايل عىل جدوى متديد حاةل الطوارئ 

عىل اال سرتاتيجية احلكومية والتدابري القطاعية اليت حتدثمت عهنا  والاطالع

غناهئا، وهو ما ينتظره منا ال ،ل عرضمكخال  واطنون.لناقش هتا وا 

 الس يد الرئيس،

حدى الراكئز اليت لقد أ خفقمت يف التواص هنا ا  ل والشفافية اليت قلمت ا 

اعمتدهتا بالدان يف مهنجية تدبري ال زمة، وميكن القول بأ ن هذه الركزية 

رصحيات وال شلكت حقيقة نقطة ضعف احلكومة يف هذه الظرفية، فال الت

 ،يومية اليت تقدهما وزارة الصحةالواقع الالكرتونية وال حىت اال حاطة ال 

ش بع فضول الغاربة، خاصة الهمتني واخلرباء مهنم، حيث اس تطاعت أ ن ت 

 تتسم بشح ال رقام والعطيات.

 الس يد الرئيس،

نمك غري مطمئنني عىل احلاةل الوابئية ابلغرب بعدما تطرقمت بنربة  قلمت ا 

ىل مجموعة من الؤرشات، حيث أ كدمت أ ننا حقق ت نا تقدما خبصوصها، فاؤلية ا 

ماتة، ن  س بة احلاالت اخلطرية واحلرجة أ و معدل التاكثر، كنس بة الفتك أ و اال 

 –الس يد الرئيس طبيب وتعلمون ذكل  وأ نمت –علام أ ن هذه الؤرشات 

صاابت وليس بعدد اال   ،مرتبطة بعدد التحاليل اخملربية وكشف اال صاابت

ن العديد من الصابني ال تظهر احلقيقي، وابلتايل ال ميكن اعامتدها، خاصة وأ  

نعاش، ولك علهيم أ عراض ال رض، وهناك أ يضا نس بة اس تغالل وحدات اال 

ال رقام الرتبطة هبذه الؤرشات تعترب أ دىن بكثري مما وضعمت ك هداف قبل 

 رفع احلجر.

أ م  ؟ئية مطمئنة فعال ومتحمك فهياالسؤال الطروح: هل احلاةل الواب ،ذلا

مطمئنة؟ وهو يكون حتكام يف ال رقام واحلاةل الوابئية غري ال مر ال يعدو أ ن 

ىل متديد حاةل الطوارئ واحلجر الصحي لثالثة أ سابيع  ما يربر اللجوء ا 

ضافية.  ا 

 الس يد الرئيس،

لقد ربطمت عدم ارتياحمك بظهور بؤر صناعية وجتارية وعائلية، مفن 

ؤول عن هذه البؤر؟ أ ليست احلكومة اليت تكيل مبكيالني؟ حيث تتابع الس

آالف الواطنني بهتمة خرق حاةل  الطوارئ الصحية، وصلت حد متابعة أ

الآالف مهنم لعدم اس تعامهلم للكاممات، مل تكن أ صال متوفرة يف ال سواق 

آ   يشغلون ،نذاك، وترتكون أ حصاب الصانع والتاجر ومراكز النداء وغريهاأ

ال جراء يف ظروف غري حصية وال حترتم التدابري الاحرتازية، ويتسببون يف 

ىل مؤسسات  بؤر صناعية تنقل الفريوس ىل وسط العائالت ومهنا ا  ا 

نتاجية أ خرى، مفن يس تحق التابعة والغرامات والاعتقال؟ أ م أ نمك  ا 

 ضعون لسلطة الال وال عامل؟خت

 الس يد الرئيس،

ختذهتا بالدان سامهت يف تطويق الوابء، لكن ال شك أ ن التدابري اليت ا

صاابت أ قل مل تتساهلوا مع لو  ،اكن ابال ماكن تطويقه بشلك أ رسع وبعدد ا 

نتاجية، خاصة وأ ن جزءا مهنا ال ينتج مواد رضورية يف  هذه الؤسسات اال 

طالبمك بفرض تطبيق القانون، خاصة القسم الرابع من هذه الظرفية، ذلا ن

مدونة الشغل، وذكل حامية لل جراء وعائالهتم الكتاب الثالث من 

لغاربة بأ طامع وللمواطنني قاطبة، حيث ال يعقل أ ن نرهن حصة وسالمة ا

نتاجية  .وأ رابح مجموعة من الؤسسات اال 

رشاك النقاابت والفرقاء الس ياس   يني واجملمتع الدين يف كام نمثن قرارمك اب 

رشاكهم فعليا ل  تابعة أ و مواكبة اس تئناف القاوالت الفرتة القادمة، ونطالبمك اب 

آاثر ذكل عىل ال جراء، خاصة وأ ن وزير الالية دعا مج  يع القاوالت لعملها وأ

ىل اس تئناف نشاطها بعد عيد الفطر.  ا 

وليس  ولكن السؤال الطروح: هل احلجر فعال فقط عىل الواطنني

 عىل القاوالت؟ 

 الس يد الرئيس،

بداية الوابء ترصحياتمك غري العلمية  من بني ال خطاء اليت ارتكبت يف

دم وبع ،واس تحاةل دخوهل للمغرب "19-"كوفيدبعدم خطورة الفريوس 

جدوى اس تعامل الكاممات محلاية الواطنني، وأ نمت تعلمون أ ن بعض ادلول 

اس تعاملها، وهو حلسن احلظ ما اس تطاعت تطويق الوابء بفضل فرض 

عدد التحاليل اليت اكنت تنجز مل  أ بريل، كام أ ن 7اس تدركمتوه انطالقا من 

يكن اكفيا الكتشاف لك احلاالت، وحىت الآن عدد التحاليل، الس يد 

 الرئيس، يبقى ضعيفا ابلقارنة مع مجموعة من ادلول.

غالق احلدود الربية والبحري ة واجلوية قرارا ابال ضافة، فقد اكن قرار ا 

ض احلجر الصحي صائبا وجشاعا، لكن اكن ابال ماكن قبل ذكل تدعميه بفر 

 ،عىل السافرين القادمني من بعض ادلول، وعىل رأ سها الاحتاد ال وريب

 خمالطهيم، تفاداي النتشار الفريوس بني الواطنني. وتتبعهم وتتبع

 الس يد الرئيس،

ن عدم تطرقمك يف عرضمك بشلك هنايئ لل مغاربة العالقني، سواء داخل ا 

ل زمة النامجة عن جاحئة لمك يعد نقطة سوداء يف تدبري  ،الوطن أ و خارجه

هاملمك هلم يتعارض مع ما "،19-"كوفيد ، س بق ورصحمت به من قبل كام أ ن ا 

 .من قبيل "مرحبا جبميع الواطنني"، "مغاربة العامل يف وطهنم"

 وشكرا.

 الس يد الرئيس:

 ..عيمت الالزتام ابلوقت والتنازل عن بضشكرا، ل ول مرة 

واجملموعة ة للرد عىل مداخالت الفرق اللكمة الآن للس يد رئيس احلكوم

 الربلانية.

 الس يد سعد ادلين العامثين، رئيس احلكومة:

  الرمحن الرحمي بسم هللا

آهل وحصبه.  امحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا وأ
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 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

ل ايم السعيدة، ال ايم الباركة، وأ ابرك لمك مس بقا عيد أ ابرك لمك هذه ا

ن شاء هللا، أ سأ ل هللا أ ن يعيده  وبدلان قد رفع  ،اةعلينا وبدلان معافالفطر، ا 

 لك وابء. اهللا عهن

 بدأ ؟أ  من أ ين 

ابلعكس برهنت  ،ال مسأ وال، وقبل لك يشء، أ ان يف العرض داييل 

جيابية. بطبيعة احلال عىل أ ن تفاعل احلكومة مع هذه ال زمة أ دى ىل نتاجئ ا   ،ا 

 انترصت وبقيادة جالةل الكل وبتوجهياته.  بدلان اكمال

بعض السادة الستشارين، تفاعلنا مع  عىل عكس ما قال ،يضاولكن أ  

دليل عىل جناعة أ ولوايت احلكومة  ،ال زمة وما طرحناه من خالصات

لنتاجئ أ يضا، ال عىل وس ياس هتا، ل نه كون ما اكنتش انجعة ما نوصلوش لهاذ ا

وال عىل الس توى  ،وال عىل الس توى الاقتصادي ،الس توى الايل

 ريي.  عىل الس توى التدبوال ،الاجامتعي

ما كنقولش حلينا مجيع الشالك، ولكن عندما نتحدث عن أ ولوية 

التعلمي، احلكومة أ عطت للتعلمي أ ولوية منذ البداية، وقلناه وكررانه، وقلته 

 برهنا عليه. ،عليه يف قوانني الالية، ولا قلنا الصحة أ يضا أ ولوية هنا وبرهنا

شاكليات هذه القطاعات  ن غادي نعاجلوما كندعيش بأ   ،بطبيعة احلال ا 

وغريها دفعة واحدة يف س نوات معدودة، وال ميكن ل ي حكومة يف العامل أ ن 

 تقوم به، هاذي النقطة ال وىل.

نتاج  أ سايس والصحة أ ساس ية، وقلت  دوالاقتصاالنقطة الثانية، اال 

 ،أ مس بأ ن هذه الثنائية واحلفاظ عىل حصة الوطن والواطنني من هجة

درة الاقتصادية من هجة أ خرى، هاذو جوج أ مور خصنا ظ عىل القاحلفوا

نوازنو بيناهتم، وخصنا نشوفو كيفاش نديرو هلم ابش نس مترو، وهاذي ثنائية 

 ع يناقشها.ناقشها، امجليي مجيع دول العامل الآن 

طبيعى حىت احنا كنناقشو ل هنا ثنائية، اليوم، وابلتايل اكن التوجه العام 

هو ما خصناش نفرطو يف  ،ل جالةل الكلالتوجهيات داياليل جا من 

ذا فرطنا  الصحة والسالمة دايل الواطنات والواطنني ودايل الوطن، ل ن ا 

قتصادية والاجامتعية تكون اللكفة دايلو الاادي يف تكل الصحة والسالمة غ

كنشوفو بعض ال رقام الفلكية يف بعض راه أ غىل بكثري، أ غىل بكثري، 

كل اكن احلجر الصحي، اكن قبل مهنا الطوارئ  العامل، وذلالناطق يف

واس مترينا، وامحلد هلل انقذان بدلان وتفادينا  ،الصحية واكن احلجر الصحي

 خلرباء اليل يه منشورة. ال سوأ ، وال رقام البديةل عىل حسب تقارير ا

لك يشء منشور، حىت  ..أ ان ما عرفتش كيفاش تتسولوين عىل أ مسو

الاقتصاد الوطين راه كيتنرش؛ من هجة الندوبية  لدايل التأ ثري التقيمي داي

السامية للتخطيط عندها تقارير مس مترة، ومن هجة قسم الزيانية دلى وزارة 

رسار، غري كيفاش الواحد يقلب عىل نرش، ما اكين حىت يش أ  ت الالية راه ك 

ن حىت يش ها ويستمثرها، هاذ اليش اليل اكين، ما اكيذذيك العلومة أ و جيب

 أ خرى. حاجة

بطبيعة احلال اكين أ مور اليل حىت واحد ما عندو فهيا العمل احمليط، 

أ مس، ال عىل  هاكين أ مور اليل كيختلفو فهيا اخلرباء أ نفسهم، وهذا قلنا

وال عىل الس توى الاقتصادي، احلكومة ما كتتبناش دامئا  الس توى الصحي

كون تشوف كيفاش ت رأ ي عندما خيتلف اخلرباء، كتحاول ما أ مكن

آراء اخلرباء حىت يتفقو   ا.الس ياسة دايلها الناجعة معلية، مع احرتام أ

طار احلجر الصحي اكن من البداية ،لكن من البداية قرار أ ن ، يف ا 

ن  تاجية اليت تس تطيع أ ن تلزتم ابلعايري الصحية وفق الوحدات الصناعية واال 

نا به اليش اليل خدم بل تشجع عىل العمل، وهاذ  ،دليل واحض يسمح لها

ال ما  ىل اليوم، وغنبقاو خدامني به، وا  ىل اليوم، وهاذ اليش اليل خدمنا به ا  ا 

  ! انتوما ال ولني، كيفاش؟ ،غادي تلقاوش ما اتلكو

ال ما نلقاوش هاذ الكاممات، كيفاش الصناعة الغذائية خصها تش   تغل وا 

ن دران لهاذ اليش كون ما اكينش وحدات صناعية تش تغل؟ راه اك

دايل ال دوية دايلو عىل  %80نلقاوش ال دوية، الغرب تيصنع رضوري، ما 

ال قل، كيف غادي يديرو؟ هاذ الوحدات ما ختدمش اكع؟ ال ميكن، هذا 

  يقول به عاقل. ما اكين حىت فيش دوةل يف العامل وال

جراءات ،ولكن هذا معقول، اال جراءات الصحية أ ن  ،نتشددو يف اال 

نتاجية والصناعية  نتشدد فهيا معقول، ويف نفس الوقت نشجع الوحدات اال 

ابش تش تغل، خصنا هاذ اجلوج، وذلكل وضعت معايري ورشوط الش تغال 

طار تشجيعها عىل العمل. نتاجية يف ا   الوحدات اال 

ضافية عىل هاذ ا ،وابلناس بة لوحدات هاذ الرشوط راه حىت يه لكفة ا 

نتاجية، ل ن الواحد اليل كيخدم مثال   300غادي يبقى خيدم غري  ،1000اال 

مثال، ل ن خص التباعد بيناهتم، خص لكفة دايل الزتويد ابلعقامت،  400و

نتاج وال يف  التعقمي دايل احملالت، الزيد من الاحتياطات ال يف معليات اال 

ليات التسويق، هاذي لكفة زائدة حىت عىل الصنّع نفسو، فذلكل خصنا مع 

ء ابلعمل، وذلكل الس يد وزير الالية لا وذلكل مسح لهؤال ..نشوفو كيفاش

ىل أ ن يش تغل هؤالء خصهم يش تغلو،  حتدث هذا الصباح وقال حنن ندعو ا 

 ولكن يلزتمو ابلعايري.

 ، دالئلية وضعت دالئلوكام قلت أ مس، العديد من القطاعات احلكوم 

للعمل دايل الؤسسات يف خمتلف الس توايت، ومن هنا أ يضا تفعلت معلية 

ة وتدارت جلان دايل الراقبة هجوية، فهيا وزارة ادلاخلية، وزارة بالراق 

الشغل، وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، وتزور هذه الوحدات 

 13.000ة يف شهر تقريبا اكنت ابس مترار، ويف الشهر الايض يف هذه الفرت 

نتاجية  نتاجية عىل أ ساس أ نه ميكن أ ن تزار وحدات ا  زايرة للوحدات اال 

وحدة صناعية، وصدرت  1715كرث من مرة، واكنت هناك مراقبة حلوايل أ  

قرارات ابال غالق لبعض الوحدات الصناعية اليت مل تلزتم عىل الرمغ من 

ىل اكنت أ مور بس يطة اليل مي كن تتعدل ويدخلو فهيا التحذيرات، ا 
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ساعة، مث ترجع  48مزاين، كتعطى هلم واحد  ،تعديالت ويس مترو يش تغلو

ىل الزتمو ماللجنة  نتاجية وتشوف، ا  ىل نفس الوحدة الصناعية واال  رة أ خرى ا 

كتصدر قرار اال غالق، وفعال صدرت  ،هبا مزاين، ما الزتموش هبا مزاين

 والت.العديد من قرارات اال غالق لعدد من القا

ذن طة الطريق واحضة، ال لبس ار احنا هاذ اليش واحض عندان، خ ،ا 

ن شاء هللا، الوحدات اليل  دفهيا، وذلكل أ قول مرة أ خرى بع العيد، ا 

يلزتمو  خصهميرجعو خيدمو، ولكن  خصهمأ نشطة مل متنع رمسيا كتش تغل يف 

لناس اليل ت الرضورية محلاية العامل ومحلاية حىت اابلعايري الصحية واال جراءا

ىل اكن التلويث راه حىت الواد اليل  غادي تعطى هلم هاذيك الواد، ل ن ا 

تكون ملوثة، راه اكين حىت حصة الواطنني وحصة  نغادي يبيعو ميك

 الوطن، ولكن هو رضوري لصحة الواطنني أ يضا.

ذن ابلعكس، بالدان حققت واحد ال مر همم جدا، أ هنا اس تطاعت أ ن  ا 

ىل أ نشطة لواهجة اجلاحئةحتول عددا من ال   مثل ما واقع  ،نشطة الصناعية ا 

الآن اليت تصنع الكاممات  تالعرشايه ابلنس بة لعدد من العامل الآن، 

 مبختلف أ نواعها، دايل الثوب واليل مايش دايل الثوب.

أ صبحنا عندان الاكتفاء اليوم، غري هاذي بوحدها راه اكفية،  ،امحلد هلل

ت تش تغل ل ن حمتاجيهنا، حمتاجيهنا، وأ ان دليل عىل أ ن خص الوحدا

مليون؟  150أ س تغرب أ حد السادة الستشارين كيقول منني غادي جتيب 

مليون معىن  150واش أ ان غادي نرشح كل التقنية كيف غادي ندير لها؟ 

ذكل كنصنعو اليوم أ كرث من احلاجيات دايلنا، وهاذيك أ كرث من احلاجيات 

 كنبداو جنمعوها. 

خمزون  ،دايلنا (stock)او التصدير خصنا يكونو عندان قبل ما نبد

نتاج احلاجي ىل ا  ضافة ا  ة عاد كنسمحو للوحدات ياليوم  ةدايلنا احنا، ا 

يصدر، ل ن هاذي داب اليل كنبيعوها احنا ب  ىابلتصدير، ل ن لكيش بغ

ال خرى دايل  ،س نتمي يه نفسها راه يف أ وراب مطلوبة يف بعض الناطق 80

درامه اليل كتباع واليل كتس تعمل،  7درامه أ و  6يعوها ب الثوب اليل تنب 

رات حىت يه مطلوبة بكرثة، مل ن كتتصنب وميكن تتحدد وميكن تس تعمل 

وهناك مستمثرين أ رادوا أ ن يستمثروا ويديو، هاذو خصنا هو ال ول تنديرو 

اخملزون دايلنا الاكيف لواهجة مرحةل ما بعد احلجر الصحي أ ثناء التخفيف، 

آنذاك..ن ل   ، هنار غادي الآن ال رسة كيخرج واحد وال جوج يف الهنارداب  أ

ا اخلروج أ كرث، مبعىن احلاجية اليومية دايلنا دخنففو احلجر الصحي غادي يب

ات غادي تزيد، وهاذ اليش مش تغلني عليه، وفق خطة واحضة مايل الكامد

 مدروسة، وغادي منش يو لها. 

، يعرفهم الوزير أ ان ما عارفهمش ونقول كل السميات دايل العامل؟

العين، أ ما هاذي واحضة، وليس فقط هاذي، لكيش مجيع ال دوات 

طبيب مثال لعملية ال رى، هاذوك اللباس اخلاص ابمحلاية عندما يدخل ال خ

جراحية أ و عندما يس تعمهل.. الآن لكيش هاذ اليش أ و غطاء الرأ س أ و 

فينا، وهناك ن كنصنعو ما يك الآ  ،الرجلني أ و غريه من ال دواتدايل غطاء 

 طلب للتصدير. 

الصحي قبل أ ن  احنا غادي نديرو اخملزون دايلنا لواهجة ما بعد احلجر

نسمح لهذه الؤسسات ابلتصدير. هذا هو الاسرتاتيجية، ابينة واحضة 

ن شاء هللا، للوطن.  ،بس يطة، ولكن حازمة ومعلية وانفعة  ا 

اجيات دايلنا من احل %100نعو الطهرات امحلد هلل اليوم عندان كنص 

، نصنع من الكحول ما يكفينا وكنخزنو أ يضا ابش يكون (l’éthanol)من 

ندان واحد اخملزون لواهجة الطوارئ يف الس تقبل، وخصوصا يف فرتة رفع ع 

هاذ الطهرات اليل يه  دايلاحلجر الصحي اليل غادي يرتفع الطلب 

 رضورية يف مواهجة هذه اجلاحئة، وهكذا.

 وفيه تصور وفيه رؤية، وفيه خرباء كيش تغلو عليه، ذن هناك معل كيمتا  

نشكرمه. أ ان كنت زرت الوحدة دايل ك  ،وفيه موظفني كيتابعوه يوميا

العمليات، كتسمى "وحدة العمليات" اليل فهيا الناس اليل كيتبعو ذاك 

دايل الوزارة  ممثلني واكيناليش معمل معمل، خشص خشص، لك واحد 

نتاج واش هو هذاك، واش العايري  اخل تكل العاملالعنية د كتشوف اال 

 أ نتجة يف الهنار يف العش ية، فالن و حشال نتجو من كامممملزتم هبا، وكيعل

؟ ابش ما يوقعش، ل ن بعض ال خطاء كذا، فني مىش أ نتجكذا، فالن 

وخنليو الزتويد دايل السوق والزتويد  ، يف البدايةاليل وقعت لنا يف البداية

ن شاء هللا. دايل الناس اكيف  واكمل، ا 

 عىل كنحيي هاذوك ال طر وهاذوك الكفاءات لكها اليل واقفني ،فذلكل

ذاك اليش، راه بعض الرات كيبداو يعاجلو بعض اال شاكالت حىت لواحد 

ىل  ،لسني فديوران فاطريناالوقت متأ خر جدا من الليل، واحنا ج انعسني ا 

آخره، راه اكين انس اليل حاضني ميكنش يقولو يل  ، ل ن الصباح ماأ

ماطيشة ما اكيناش يف السوق أ و ال يش حاجة، خص اثين الوزعني 

ذاك اليش لكيش كيتبع وفق جداول واحضة ابش ما توقعش فيه  وخص

راباكت.   ا 

يش أ خطاء ولكن بس يطة ابلقارنة مع هاذ احلجم دايل  كتوقع مرة مرة

اذ الزتويد دايل ال سواق دايل الزتويد دايل ال سواق، امحلد هلل. غري ه

ىل لفالحة، حنيي الفالحة، كيس تحقو لك حتية، وكنحيي الوزعني، الباعاب ة ا 

رشاف  آخره، واحد السالسل، ولكن هذاك اليش خصو توجيه، خصو ا  أ

لنظرة اليل كتخيل ابش ما يوقعش يش خلل يف الطريق، عام، خصو واحد ا

ليل كنا سطرانها كيف واهجنا فذلكل أ ان كنظن بأ نه ابلعكس، ال ولوايت ا

ن شاء هللا منترصين ،ال زمة دليل عىل جناعة تكل  ،وكيف س نخرج مهنا ا 

لس ياسات وتكل ال ولوايت. مايش معىن ما فهيش غلط وال بعض ال خطاء ا

ليش لكيش ممكن يكون، ولكن يف العموم هذا هو الهم وال بعض.. هاذ ا

 وفران دران.. هذا هو الهم، طيب.

ال خرى اليت أ ريد أ ن أ توقف عندها يه القضية دايل ادلمع النقطة 

 والواطنات والواطنني اليل تدمعو. 

من  ،، خصنا حنييو هاذ العمل الكبري اليل دارت فيه فرق متعددةأ وال
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ىل التنفيذ ، معلية غري مس بوقة يف بضعة أ سابيع، راه هذا من ابب القرار ا 

القطاع غري الهيلك بوحدو وخيل  اس تفاد تقريبا من ، اليوماخليال. اليوم

الصندوق الوطين للضامن "القطاع الهيلك، الناس اليل مسجلني يف 

اليل أ لف  300ومليون  4ماليني خشص من أ صل  4حوايل  ،"جامتعيالا

مليون  4,3 أ رابب أ رس، نعم، حصيح، من أ صل.. أ رسيه حمصاة، أ رس، 

 أ رسة مس تحقة.

مهنا يف العامل  %37لقروي حوايل وبلغت نس بة هذه ال رس يف العامل ا

قةل وقد كيس تافدو الناس، اكين الآن وحدات متن ،اليوم ،القروي، راه اليوم

هناك  ،كنت أ علنت هذا يف الربلان، ورمبا أ علنه الس يد وزير الالية أ يضا

ىل بنكية حبال واكةل بنكية متنقةل فهيا لك ما  ،وحدات متنقةل الآن حبال ا 

آخره، بال ما نقول ليكفي، كتنتقل حدا يش ىل أ  مك دواوير وكتبدا ختلص ا 

يل معطيات ها وحدة  ل ن الس يد وزير الالية مرة مرة كيصيفط ،السمية

فالنية أ و منطقة متنقةل يف ادلوار الفالين، كيجمعو دواوير يف احلقيقة، قبيةل 

فالنية، مث من بعد تنتقل لنطقة فالنية، ويه معلية متعبة وخصها شوية 

الوقت، راه بعض الرات كمتيش وحدة متنقةل لنطقة، كتوزع كتمكل دايل 

ما ما اكنش موجود كمتيش لنطقة أ خرى عاد يش وحدين مت آ ا  ا كيقول كل أ

آخره، كيف ىل أ اش غادي ترجع اثين وال نىس وال وقع يش مشلك ما وصلش ا 

شاكالت معلية كتطرح لبعض اجملموعات. !عىل ود بضعة عرشات  راه اكين ا 

، هاذ اليش خصنا حناولو ما أ مكن نلقاو هل احللول حنلوه، ولكن حصيح

 .د هلل بنجاح، والناس توصلواجلزء ال كرب دايل العملية مت امحل

 .ذي راه امحلد هللاغري ه

بقى لنا واحد الشوية غري بقى  ..بقى لنا واحد شوية وأ ان أ مس ،طيب

مسجلينش يف  أ ش نوحضو هاذ السأ ةل دايل الناس اليل خدامني اليل ما

)3(CNSS،  اليل عندمه الرشوط أ هنم اكن عندمه واحد العمل كام اكن هاذ

ذو عندمه احلق يكون اهيلك وفقدو العمل دايهلم هال غري  العمل يف القطاع

مه هاذ ادلمع، فال ول تسهيال للمهمة دران واحد العيار قلنا غادي يكون عند

اقة غري ابش تسهل ، وهاذ بط(RAMED)مهنم جزء عندو أ صال بطاقة 

رساع، ه ،لنا العملية ابش نرسعو معىن ذكل اكين  (RAMED)ذيك الال 

آخره ،علوماتمعطيات، اكين م ىل أ  .اكين ا 

مرة أ خرى أ ؤكد بأ ن هذه الساعدة الالية اليل تترصف من  ،ولكن

تس هتدف أ رابب ال رس اذلين فقدوا معلهم  "صندوق تدبري جاحئة كوروان"

 بيق حاةل احلجر الصحي والطوارئ الصحية. هلم نتيجة لتط و أ و مدخ

الواطنات من  تجات شاكاي ،كام قلت أ مس ،وخبصوص الشاكايت

يف  تتنطالعو عىل بعض احلاالأ حياان تتجي مبارشة وأ حياان  ،الواطننيو 

ذو ما ميكنش اه ،اال عالم، أ حياان بعض السادة الربلانيني تيوصلو لنا ال فاكر

ىل عندمه احلق ما اك ،ما نتجاوبوش معهم  ،ين مشلك وفق هاذ العايريا 

 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

طالق واحد البوابة  ،مشكورة ،فذلكل قبلت وزارة الالية مشكورة ا 

 ،www.tadamoncovid.maمس توى البوابة ركن خاص عىل  ،خاصة

 ،غادي يدار يف واحد النصة من أ جل تلقي هذه الشاكايت اليل اكينة

وغادي يتحلل اثين بنفس النطق ونشوفو واش عندمه احلق وال 

فيه تقنيا ما تتدخل فيه حىت يش  ماعندمهش احلق، وهاذ اليش تتحسم

آخر خاصة  "جلنة اليقظة الاقتصادية" اكين جلنة مشرتكة داخل ،طرف أ

ن أ ان فاش تنشكرمه ل   ،جعاوغادي تعاود تر  ،ابحلسم يف هذه احلاالت

هرضت مع الس يد وزير الالية قبلو ابش يعاود يراجعو يشوفو اليل عندو 

ن شاء هللااحلق وا فهيا بشلك اكمل،  ت سيمت البليل ما عندمهش احلق، وا 

الوضوع عاود جبدو منذ قليل ابش  وراه ميكن الس يد وزير الالية هاذ

ولكن نديرو هجدان فيه ما اكين حىت يش  ،نكونو واحضني يف هاذ السأ ةل

 .مشلك

الصندوق اخلصويص اخلاص  ؟ينيفهمت  ،ابلنس بة للصندوق اخلصويص

 ،هللا حيفظو ، أ مر به جالةل الكلتداعيات تدبري جاحئة كوفيد اليل مبواهجة

 ،فيه من قبل القطاع العام والقطاع اخلاص اكنت فكرة مبدعة ومت التعبئة

ميكن يعاود  ،الآن مليار درمه 32واليل تقريبا الآن جتاوز الداخل دايلو 

عدد من  واليل ترصفت منه ،يزيد واحد شوية بضع الاليري أ خرى نمتناو

وذاكيش لكيش بقرارات واحضة ويف شفافية اتمة، ما اكين حىت  ،ال مور

نه أ وال هاذ اليش تتدخل فيه جلنة فهيا عدد من ل   ،يش حاجة اليل تزهق

مليار دايل ادلرمه تقريبا لتقوية القطاع  2التدخلني، ترصفت منه حوايل 

لعدات ومن اقتناء عدد من ا الصحي يف مواهجة جاحئة كوروان عن طريق

مثال التوس يع دايل التحليالت، راه هاذ  ،الس تلزمات الطبية الرضورية

عدادات خاصة، كام قلت أ مس يف اليش خصو جتهزيا ت خاصة، خصو ا 

اخملتربات اليل غادي تدير هاذ التحليالت، خصو وسائل دايل ال مان 

 700كرث من وأ يضا ترشات منو أ   ،وخصو بعض التكوين أ يضا ،خاصة

نعارسير  هجاز للتنفس الاصطناعي، وأ يضا عدد من  350وحوايل  شلال 

هذا  ،فذلكل ،لس تلزمات الطبيةالتجهزيات ال خرى فامي خيص العدات وا

مرصف، الرصف الثاين هو هاذ ادلمع دايل هاذ الناس اليل ال رقام دايهلم 

ال قليت  مليار دايل  4يه  ..رضهبا يف أ مسو 4مليون،  4واحضة حبال ا 

  ..ومسوهكذا يعين ذاك اليش حمسوب ما فهيش أ   ، ويش حاجة مثالادلرمه

ن تتحمل ادلوةل ويتحمل القطاع ولكن أ يضا اكن واحد القرار دايل أ  

البنيك جزء من التلكفة الاكمةل للفوائد العرضية لتأ جيل سداد قروض 

ما قروض السكن وال قروض الاس هتالك دايل رشاحئ واس ،المتويل عة من ا 

وخصوصا اليل يف واحد الس توى معني، قروض السكن حىت  ،الواطنني

وهذا غادي  ،تقريبادرمه  1500درمه، قروض الاس هتالك حىت  3000ل

اليل غادي حيمل ادلوةل ما عدا  ،أ لف خشص الآن 400فد منو تقريبا ايس ت

من التلكفة دايل هذاك التأ خري  50%وغادي يتحمل القطاع البنيك  %50

واحد ال عامل اليل وضع تقنيا وضع  ،ذيك لكهاافه ،ل السداد دايلهاداي
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ماكنيات التقنية ابش تنجح راه يه معلية فهيا ت  ولكن امحلد هلل  ،عقيداتا 

تنحيي  ،احنا كنواهجها بلك جشاعة، بلك جناعة وتنحاولو ما أ مكن جنحو فهيا

ن شاء هللا  مرة أ خرى مجيع ال شخاص اليل تيخدمو يف هاذ اجملال واليل ا 

جيابية عىل الواطنات والواطنني.غادي تك  ون عندها واحد التأ ثريات ا 

وهو الرسوم  ،من مدونة الشغل 16فامي خيص مرسوم الادة  ..خبصوص

برام اذلي تنص عليه هذه الادة وخيص احلاالت الاس تثنائية اليت مي كن فهيا ا 

أ بريل  25عقود معل حمددة الدة، هاذ الرسوم واذلي وعدان يف اتفاق 

هذا قامت وزارة الشغل مشكورة ابلقيام ابلشاورات الرضورية  ،خراجهاب  

 ،هاذ اليش قبل ،حتاد العام لقاوالت الغربومع الا ،مع الركزايت النقابية

متت صياغة هاذ  ،راتيعين قبل مارس، وبعد الانهتاء من هذه الشاو 

ن شاتالرسوم وهو الآن دلى ال مانة العامة للحكومة وغادي  ء هللا دخلو ا 

عىل لك حال هذا من الالزتامات  ،قريبا يف مسطرة الترشيع ابش خنرجوه

الالزتامات  ،ذا الوضوع، وأ يضا مجيع الواضيع دايلنادايل احلكومة اجتاه ه

ن شاء  هجدان نديرو أ بريل غادي 25دايلنا يف هذاك اتفاق  غادي  ،هللاا 

 و هبا.موها ونلزت ينلب 

ىل هاذ البادرة اليت أ علنهتا  أ شار بعض الس يدات والسادة الستشارين ا 

هيئات أ مس بفتح الشاورات مع ال حزاب الس ياس ية والركزايت النقابية و 

وعىل  ،ال حرج يف ذكل ،رمبا نزيدو أ طراف أ خرى ،همنية يف هاذ الوضوع

 .بادرة مفتوحة لهذه الهيئاتلك حال هاذ ال 

يف هاذ الواضيع  نتوما قولو لنا الرأ ي دايلمكا ،احنا بدينا ابلربلانيني

ميكن أ ن يرجع  ،احنا راه غادي نتبعو معها ،وال حزاب الس ياس ية ،الثالث

ىل قيادات هذه ال حزاب الس ياس ية ابش تشوف كيفاش السادة ا لربلانيني ا 

ن شاء هللاذيفاش غادي انخومعليا ك  ،غادي يكون التعامل  ،و هاذ البادرة ا 

وغادي  ،او يف هاذ الشاوراتوغادي نبد ،غادي نطلقو بعد العيد مبارشة

تقدمي الذكرات،  :غادي نسلكو لك وس يةل ،تكون فهيا وسائل متعددة

ذا اس تطعنا من بعد، أ ي  ،يام ابللقاءات عن بعدالق  أ و اللقاءات البارشة ا 

 حاجة ميكن لنا نديروها غادي حناولو ما أ مكن نديروها.

نعاش  :قتصاديابلنس بة لالقتصاد الوطين وابلنس بة ال عادة النشاط الا ا 

 ،الاقتصاد الوطين مسؤولية لنا مجيعا، وهاذ السؤولية احنا حاسني هبا

واحد القضية، الاقتصاد الوطين يقوم عىل من البداية نقول لمك  ولكن بغيت

أ سس متينة نتيجة اال صالحات الهيلكية اليت مقنا هبا، مقنا هبا يعين كبدل قبل 

 ،احنا زدان واحد الشوية ،احلكومةما جتي هاذ احلكومة، مايش غري هاذ 

صالحات هيلكية احنا ما  ،راه هو مبين عىل أ ساس متني ،ولكن يه ا 

قع لنا مشالك، اكين صعوابت تدبري ما بعد جاحئة غادي تو  ،خايفينش عليه

 ؟كوروان حصيح واش يه ساهةل

تعرفون هذا  ،وانمت تعرفون ،ما نعيشه اليوم ابلنس بة لالقتصاد الوطين

لتداعيات الكبرية عىل الاقتصاد العالي غادي يتأ ثر عىل الاقتصاد ا، كثريا

 ،ادي والايلت عىل الس توى الاقتصوغادي تكون عندان صعواب ،الوطين

حبال  ،ورمبا أ نمت تعرفون بأ ن هناك قطاعات، قطاعات اقتصادية ش به متوقفة

غ الق الس ياحة، حبال الطريان، اخلطوط اللكية الغربية، متوقفة نتيجة ا 

ولكن أ يضا  ،احلدود ونتيجة عوامل أ خرى مرتبطة بتداعيات ال زمة الصحية

ايش ابلنس بة للمعامل م من الصادرات توقفت مهناك الصادرات، جزء هم

ىل توقفت  فقط اليل يف الغرب، العامل اليل يف مجيع أ حناء العامل، لكيش ا 

ار يف العامل هناهنار سوق الس يارات، ا ،اقتناء الس يارات ،مثال الس يارات

ومن هنا هناك تراجع كبري يف هذه  ،العامل لكه ،واش احنا بوحدان ،لكه

لتصديرية اليل مرتبطة بسالسل ديرية، هذه القطاعات االقطاعات التص

مثل قطاع الس يارات، مثل قطاع الطريان، مثل لك ما هو  ،القمية العالية

 ،النس يج وال لبسة ،ةاال لكرتونيك والتكنولوجيات احلديث ،حديثة اتكنولوجي

أ حياان  ،ذي لكها وقع فهيا التناقص لعملها ولنشاطها الاقتصادياه، وغريه

 .80%، أ حياان ب 40% ، أ حياان ب%50

، 81% تقريبا، 81% يف أ بريل نقص ب ،داب احنا صناعة الطائرات

ن اكن تنشكر الهندسني والناس دايل بعض القاوالت دايل  ؟فهمتين وا 

ليل حولو النشاط دايهلم وسامهو يف صناعة هاذ أ هجزة صناعة الطريان ا

 حىت يه غادي واليت امحلد هللالغربية، -التنفس الصناعي اجلديدة الغربية

 .يكون عندها واحد التأ ثري همم يف مواهجة جاحئة كوروان

ذن هذا لكه من المكن أ ن يؤثر، أ ن يؤثر عىل ال نشطة  هذا ا 

ي يؤثر عىل الناجت ادلاخيل اخلام يف الرحةل وابلتايل غاد ،الاقتصادية معوما

 "النقد ادلويلصندوق "القبةل، ما اكينش توقعات لكيش تيتصدر غري 

أ رقام وتلقاو بيهنم تفاوت يف تقيمي مك سينقص أ خرى  دوليةوتتصدر مؤسسة 

وأ يضا عىل الس توى الوطين  ،العالي الس توى ىلعمن الناجت ادلاخيل اخلام 

ن اكن متوقع  النقط تقريبا غادي تنقص يف منو الناجت ادلاخيل  6معوما أ ن وا 

 ،كبري جدا لنقص كبري جدا،وهذا واحد ا ،2020اال جاميل برمس س نة 

وبطبيعة احلال هذا س يؤثر عىل الالية العمومية، س يؤثر عىل عدد من 

 .ال نشطة الاقتصادية ال خرى

يل واليل الآن من هنا اكن هاذ التفكري يف هاذ قانون الالية التعدي

ن شاء هللا نمتىن بعد العيد مبارشة  ،نس تجمع ىل بغينا نقولو جزئياته وا  ا 

ون وجدان التوهجات العامة قبل ما نوجدو قانون الالية التعدييل نك ،نقدمو

 ،ل ن اكين التوهجات العامة اليل غادي يتعرض يف اجمللس الوزاري ،نفسه

قيق، التوهجات العامة يف بعض الناس اليل نقلو الالكم ما نقلوهش د

و وه اجمللس الوزاري، مرشوع القانون الالية التعدييل يف اجمللس احلكويم

آخره. غادي ندوزوه هو ال ول ىل أ عاد  ،التوهجات العامة ،اليل فيه التفصيل ا 

مث بعدها  ،غادي جنيو لرشوع قانون الالية التعدييل يف جملس احلكومة

ن شاء هللا وس تكون تكل مناس بة لناقش ته  ،س يحال عىل الربلان ا 

 .ومناقشة أ ولوايته ومناقشة تفاصيهل مجيعا

ذن يوا راه احنا عندان  ،لهاذ قانون الالية التعدييل س بةهذا هو ابلن  ،ا  ا 

عندان  ،ما عندانش فيه لبس ،فيه هاذ اليش، عندان التفكري فيه واحض
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معىن ال رقام مايش  ،ولكن الوضوح دايل التوهجات ودايل ال فاكر ،واحض

ىل أ س بوع ،واحضة ىل  ؟ينيفهمت  ،ل ن ال رقام ميكن تغري ليا من أ س بوع ا  ا 

آخره نشطة الصناعية ودخلوال  تشجعو بعض  ىل أ ىل ما  ،ا  راه هذا سيناريو، ا 

ىل انتعش الاقتصاد العالي  ،وال وقعت أ س باب أ خرى ،تشجعوش مزاين ا 

صدرو لها وانتعش ت احلدود دايل عدد من ادلول اليل أ صال تناحتمثال تف 

ىل ما اكن ذاكيش أ قل راه  ..أ مسوعندمه شوية  وبدينا تنصدرو هذا يشء، ا 

 .ليش دااب ما تمنسكوش مجيع اخلطوط دايلو الآنذ اأ قل ها

ىل  ،كذا ،أ نه كذاالتوقعات ميكن نديروها نديرو سيناريو واحد  يؤدي ا 

ىل كذا، هاذ السيناريوهات موجودة وا قتصاداي كذا، سيناريو جوج يؤدي ا 

والوظفني العنيني اليل هام غادين يف هاذ اليش دايل الهندسة دايل  هنايرف اع

 ،ولكن كسيناريوهات ،قتصادي يف الس تقبل القريب راه واحضةاال قالع الا

ن شاء هللا  .لك سيناريو تزنلوه عىل حسب العطيات اجلديدة اليت س تأ يت ا 

خلارج، أ ان بة العالقني يف اوأ ريد أ ن أ خمت أ يضا هباذ القضية دايل الغار 

 ،ناحلال عىل بعض ال لفاظ اليل تيس تعملوها اال خوا بطبيعة احلال بقى يف

وجا الس يد  ،هاذ اليش راه هرضان به يف الربلان، أ ان خشصيا ..ما ..وأ ان ما

وزير اخلارجية خشصيا والس يدة الوزيرة النتدبة اللكفة ابلغاربة القميني 

رارا ووحضنا فيه الهنجية دايل اليش هرضان فيه ميعين هاذ  ،ابخلارج

 احلكومة مرارا.

ىل الواطنني العالقني ابخلار  ،أ وال ا نحد أ مس وصل ج اللواحئ اليل عندان ا 

ىل  ل ن لك مرة تيعاود اللواحئ  ،31.819داب لعدد اليل السجلني يف اللواحئ ا 

الوزارة  تأ  عباحلكومة وت  تأ  البداية تعبمنذ  وبطبيعة احلال ،تزتيد شوية

ولكن أ يضا من خالل البعثات ادلبلوماس ية  ،وابخلصوص مركزاي ،العنية

ختاذ عدد من الت لتابعة هذا اللف وأ  تعب ،ية ابخلارجوالراكز القنصل 

جراءات اجتاه هؤالء الواطنات والواطنني، كام قلت اختذت عدد من  اال 

جراءات من بيهنا  :اال 

جراء هممراه وغري اال حصاء  ،اال حصاء ،أ وال  ؛ا 

يواء ،اثنيا جراءات مرتبطة ابال  وهاذ معلية اال يواء  ،اختذت عدد من اال 

من ال شخاص اليل ما عندمهش فني يكونو يف  25%قريبا اليت وصلت ت

س بانيا ويف تركيا  ،فنادق يف الدن يف ادلول العنية خصوصا يف فرنسا ويف ا 

تقريبا يف  7000 ،ل كرثيةويف بعض ادلول ال خرى، ال كرثية يف هذه ادلول ا

س بانيا، ويف دول أ خرى أ يضا،  2300يف تركيا،  4000، 7200 :فرنسا يف ا 

 ،أ يضا اكين واحد الواكبة اليل مرتبطة حبل مجيع اال شاكالت الرتبطة متالكن 

شرية غادي تمكل خص التدخل دلى اجلهات اخملتصة دايل اليل عندو تأ  

اليل عندو جواز السفر دايلو اليل  حىتاكين  ..ادلول ال خرى، اليل عندو

جراءات ال خرى اال دارية، ولكن اكين أ يضا  غادي يمكل، اكين عدد من اال 

ما اليل  ،فامي خيص التطبيب والتكفل بعدد من الواطنات والواطنني ا 

 .وحماوةل مساعدهتم ومتابعة حالهتم ،أ خرى عندمه أ مراض

توما عارفني هناك برلانيني ن اراه  ..حنا واعيني ابلصعوبة دايل هاذ أ مسوا

ني ال يزالون الآن من هؤالء الغاربة العالقني، هناك عدد من موظفني سام

اليل مشاو يف همام رمسية وال يزالون عالقني، وغادي نقول لمك واحد 

عالقني يف بعض ادلول ال خرى،  ،أ ان خشصيا ،ن عائليتأ فراد م ،الهرضة

آخر  ،احنا تنشوفو أ ش نو هو الصلحة ،ولكن ادلوةل تتعامل بواحد النطق أ

عدادات ن وميكن أ   ،ل ن ابش هاذ اال خوان وال خوات ابش يدخلو خصنا ا 

أ قول لمك بأ ن القطاعات العنية يف اجامتعات مس مترة ومعلت فعليا عىل 

عادةالتحضري مجليع اخل مرورا  ؟ينيفهمت  ..طوات اليت تس تلزهما معلية ا 

ىل ،بتحديد العايري والرشوط تدبري الرحةل دايل السفر والرحةل  وصوال ا 

هذاك احلجر  دايل ما بعد اال عادة واحلجر الصحي، كيفاش غادي نتعاملو يف

عداد ومن شاالآن هناك خ ..اكن هناك ؟الصحي؟ وفني ن أ  رطة طريق لال 

اجلاهزية اليل تنشكر علهيا القطاعات العنية أ ن تتيح لنا  ،ةهاذ اجلاهزي

عادةالتدخل وتسخري لك الوارد  حالا يمت  ،برسعة وفعالية لتيسري معلية اال 

ن نوويؤ  ،القرار فهيااختاذ  ابش تكون هاذ العودة، ولكن شاء هللا  ال وان ا 

 ،الوضوع ابس متراركيف ما اكن احلال جفميع القطاعات العنية متابعة لهذا 

تنقول لمك بأ نه دارت وسائل االتصال لوضع الشاكايت وهاذ اليش ابلآالف 

أ ن  ،اجلهة العنية ،تتجي دايل هاذ الشاكايت واليل تنحاولو ما أ مكن اليل

 حبلها. تتابع تكل اال شاكالت وتقوم

 :الس يد الرئيس

 ؟اكين يش أ فق

 الس يد رئيس احلكومة:

آخر  خوان قالومرتبط جني لواحد السؤال أ ليا عالش هاذ  ل ن يش ا 

آخره ىل أ  .اجلهة ما فهيا حىت يش حاجة ما تفتحوها ا 

جلهات اليل هلم فهيا احلاالت والبؤر يف الغرب راه ما اكنوش فهيا راه ا

ما اكنوش فهيا  ، مزاين يف هاذ القضيةايافكرو مع ،احلاالت يف ال ول

راه عندان خطة دايل  ،ا عرضتلكام اكن احلال أ ان عىل لك حال  ،حاالت

جمرد ما تيحني الوقت غادي ندخلو يف واحد  ،ختفيف احلجر الصحي اكينة

ذي راه اراحل دايل ختفيف احلجر الصحي، وهعدادية ومباال  الرحةل دايل 

كام قلت أ مس، اثنيا فهيا  ،لتدرج وفق مراحلا ،أ وال وقبل لك يشء ،فهيا

مبعىن  ،والعامالت واجلهاتالرتابية مبعىن نأ خذ بعني الاعتبار الناطق وال قالمي 

آخره اليل ما فهيا حىت يش حاةل مايش حبال اليل فيه بؤر ىل أ  ،مايش ا 

خذ بعني الاعتبار ؤ بطبيعة احلال التعامل الس تقبيل غادي مييش وغادي ي

وأ يضا س نأ خذ بعني الاعتبار  ،والتفاوت فامي بيهنا عية دايل الناطقهاذ الوض 

وقد رشحت أ مس الرشوط الرضورية ل ن هاذ  ،مجمل العطيات والتدخل

 ،، رشوط واحضةاكين رشوط ..اكين يش دوةل ،اليش عندو الرشوط

مكنظمة الصحة العالية أ خريا فاش مشاو  ،اخلرباء واحضني يف هاذ اليش

الصحي أ صدروا حتذير، عنداكو ال ترفعو يديرو رفع احلجر بعض ادلول ت 

والرشوط فيه الرشوط الصحية يف  ،احلجر الصحي قبل توفري الرشوط
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متا فني  ةيكيالبناايت ويف اال عداد دايلها، الرشوط يف الوسائل اللوجيست 

يعين خمزون فهيا الرشوط فامي  ..كاممة اليل غادي 150ذيك ات هدجب

فيه الرشوط دايل  ،سهةل ورسيعةها تكون متوفرة و خيص التحليالت خص 

وهذا راه يه اليل بدينا يف هاذ  ،التابعة دايل احلاالت ودايل اخملالطني أ يضا

 .الطنيالنصة أ و يف هاذ الربانمج العلومايت لتابعة اخمل

ن شاء هللا يف هاذ ال ايم عدادات ا  ذن هناك ا  نس تمكل هذه  ،ا 

وكام قلت ابس مترار  ..ينقذ بالدان وينقذان مجموع عىل هللا اال عدادات ونمتناو

داب احنا خصنا غري نشوفو الرحب اليل رحبنا من هاذ الطوارئ الصحية، الرحب 

صاابت وما تفاهو ما تف وما  ،رية وحرجةديناه من حاالت خطاديناه من ا 

 راه العمل هلل وهللا ،ديناه من وفيات، هذا هو احلساب اليل خصنا نديرواتف

  ؟ا بعض العمل، فهمتينأ كسبن

ىل اهاذ اليش اليل تف ىل متعنا فيه مزاين، وا  ديناه راه يشء همم جدا وا 

تنفهمو أ ش نو يه ال مهية دايل هاذ العملية دايل  ،متعنا فيه مزاين عاد تنفهمو

ن شاء هللا يكون يف  ،س مترار فيهالا الالصحي، و احلجر نمتناو عىل هللا ا 

وهذا البالء  ،انه وتعاىل برفع هذا الوابءهللا س بح القريب العاجل الفرج من

 ووفقنا لا فيه اخلري. ،علينا وعىل مجيع البرشية لكها

 وبراكته.والسالم عليمك ورمحة هللا ، وشكرا جزيال

 رئيس:الالس يد 

 س يد الرئيس احملرتم.شكرا ال 

وللس يدات والسادة الستشارين عىل  ،الس يدين الوزيرين ،شكرا

 مك.السامهة دايل

 .ورفعت اجللسة


