 10شوال  2( 1441يونيو )2020

مداوالت جملس املستشارين – دورة أبريل 2020
اإقالع اقتصادي ملعاجلة الاثر الاجامتعية للزمة".
ويف الخري ،توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة املمتدة من  26ماي
 2020اإىل غاية  2يونيو  2020بعدد من أس ئةل الس يدات والسادة أعضاء
اجمللس ،وذكل اكلتايل:
 عدد الس ئةل الشفهية 10 :أس ئةل؛ عدد الس ئةل الكتابية 38 :سؤالا.شكرا الس يد الرئيس.

حمرض اجللسة رمق 288
التارخي :الثالاثء  10شوال 1441ه ( 2يونيو 2020م).
الرئاسة :املستشار الس يد عبد الصمد قيوح ،اخلليفة الول للرئيس.
التوقيت :ساعة وس تة عرشة دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة وادلقيقة
السادسة عرشة بعد الزوال.
جدول العامل :مناقشة الس ئةل الشفهية.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد المني.
الن أدعو اجمللس املوقر لقراءة الفاحتة ترحام عىل فقدان املغرب لحد
كبار رجالته ورجاالت احلركة الوطنية الس تاذ عبد الرحامن يوسفي ،رمحه
هللا ،املشهود هل بدماثة اخللق والتفاين يف الهنوض مبختلف املهام واملناصب
السامية اليت تقدلها ،وهللا تعاىل نسأل أن جيزي الفقيد خري اجلزاء عىل ما
أسداه للمغرب من خدمات جليةل ،وأن يشمهل بواسع رمحته ،وأن يسكنه
فس يح جناته مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك
رفيقا.
ب ِْس ِم ه ِ
اَّلل هالر ْمح َِن هالر ِح ِمي
الْ َح ْمدُ ِ ه َِّلل َر ِ ِّب الْ َعال َ ِم َني ،هالر ْمح َِن هالر ِح ِميَ ،م ِ ِ
اكل ي َ ْو ِم ا ِّ ِدل ِين ،ا هَّيكَ ن َ ْع ُبدُ
ِ
ِص َاط ه ِاَّل َين َأنْ َع ْم َت عَلَهيْ ِ ْم غ َ ْ ِري
الِص َاط الْ ُم ْس تَ ِق َميَ ِ ،
َوا هَّيكَ ن َ ْس تَ ِع ُني ،ا ْه ِدانَ ِ ِّ َ
وب عَلَهيْ ِ ْم َو َال الضه ا ِل ِّ َني .أمني.
الْ ِ َمغْضُ ِ
ونَ ،و َس َال ٌم ع َ َىل الْ ُم ْر َس ِل َنيَ ،والْ َح ْمدُ
س ب َح َان َرب ِّ َِك َر ِ ِّب الْ ِع هز ِة َ همعا ي َ ِص ُف َ
ِ ه َِّلل َر ِ ِّب الْ َعال َ ِم َني.
تزنيال لربامج الس ئةل الشفهية الس بوعية ،كام أقره مكتب جملس
املستشارين ابلتنس يق مع احلكومة خالل هذه الفرتة املرتبطة ابنتشار وابء
كوروان ،والقايض اإىل اإعطاء الولوية ملساءةل القطاعات احلكومية املرتبطة
بشلك مبارش بتدبري هذه اجلاحئة؛ خيصص اجمللس هذه اجللسة ملساءةل
قطاع ادلاخلية.
ونس هتل جدول أعامل هذه اجللسة ابلسؤال الول املوجه للس يد وزير
ادلاخلية حول "التدابري املعمتدة عىل مس توى االإدارة املركزية أو الرتابية
هجوَّي وإاقلمييا وحمليا لتدبري جاحئة كوروان".
ونظرا لوحدة املوضوع ،أعطي اللكمة لحد السادة املستشارين من
فريق الصاةل واملعاِصة لتقدمي السؤال.
احلاج العريب تفضل.
املستشار الس يد العريب احملريش:
شكرا الس يد الرئيس.
السادة الوزراء،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

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

املستشار الس يد عبد الصمد قيوح ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل س يد املرسلني وعىل أهل وحصبه أمجعني.
أعلن عن افتتاح اجللسة.
الس يدين الوزيرين احملرتمني،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
معال بأحاكم الفصل  100من ادلس تور ،ووفقا ملقتضيات النظام
ادلاخيل جمللس املستشارين ،خيصص اجمللس هذه اجللسة للس يدات
والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا.
قبل الرشوع يف تناول الس ئةل واالإجابة علهيا ،أعطي اللكمة للس يد
المني الإطالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت وإاعالانت.
اللكمة لمك الس يد المني.
املستشار الس يد أمحد تويزي ،أمني اجمللس:
شكرا الس يد الرئيس.
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل النيب المني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد وزير ادلوةل احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
خنرب اجمللس املوقر بأنه بناء عىل أحاكم الفصل  100من ادلس تور ،فقد
وضع مكتب اجمللس جدوةل زمنية جللسات الس ئةل الشفهية ابجمللس،
خالل الفرتة املمتدة من  9يونيو  2020اإىل غاية  7يوليوز .2020
وهكذا ،س تخصص جلسة الثالاثء املقبل  9يونيو  2020ملساءةل
قطاعي الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج
والس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعي.
كام س يعقد اجمللس يوم الثالاثء  16يونيو  ،2020جلسة شهرية
خمصصة لتلقي أجوبة الس يد رئيس احلكومة عىل الس ئةل املتعلقة ابلس ياسة
العامة ملناقشة حمور"س ياسة احلكومة ملا بعد رفع احلجر الصحي ،أية خطة
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الس يد الوزير احملرتم،
نسائلمك ،يف فريق الصاةل واملعاِصة ،حول التدابري اليل اختذهتا وزارة
ادلاخلية يف هاذ اجلاحئة اليل فاجأت املغرب كام فاجأت العامل.
وشكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة دامئا يف نفس املوضوع ،اللكمة لحد السادة املستشارين من
الفريق الاس تقاليل لوحدة والتعادلية.
تفضل الس يد املستشار ،اليس حسن.
املستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد وزير ادلوةل،
الس يد وزير ادلاخلية،
زماليئ العزاء،
الس يد الوزير،
نسائلمك اليوم عن التدابري املس تقبلية اليت تعزتمون القيام هبا ملواصةل
مواهجة اجلاحئة ،خصوصا بعد احلجر الصحي.
شكرا.

السؤال الرابع موضوع من طرف الفريق احلريك.
تفضل الس يد الرئيس ،اليس الس باعي.
املستشار الس يد مبارك الس باعي:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
الس يد وزير ادلوةل احملرتم،
الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
الس يد الوزير احملرتم،
نسائلمك عن التدابري اَّلي ستتخذوهنا ملعاجلة امللفات القطاعية يف ظل
حاةل الطوارئ وما بعدها ،وعن االإجراءات املسطرة لتدبري ما بعد احلجر
الصحي؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
السؤال املوايل أو اخلامس هو موضوع من طرف فريق التجمع الوطين
للحرار.
تفضل الس يد الرئيس لوضع السؤال.
املستشار الس يد حلسن أدعي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدين الوزيرين،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
الس يد الوزير احملرتم،
ما يه االإجراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة ملواهجة تداعيات هذه
اجلاحئة؟
وما هو أاثره عىل املواطن؟
ومىت سيمت اإرجاع العالقني ابخلارج؟
وكيف س تدبرون معلية رفع احلجر الصحي؟
وشكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
السؤال الثالث ،وهو موضوع من طرف فريق العداةل والتمنية،
فليتفضل أحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال.
تفضل اليس احللوطي.
املستشار الس يد عبد االإاله احللوطي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدان الوزيران،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
ابلطبع ،سامه قطاع ادلاخلية بأدوار هممة يف تزنيل االإجراءات اليل
اختذهتا بالدان ملواهجة هذا الوابء.
نسائلمك ،الس يد الوزير احملرتم ،حول حصيةل قطاع ادلاخلية يف تزنيل
هذه االإجراءات؟ وكذكل ،حول خطة الوزارة يف تدبري مرحةل اخلروج من
احلجر الصحي ،الس امي عىل مس توى تعزيز دور امجلاعات الرتابية خالل هذه
املرحةل؟
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
السؤال السادس ،دامئا يف نفس املوضوع ،موضوع من طرف الفريق
الاشرتايك.
تفضل اليس فاحتي لوضع السؤال.
املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
الس يد الرئيس.
الس يدان الوزيران،

الس يد رئيس اجللسة.
شكرا.
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االإجباري السايس مبا س ميكن هذه الفئات الهشة من امحلاية الاجامتعية
والعمل يف ظروف الئقة.
الس يد الوزير احملرتم،
فامي خيص حاكمة التدبري اجلهوي بعد مرحةل "كوفيد ،"19-فاإننا نمثن
خلق جلن هجوية لليقظة الاقتصادية ،ونقرتح يف الاحتاد العام ملقاوالت
املغرب التفكري يف بلورة خمطط هجوي ل إالنعاش الاقتصادي ينبين عىل:
 أوال ،تدابري هجوية تمكيلية دلمع املقاوالت الصغرية والصغرية جداواملتوسطة؛
 اثنيا ،خلق صناديق هجوية لالستامثر للحفاظ عىل النس يج املقاواليتاجلهوي؛
 اثلثا ،التقيمي املرحيل خملططات التمنية اجلهوية ابلنظر لتداعيات أاثراجلاحئة؛
 وأخريا ،ترسيع الزمن الترشيعي من خالل اإخراج النصوص الترشيعيةوالتنظميية للقوانني املتعلقة ابلسجل الاجامتعي ،تبس يط املساطر االإدارية،
العمل عن بعد واجلباَّيت احمللية وإاحداث مرصد وطين ومراصد هجوية
للطلبيات العمومية.
َّلا نسائلمك ،الس يد الوزير احملرتم ،عن تدابري ضامن انطالقة سلمية
وقوية لالقتصاد اجلهوي.
وشكرا.

الس يدات والسادة املستشارين،
الس يد الوزير،
ما يه الرتتيبات اليت ترى احلكومة جناعهتا ما بعد انهتاء احلجر الصحي
وعودة احلياة اإىل طبيعهتا؟
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
السؤال السابع ،دامئا يف وحدة املوضوع ،موضوع من طرف فريق
الاحتاد العام ملقاوالت املغرب.
املستشار الس يد عبد الكرمي همدي:
الس يد رئيس اجللسة احملرتم،
الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،
الس يد وزير ادلوةل،
الس يدات والسادة املستشارين،
يف البداية فاإن االإحتاد العام ملقاوالت املغرب يش يد ابلرؤية امللكية
الاستباقية يف تدبري جاحئة كوروان ،كام نمثن العمل اجلبار اَّلي تقوم به
وزارة ادلاخلية ولك أهجزهتا مركزَّي وترابيا ،وكذا وزارة الصحة وادلرك
املليك والقوات املسلحة امللكية ،وننوه جبميع التدابري الصحية والاجامتعية
والاقتصادية اليت مكنت من رفع منسوب الثقة يف املؤسسات.
كام نش يد ابلتعلاميت السامية جلالةل املكل حفظه هللا ،دلمع القطاع
اخلاص قصد اإعادة جعةل الاقتصاد الوطين ،يف احرتام اتم للتدابري الوقائية
والصحية.
الس يد الوزير احملرتم،
كام تعلمون ،فاإن االإحتاد العام ملقاوالت املغرب تقدم يف اإطار "جلنة
اليقظة الاقتصادية" مبخطط ل إالنعاش الاقتصادي ،مه مجيع القطاعات عرب
تدابري تفوق  500اإجراء ذات أاثر عىل اإنعاش المنو الاقتصادي اجلهوي،
من خالل:
 حث امجلاعات الرتابية عىل أداء ما بذمهتا من مس تحقات جتاهاملقاوالت ابلنظر لتداعيات اجلاحئة؛
 االإبقاء عىل الطلبيات العمومية للجامعات الرتابية مع اعتبار الفضليةاجلهوية وكذا توطيد احملتوى الوطين يف هذه الطلبيات؛
 تشجيع عقود الرشاكة بني امجلاعات الرتابية والقطاع اخلاص لترسيعوثرية الاستامثر العمويم والتخفيف من الضغط عىل املوارد املالية للجهات
وامجلاعات الرتابية الخرى؛
 اإعفاء أو تأجيل سداد الرضائب والرسوم احمللية؛ راهنية اإدماج القطاع غري املهيلك ،متاش يا مع مرشوع قانون السجلالاجامتعي ،وفق إارادة س ياس ية قوية وجشاعة ،مع اإبداع صيغ لتعممي التأمني

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة املوالية لفريق الاحتاد املغريب للشغل.
اليس زكري ،لمك اللكمة.
املستشار الس يد عز ادلين زكري:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
الس يد الوزير احملرتم،
نسائلمك عن االإجراءات املتخذة لتيسري اإلتحاق العامل املياومني مبقرات
معلهم يف ظروف أمنة.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
السؤال املوايل من طرف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.
اللكمة لمك اليس اإدريس الرايض.
املستشار الس يد اإدريس الرايض:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد وزير ادلاخلية احملرتم،
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الس يد وزير ادلوةل،
الس يدات والسادة املستشارين،
يف ظل هذه الظروف الاس تثنائية بقدر ،الس يد وزير ادلاخلية ،ما
نسائلمك ،من واجبنا أن ن َ ْم َ هت ونقدر اجملهود الكبري اَّلي بذهل امجليع ،ولك
الوزارات ،ووزارة ادلاخلية عىل اخلصوص.
فاملغرب اليوم خضع الختبار اترخيي ،فأزمة كوروان امتحان عسري للك
املؤسسات الوطنية ،اليوم يتبني للعامل أن املغرب دوةل قوية مبؤسساهتا،
وعىل رأسها املؤسسة امللكية اليت قادت التدبري العام للزمة ببعد النظر
والاستباقية وابحلمكة والتبِص ،مما جنب البالد ويالت هذه الزمة.
ابلفعل ،هناك حتسن كبري يف الوضعية الوابئية وهذا لكه جاء نتيجة
الوحدة الوطنية والتضامن والتضحيات ،وبفضل هللا س بحانه وتعاىل،
القوات املسلحة لعبت ادلور الكبري ،ادلرك املليك لعب ادلور الكبري ،وزارة
ادلاخلية مركزَّي وهجوَّي ،الوالة ،العامل ،البشوات ،القياد ،أعوان ورجال
السلطة لعبوا دورا وأدوارا وأدوا الواجب ،املديرية العامة للمن الوطين
بلك رجالهتا ونساهئا لعبوا دورمه وأدوا الواجب ،القوات املساعدة والوقاية
املدنية لعبوا ادلور وأدوا الواجب ،حتت إارشافمك املبارش الس يد الوزير.
فقد حرصمت منذ اإعالن حاةل الطوارئ عرب مجموعة من االإجراءات،
اس هتدفت احلفاظ عىل حصة املواطنني وللحد من انتشار الوابء ،هذا
احلرص الس يد الوزير ،وهذه اجملهودات والتضحيات املبذوةل من طرف
امجليع وال أعتقد أنين وفيتمك حقمك ابلتنويه ،كام قال س يد اخللق صىل هللا
عليه وسمل" :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"؛ فالتنويه لمك وللك
الوزارات املتدخةل.
لكن ،اليوم نواجه حتدي أكرب الس يد الوزير ،الفريوس أصبح جزءا من
احلياة البرشية ووجب اس مترار اليقظة واحلذر.
اثنيا ،الاثر الاقتصادية والاجامتعية معيقة ومتداخةل ومتشابكة،
وانتقلنا من اجلهاد الصغر اإىل اجلهاد الكرب ،ما يه االإسرتاتيجية ملواهجة
لك هذه التحدَّيت؟
الس يد الوزير،
أما خبصوص القطاع الفاليح ،فقد راسلتمك ،الس يد وزير ادلاخلية،
مبراسةل لنه تقىص من هاذ اللجنة اليل يه مكونة وتيخدم  %46من اليد
العامةل ،ولعب دورا كبريا ،فتنمتىن أنمك تنصفو هاذ الفئة هذه ،وأنه يكون
الصوت دَّيهلم داخل هذه اللجنة.
وشكرا.

تفضل اليس الصادي ،اللكمة لمك.
املستشار الس يد املبارك الصادي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
نسائلمك:
 هل من حتقيق يف جتاوزات بعض رجال السلطة يف هاذ الظروفدَّيل حاةل الطوارئ؟
 اثنيا ،ما يه اإسرتاتيجية وزارتمك للرفع التدرجيي حلاةل الطوارئ؟وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك الس يد الوزير ل إالجابة عىل الس ئةل املتعلقة ابالإجراءات
احلكومية كام شئمت ،بغيتو الس يد الوزير هنا ،عىل لك حال أنتوما الوحيد
اليل غادي تس تعملو املنصة ،يف اإطار التدابري الوقائية اليت اختذانها داخل
اجمللس ،مرحبا بك.
الس يد عبد الوايف لفتيت ،وزير ادلاخلية:
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يسعدين أن أتواجد مبجلسمك املوقر يف هذا اللقاء الهام الإطالع نواب
المة عىل حصيةل التدابري واالإجراءات اليت اختذهتا وزارة ادلاخلية يف هذه
الظرفية الاس تثنائية اليت متر هبا بالدان بفعل انتشار فريوس كوروان
املس تجد.
وقبل تقدمي املعطيات املرتبطة ابملوضوع ،امسحوا يل يف البداية أن
أجسل بلك خفر ما برهنت عنه مكوانت الشعب املغريب وخمتلف قواه احلية
من روح تضامنية واسعة مكنت بالدان ،حتت القيادة الرش يدة لصاحب
اجلالةل املكل محمد السادس نِصه هللا وأيده ،من مواهجة هذه اجلاحئة.
اإن هذه الروح لن تزيدان اإال إاِصارا وعزمية عىل مواصةل التعبئة حىت منر
بسالم اإىل املرحةل املقبةل ،قصد حامية حصة وسالمة املواطنات واملواطنني،
مع ما يقتضيه ذكل من بلورة للحلول الالزمة للمحافظة عىل الفعالية يف
تدبري هذه اجلاحئة ،وتوفري الرضية املناس بة الإجناح مرحةل العودة التدرجيية
للنشطة الاقتصادية والاجامتعية ،يف أفق الرجوع اإىل الوضع الطبيعي اإن
شاء هللا.
ويف هذا الصدد ،وجب التأكيد عىل أن االإعالن عن بعض القرارات يف
الونة الخرية ،ال يعين بأي حال من الحوال رفع حاةل الطوارئ الصحية أو
اخلروج من حاةل العزةل الصحية ،بل جيب الالزتام التام ابلتدابري الوقائية
املتخذة ،عىل اعتبار أن خطر انتشار الفريوس مازال مس مترا ،وهو ما حيمت
عىل امجليع مواصةل التقيد الصارم بلك التدابري الاحرتازية املعمول هبا اإىل

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
السؤال العارش موضوع من طرف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل.
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اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ،مت اإحداث "صندوق خاص بتدبري
جاحئة كوروان "كوفيد ،""19-خصص أساسا للتكفل ابلنفقات املتعلقة
بتأهيل الليات والوسائل الصحية ،واملسامهة يف تعزيز الاقتصاد الوطين
من خالل دمع القطاعات الكرث تأثرا بتداعيات فريوس كوروان ،واحلفاظ
عىل مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجامتعية لهذه اجلاحئة.
املقاربة املعمتدة جعلت بالدان تشلك منوذجا يف تدبري الزمة ،الس امي فامي
يتعلق ابجلهود املبذوةل للحفاظ عىل حصة املواطنات واملواطنني وجعلها
أولوية قصوى ،وتوفري االإماكانت الطبية الالزمة ،مما مكن من اإجراء أكرث
من  225ألف حتليال خمربَّي وتسجيل – حسب وزارة الصحة – 6291
حاةل شفاء من أصل  7859مصاب اإىل حدود هذا اليوم عىل الساعة
العارشة صباحا ،أي بنس بة متثل .%80
لقد اخنرطت وزارة ادلاخلية يف تزنيل التوهجات املولوية السامية ،عرب
العمل اجلاد واملثابرة والروح العالية ونكران اَّلات ،وكذا توفري الجواء
االإجيابية املالمئة لضامن التنس يق اجليد بني معل مجيع املصاحل التابعة للوزارة.
يف هذا االإطار ،فقد سامهت القيادة املركزية لتدبري الزمة يف ترس يخ
مبدأ التشاركية والتنس يق بني مجيع القطاعات املتدخةل ،من خالل خلق
مراكز قيادة مبختلف االإدارات املركزية ،هبدف تتبع الوضع واقرتاح التدابري
الواجب اختاذها.
أما عىل املس توى الرتايب ،فقد لعبت املراكز ا إالقلميية للتنس يق دورا همام
يف تنفيذ االإسرتاتيجية الصحية ،وكذا يف تنس يق هجود ابيق املتدخلني.
وأود يف هذا الصدد ،أن أنوه وأشد حبرارة عىل أيدي مجيع الطر
الطبية وش به الطبية وأفراد القوات املسلحة امللكية ورجال وأعوان السلطة
احمللية ومجيع املصاحل المنية ،من درك مليك وأمن وطين وقوات مساعدة
وعناِص الوقاية املدنية ،وكذا أطر وأعوان القطاعات احلكومية املعنية عىل
أداهئم املمتزي وعىل روح التضحية وخصال املسؤولية اليت الزمت سلوكهم
املهين يف تدبري هذه الوضعية الصعبة.
وأس تغل هذه املناس بة أيضا ،للتعبري عن الاعزتاز ابلتالمح القوي
للمواطنات واملواطنني يف مواهجة جاحئة كوروان وتداعياهتا ،واالإشادة مبا
أابنوا عنه من مس توى عال من الوعي والانضباط وروح املواطنة احلقة
والالزتام بأحاكم حاةل الطوارئ الصحية والتقيد ابلتوجهيات الصادرة عن
السلطات العمومية ،خاصة وأن مرحةل العزةل الصحية تزامنت مع مناس بات
لها رمزيهتا ادلينية وتقاليدها الاجامتعية والعائلية ،كشهر رمضان الفضيل
وعيد الفطر املبارك.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية ،اختذت السلطات العمومية مجموعة من
االإجراءات والتدابري الاحرتازية والوقائية للحفاظ عىل الصحة العامة
للمواطنات واملواطنني ،وفق مقاربة عقالنية تقوم عىل التدرج ،وتأخذ بعني

حني اختاذ قرار خبصوصها.
امحلد هلل ،هناك مؤرشات اإجيابية تبعث عىل المل وتثبت صوابية
وفعالية املقاربة املعمتدة من طرف ادلوةل ،لكن اختاذ أي قرار بتخفيف
التدابري املعلن عهنا أو االإبقاء عىل الوضع كام هو عليه الن يتعني اإرجاؤه اإىل
حني هناية حاةل الطوارئ الصحية يوم  10يونيو اجلاري ،حيث سيمت قبل
ذكل اإجراء تقيمي ميداين دقيق للوضعية الوابئية ببالدان ،وفق املؤرشات
العلمية املعمتدة من طرف السلطات الصحية.
والكيد أن بالدان دخلت يف مواهجة قوية ضد فريوس فتاك يتطور
ابس مترار ،حصيح أن جرى اإحراز تقدم يف الس يطرة عىل انتشاره ،وحصيح
كذكل أن بالدان حتلت ابلشجاعة واملوضوعية الاكفية الإقرار مجموعة من
االإجراءات القوية دلمع البعدين الاجامتعي والاقتصادي ،ولكن اإذا كنا قد
حققنا بعض املاكسب فاإن التحدَّيت الن مل تعد تقتِص عىل اجلانب
الصحي فقط ،بل يتداخل فهيا الاجامتعي والاقتصادي ،ولك ما يرتبط
ابلتداعيات السلبية النامجة عن انتشار الفريوس وما فرضه من وضع جديد.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد سعت اململكة املغربية منذ البداية ،بقيادة صاحب اجلالةل املكل
محمد السادس نِصه هللا وأيده ،اإىل بلورة اإسرتاتيجية خاصة ملواهجة هذا
الوابء ،تقوم حسب التوجهيات املولوية السامية ،عىل:
 اختاذ لك ما يلزم من تدابري للحفاظ عىل الصحة العامة للمواطناتواملواطنني ودمع وتعزيز البعدين الاجامتعي والاقتصادي؛
 الالزتام القوي للك مكوانت ادلوةل ،جتسد عرب اختاذ لك ما يلزم مناإجراءات وتدابري احرتازية حصية ،مت تأطريها ابإصدار مرسوم بقانون بسن
أحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وإاجراءات االإعالن عهنا ،اكإطار
ترشيعي يتيح للسلطات العمومية الوسائل القانونية الكفيةل مبواهجة وضعية
الزمة احلالية واحلد من انتشار فريوس كوروان املس تجد.
الزتام جعل الوضعية احلالية متحكام فهيا بشلك كبري ،عرب التتبع اليويم
للك التطورات املسجةل ،وتعبئة مجيع املوارد املادية والبرشية املتوفرة،
وتوحيد هجود مجيع القطاعات والتنس يق الفعال فامي بيهنا ،فضال عن احلرص
عىل تأطري املواطنات واملواطنني ومواكبة مجيع منايح احلياة العامة ،مما مكن
من جتاوز تداعيات عنِص املفاجأة اَّلي صاحب ظهور هذا الفريوس
اخلطري.
ابملوازاة مع ذكل ،معدت السلطات العمومية من خالل القرارات
املتخذة يف اإطار حاةل الطوارئ الصحية اإىل الخذ بعني الاعتبار االإكراهات
الاجامتعية والاقتصادية اليت تفرضها املرحةل ،خاصة عىل مس توى احلفاظ
عىل دينامية الاقتصاد جبميع مس توَّيته الفالحية والصناعية والتجارية
واخلدماتية.
ويف هذا الس ياق ،وتنفيذا للتعلاميت السامية اليت تفضل هبا صاحب
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ويف س ياق تعزيز االإجراءات الاحرتازية املعلنة ،تقرر كذكل اإقرار
اإلزامية ارتداء الكاممات لاكفة املواطنات واملواطنني ،وكذا منع التنقل بني
املدن ،ابس تثناء احلاالت الرضورية لس باب اقتصادية وهمنية ،واليت مت
بشأهنا توزيع حوايل  215ألف رخصة ،وكذكل لس باب اإنسانية من خالل
الخذ بعني الاعتبار الوضعيات الاجامتعية والصحية الصعبة لبعض
املواطنات واملواطنني ،حيث بلغ عدد الرخص املسلمة يف هذا الشأن 149
ألف رخصة.
ولزتيل هذه التدابري ،اعمتدت وزارة ادلاخلية مقاربة تواصلية ،تقوم عىل
مبدأ القرب من املواطنني ،من خالل التحسيس خبطورة الفريوس عن
طريق تنظمي محالت يف الزقة والحياء وادلواوير ،وإاصدار بالغات عن
مجيع االإجراءات املتخذة ،وتقدمي التوضيحات الالزمة عرب خمتلف القنوات
التلفزية واالإذاعية.
هذا ،وجتدر االإشارة اإىل أن اإطالق منصة هاتفية (ألو  )300بتنس يق
بني وزارة ادلاخلية والقوات املسلحة امللكية ،سامه يف التشخيص الويل
للحاالت احملمتةل وتقدمي الاستشارة وختفيف الضغط عىل املنصات الخرى،
بفعل ارتفاع منسوب اتصاالت املواطنني.
اثنيا ،التدابري املندرجة مضن املقاربة التضامنية:
ودعام للجهود الوطنية املبذوةل ملواهجة هذا الوضع الاس تثنايئ ،فقد
قامت السلطات احمللية بتنس يق وتوزيع مساعدات غذائية جبميع العامالت
والقالمي ،بلغت قميهتا حوايل مليار درمه ،اس تفاد مهنا أكرث من ثالثة مليون
ونصف من الساكنة اإىل غاية  31ماي .2020
وأش يد يف هذا الصدد ،ابلروح التضامنية العالية للمواطنات واملواطنني
املغاربة ،من حمس نني ،ومجعيات اجملمتع املدين ،اَّلين أابنوا عن حس وطين
رفيع يف هذه الظرفية الصعبة.
كام معلت نفس السلطات ،بتعاون مع املصاحل اخملتصة ،عىل اإيواء
 10.490من الشخاص املرشدين أو غري املتوفرين عىل سكن قار.
وتكريسا للبعد التضامين ،متت مواكبة معلية توزيع االإعاانت املوزعة من
طرف مؤسسة محمد السادس للتضامن (املقصود :مؤسسة محمد اخلامس
للتضامن) ،وادلمع املؤقت املقدم لفائدة املنخرطني يف نظام املساعدة الطبية
( )RAMED1ولفائدة الرس العامةل يف القطاع غري املهيلك املترضرة من
فريوس كوروان ،فضال عن تتبع معليات حسب املساعدات املالية املذكورة،
واحلرص عىل توفري الس يوةل املالية يف مجيع الواكالت ونقط السحب.
ويف س ياق أخر ،فقد متت تعبئة  570وحدة فندقية ومراكز اإيواء من
طرف السلطات احمللية ،بطاقة استيعابية تصل اإىل حوايل  32ألف رسير،
من أجل اإيواء الطر الصحية وابيق أطر وأعوان ادلوةل املتدخلني ،وكذا
بعض املرىض وخمالطهيم.

الاعتبار تطور الوضعية الوابئية ببالدان ،وكذا التطورات اليت يعرفها احمليط
ا إالقلميي وادلويل يف هذا الشأن.
ويف هذا الصدد ،أود أن أطلع ممثيل المة ،ومن خاللمك الرأي العام
الوطين ،عىل أمه التدابري اليت معلت وزارة ادلاخلية عىل أجرأهتا ملواهجة
هذه الوضعية الاس تثنائية ،وكذا حصيةل أزيد من شهرين من دخول حاةل
الطوارئ الصحية حزي التنفيذ ببالدان.
أوال ،فامي خيص تدابري احلد من حتراكت املواطنني:
بعد تسجيل أول حاةل اإصابة بفريوس كوروان املس تجد ببالدان ،قررت
وزارة ادلاخلية ،بتنس يق مع وزارة الصحة وابيق القطاعات املعنية ،اعامتد
العزةل الصحية عىل املواطنات واملواطنني ،يف س ياق تعزيز االإجراءات
الوقائية اليت أخذت منحا تصاعدَّي يواكب تطورات احلاةل الصحية ودرجة
انتشار الفريوس.
ومن أمه هذه االإجراءات ،منع التجمعات العمومية لكرث من 1000
خشص ،مث التجمعات اليت يفوق عددها  50فردا ،قبل أن يمت يف وقت
الحق اإلغاء مجيع التظاهرات واللقاءات الرَّيضية والثقافية والعروض الفنية
وإاغالق مجيع الفضاءات املفتوحة يف وجه العموم ،وتوقيف لك النشطة
اليت ال تشلك أي تأثري عىل املعيش اليويم للمواطنات واملواطنني.
اإضافة اإىل االإجراءات التنظميية اليت مهت تدبري مرفق النقل العمويم،
خاصة عدم جتاوز الطاقة الاستيعابية اخملصصة للك وس يةل نقل معويم عىل
حدة ،وإاطالق معلية تطهري وتعقمي هتم وسائل النقل والماكن اليت يرتدد
علهيا املواطنون ابلشارع العام.
وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن اإصابة مواطنني غري وافدين من
اخلارج بفريوس كوروان املس تجد ،تقرر اإعالن حاةل الطوارئ الصحية اليت
توفر االإطار القانوين والتنظميي اَّلي يسمح بتدبري املرحةل واحلد من انتشار
الفريوس وتفادي خلق بؤر جامعية.
ولعل من أمه التدابري الاس تثنائية اليت مت اختاذها للحد من حركة
املواطنات واملواطنني ،منع تنقل املواطنات واملوطنني خارج بيوهتم اإال
للرضورة القصوى ،وفق رخصة اس تثنائية مسلمة من طرف السلطة احمللية
ومسؤويل االإدارات وأرابب العمل ،وحظر التنقل اللييل خالل شهر
رمضان من الساعة السابعة مساء اإىل اخلامسة صباحا.
ويف هذا الصدد ،مت بذل جمهودات كبرية لطبع وتوزيع رخص التنقل
الاس تثنائية يف فرتة زمنية قياس ية ،من طرف رجال وأعوان السلطة
احمللية ،حيث فاق عدد الرخص املوزعة مثانية ( )8ماليني وثيقة.
ولتوفري الظروف املواتية الإجناح العزةل الصحية ،فقد اختذت القطاعات
املعنية مجيع الاحتياطات واالإجراءات لتوفري متطلبات احلياة اليومية ،مما
مكن من ضامن السري العادي مجليع مساكل وتوزيع املواد الساس ية
والغذائية واحملروقات ،اإىل غري ذكل من املواد احليوية املتاحة ،مبا يكفي يف
احملالت التجارية وفضاءات التسوق جبميع الرتاب الوطين.

Régime d'Assistance Médicale
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وإاجراءات االإعالن عهنا حزي التنفيذ ،بتارخي  24مارس وإاىل غاية  22ماي
 ،2020حتريك املتابعة القضائية يف مواهجة  91.623خشص قاموا خبرق
حاةل الطوارئ الصحية ،اإىل جانب ارتاكهبم جلرامئ أخرى ،علام أن نس بة
املعتقلني احتياطيا من بيهنم مل تتجاوز  4000خمالف.
معليات التوقيف متت لس باب متعددة ،تنطلق من التواجد ابلشارع
العام خارج احلاالت املسموح لها بذكل ،عدم ارتداء الكاممات الواقية اإىل
ارتاكب أفعال ابلغة اخلطورة اكرتاكب أعامل العنف يف حق السلطات
احمللية وأفراد القوات العمومية ،حيث بلغ عدد الاعتداءات  179حاةل يف
حق  181فرد.
وهنا أود التأكيد عىل أن تفعيل املقاربة الزجرية مل يمت إاال بعد القيام حبمةل
تواصلية مكثفة من طرف السلطات العمومية عرب خمتلف وسائل االإعالم
والتواصل املبارش مع الساكنة ،توخت من خاللها تأطري املواطنني
وحتسيسهم حبساس ية املرحةل واحلاجة اإىل اخنراط امجليع لتزنيل أمثل مجليع
التدابري الاحرتازية املعلن عهنا.
ومع ذكل ،فالنجاح البني جلهود ادلوةل واجملمتع يف حماربة اجلاحئة أزجع
بعض اجلهات اليت مل تتواىن عن تبين مقاربة انهتازية ،من خالل تبخيس
اجلهود املبذوةل يف لك مرحةل من مراحل تزنيل حاةل الطوارئ الصحية،
وا إالِصار عىل اعامتد خطاابت عدمية هتدف اإىل زرع االإحباط ونرش ثقافة
التيئيس لغاية مش بوهة.
وغري بعيد عن ذكل ،الحظ امجليع كيف شلك الوابء مصدر مك هائل
من الخبار الزائفة املنسوبة اإىل مؤسسات رمسية عىل مواقع التواصل
الاجامتعي وتطبيقات الرتاسل الفوري عىل الهاتف احملمول ،مع ما يشلكه
المر من رضر عىل أمن واس تقرار اجملمتع ،واملس بصورة املؤسسات
واملصاحل اجملندة يف امليدان ،حامية للوطن واملواطنني.
وللتصدي لهذه السلواكت مت حتريك املتابعة القضائية ،طبقا للقانون ،يف
حق عدد من اخملالفني اَّلين يعرضون النظام العام والمن الصحي
للمواطنني املغاربة للخطر ،ويس هتينون حبياهتم وسالمهتم.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
اإن بالدان تعي جيدا التحدَّيت اليت يطرهحا هذا الوابء يف املس تقبل،
عىل املدى القريب والبعيد ،وانعاكساته عىل املنايح الاجامتعية
والاقتصاديةَّ ،لا فوزارة ادلاخلية وبتنس يق مع مجيع القطاعات املعنية
س تواصل العمل خالل املرحةل املقبةل بنفس درجة التعبئة ،وبنفس الروح
والعزمية ،أخذين بعني الاعتبار مجيع االإجراءات املمكنة اليت من شأهنا
ضامن حامية اجملمتع وحامية الاقتصاد الوطين.
ويف هذا االإطار ،وجب التأكيد عىل أن العمل حباةل الطوارئ الصحية
ببالدان منذ  20مارس  ،2020أعطى نتاجئ جد اإجيابية ،حيث يبقى من
واجبنا مجيعا احلفاظ عىل اس مترارية املكتس بات احملققة ،مما س يكون هل ،ال

اثلثا ،التدابري املندرجة مضن معلية التتبع واملراقبة:
ابملوازاة مع ذكل ،قامت اللجان ا إالقلميية امللكفة مبراقبة الوحدات
التجارية والصناعية ،اليت ترتأسها السلطات االإدارية احمللية ،اإىل غاية 31
ماي  ،2020اإجراء زَّيرات لـحوايل  4122وحدة عىل الصعيد الوطين ،من
أجل الوقوف عىل مدى الزتاهما ابلتدابري الوقائية واالإجراءات الاحرتازية
الصحية الالزمة ،حيث متت دعوة اخملالفني اإىل رضورة الالزتام هبذه
االإجراءات.
وحملاِصة انتشار الوابء ،حرصت السلطات احمللية عىل مواكبة معليات
اإجراء التحاليل اخملربية لعامل الرشاكت والوحدات الصناعية والفضاءات
التجارية الكربى وموظفي ونزالء املؤسسات السجنية وسائقي س يارات
الجرة وأسواق بيع السمك واخلرضوات والفواكه ابمجلةل واجملازر وحمطات
بيع الوقود ،قصد التأكد من خلو هذه الوحدات واملؤسسات من املصابني
بفريوس "كوفيد."19-
يف هذا الصدد ،وإاىل حدود  1يونيو اجلاري ،مت اإخضاع  115ألف
خشص لتحليل فريوس "كوفيد "19-يش تغلون عىل مس توى  2810وحدة
جتارية وصناعية ،وكذا حوايل  34.240سائق أجرة موزعني عىل  11عامةل
وإاقلمي ،ومت أيضا اإىل حدود  28ماي الخري أخذ  9213عينة من موظفي
ومس تخديم ونزالء املؤسسات السجنية.
اإضافة اإىل ذكل ،مت اإطالق تطبيق هاتفي ل إالشعار ابحامتل التعرض
لعدوى فريوس كوروان املس تجد "كوفيد "19-حتت اإمس "،"wiqaytna
بتنس يق بني وزارة الصحة ووزارة ادلاخلية ،حيث يندرج هذا التطبيق
مضن محةل وطنية واسعة للتحسيس ،من شأنه تعزيز النظام احلايل لتتبع
اخملالطني والتكفل هبم.
وأتوجه هنا للمواطنات واملواطنني دلعوهتم للتفاعل االإجيايب مع هذه
املبادرة عرب حتميل هذا التطبيق اَّلي س ميكن من التوفر عىل قناة اإضافية
لتحديد ومتابعة احلاالت اخملالطة ،كام سيساعد عىل اختاذ القرارات والتدابري
الصائبة الحتواء تفيش هذه اجلاحئة والتغلب علهيا.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد تعاملت ادلوةل بقوة عرب العديد من االإجراءات احلازمة غري
املس بوقة محلاية حصة املواطن املغريب ،وبنفس القوة تعاملت ادلوةل مع أي
حماوةل للتشويش عىل هذه اجلهود الوطنية ،وردع أي خمالفة حلاةل الطوارئ
الصحية عرب اعامتد مقاربة صارمة ملراقبة التحراكت ابلشارع العام من طرف
السلطات احمللية واملصاحل المنية ،خاصة وأن المر يتعلق أساسا حبامية
حياة املواطنات واملواطنني وسالمهتم وعدم تعريض المن الصحي للمغاربة
للخطر.
وكحصيةل لعمليات املراقبة المنية يف حاةل الطوارئ الصحية ،مت منذ
دخول املرسوم بقانون املتعلق بسن أحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية
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حماةل ،وقعا اإجيابيا عىل القرارات اليت سيمت اختاذها مس تقبال.
هنا وجب التأكيد بأن حاةل الطوارئ الصحية ال تزال سارية املفعول اإىل
غاية  10يونيو اجلاري ،طبقا للقانون ،وال ينبغي فهم مزاوةل بعض القطاعات
الاقتصادية لعاملها عىل أنه رفع حلاةل الطوارئ.
ومن هذا املنرب ،أهيب جبميع املواطنات واملواطنني ملواصةل الالزتام
بقواعد العزةل الصحية املعمول هبا حاليا ،اإىل حني اختاذ السلطات اخملتصة
للقرار املناسب بفضل تضافر هجود امجليع.
فاجلهود املبذوةل من طرف خمتلف السلطات مل تكن لتعطي ألكها
وحتقق النتاجئ املرجوة مهنا اإال ابملسامهة القوية للمواطنات واملواطنني،
والالزتام الاكمل للك فرد من أفراد اجملمتع واخنراطه االإجيايب يف تزنيل مجيع
التدابري الوقائية املعلن عهنا من طرف السلطات العمومية.
كام أن الوضعية يف الَّيم املقبةل يف حاجة أكرث من أي وقت مىض اإىل
مواصةل التحيل بروح املواطنة احلقة ،كسلوك ملموس ،والاخنراط الفعيل
واملسؤول يف لك مبادرات السلطات العمومية ،ويه يف حاجة أيضا اإىل
تقوية التضامن والامتسك بني املواطنات واملواطنني ،ويف صفوف الطبقة
الس ياس ية ومكوانت اجملمتع املدين ومجيع الفئات اجملمتعية.
اإن املكتس بات االإجيابية احملققة حلد الن ،يه نتاج للتوجهيات الصائبة
والسديدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نِصه هللا وأيده ،وحلرصه
السايم عىل حصة املواطنات واملواطنني وتتبعه اليويم ادلقيق للك
املس تجدات والتطورات ،مما مكن بالدان من تدبري هذه املرحةل ابلنجاعة
املطلوبة والفعالية الالزمة عىل أمل املرور بسالم اإىل املرحةل املقبةل.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

أعوان السلطة ورجال السلطة والسلطة جبميع الرتب دَّيلها ،قامو
بواحد العمل جيد ،ال فامي خيص ادلمع دَّيل الرس من خالل توزيع القفف،
رمغ بعض االإشاعات وال بعض املشوشني ،أو بعض الالكم اليل تقال يف
حق هاذ العمل ،ولو أن هاذوك الناس خدمو ابلليل وابلهنار ودارو جمهود
كبري ابش يوصلو ذاك القفف َّليك العائةل املعوزة ،ولكن كيبقى جمرد الكم
ال أساس هل من الصحة.
احنا كنا بغينا ،الس يد الوزير ،أكرث من هذا ،احنا كنا بغينا هذاك ل
) (messageاليل تيدار ف ( )1212واليل تيعين أحصاب )(RAMED
والقطاع غري املهيلك ،لو اكن أرشفت عليه السلطة لن السلطة وأعوان
السلطة عارفني اخلباَّي دَّيل امجلاعات واملدارش وادلواوير والقالمي ،اكن ميكن
يكون أحسن من الوضع اليل اكن فيه الن ،وحىت ذاك الناس اليل
ريالكماو ،واليل احتجو يف بعض املناطق اكن ميكن ما يكونش بذاك
امسيتو ..لن تبني ادلور دَّيل السلطة فهاذ الزمة ،لن الزمة بينت احلقيقة
واجملهود دَّيل رجال السلطة ،ما ميكن نقول لهيم من هاذ املنرب اإال تنتعذرو
لهيم ،لن احنا كنا يف املنازل دَّيلنا وهام اكنو تيواهجو هاذ الفريوس وهجا
لوجه ،واكنو تيتعاملو معه بواحد احلدة ،واحد الِصامة.
اليل بغيت نطلب ،الس يد الوزير ،هو بغيت أان من الربملان بغرفتيه،
ومن احلكومة ومن الحزاب الس ياس ية ومن مجموعة دَّيل ..اجملمتع املدين
والغيورين عىل الوطن ،أنه الن حان الوقت فني نديرو اليد فاليد ،فني
نتعاونو ،فني نبتكرو ،فني جنهتدو ،ما خنليومكش بوحدمك يف الواهجة،
نساعدومك ولو غري ابلفاكر ،نساعدومك ولو غري بالكم اخلري ،نديرو واحد
اجملموعة دَّيل المور ابش بالدان ..لن ابنت يعين ادلور دَّيل السلطة وابن
يعين ادلور يعين دَّيل المن وادلرك ومجموعة دَّيل يعين الساهرين عىل
المن عىل املس توى الوطين ،نزيدو نعاونو ابش بالدان جتاوز ،اإن شاء هللا،
املس تقبل بأحسن من..
شكرا لمك الس يد الرئيس.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير عىل اإجابتمك.
ويف اإطار التعقيب ،أعطي اللكمة يف اإطار التعقيب عىل جواب الس يد
وزير ادلاخلية ،وأعطي اللكمة لفريق الصاةل واملعاِصة.
املستشار الس يد العريب احملريش:
الس يد الوزير احملرتم،
حقيقة ،الس يد الوزير احملرتم ،ميل أعطى جالةل املكل ،هللا ينِصو،
التعلاميت دَّيلو ابإغالق احلدود الربية واجلوية ،السلطات الوطنية وعىل
رأسهم وزارة ادلاخلية ،مقمت بواحد العمل حقيقة معل اليل أهبر العامل وكذكل
الوطن ،لنه اكن معل همم واكن حممك واكن فيه الِصامة واكن فيه ،كيف ما
قلمت يف اجلواب دَّيلمك الس يد الوزير ،التوضيح قبل من الِصامة ،وهاذ
العمل اليل درتوه ،اليل جنب بالدان الاكرثة اليل اكن ممكن أنه لوال ذاك
الِصامة املطلقة ،وذاك القرارات الصارمة ،اكنت بالدان تكون يف وضع أخر
غري الوضع اليل احنا فيه.
الس يد الوزير احملرتم،

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا احلاج احملريش.
اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
املستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا الس يد الرئيس.
أوال ،الس يد الوزير ،كنشكرومك عىل االإيضاحات اليل اعطيتوان داب
حاليا ،ومن خاللمك كنشكرو مجيع رجال السلطة ورجال المن والقوات
املساعدة عىل اجملهودات املبذوةل.
ولكن ،من أجل تنوير اجمللس ومن خالل اجمللس الرأي العام ،هناك
بعض النقط والتوضيحات اليل حناولو نطلبوها منمك ،لنه من بعد  10هو
غيكون أصعب من قبل .10
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بداية ،ما ميكن لينا اإال نتقدمو ابلشكر والتنويه للس يد الوزير كذكل
والوزارة للمجهودات الكبرية اليل مقمت هبا ،وما ميكن لينا اإال نفتخرو
مكواطنني مغاربة ،نفتخر مبلكنا ،بأمتنا الوطنية املغربية لهاذ امللحمة الكبرية
اليل قضيناها طيةل هاذ املرحةل امحلد هلل ،واليل حققنا فهيا جناحات ونمتناو
أن هاذ النجاحات نمتكنو من احلفاظ علهيا وما نضيعوهاش.
البد ،الس يد الوزير ،أن ننوه كذكل ابلعمل اليل كتقوم به خمتلف
القوات العمومية وخمتلف القطاعات التابعة لمك من أجل احلفاظ عىل هاذ
املاكسب هاذي ،ومن هنا تنوه كذكل ابلعمل اليل تقام عىل مس توى مجموعة
دَّيل املعامل واملصانع من أجل حامية العامل ومن أجل حامية املواطنني من
بعد العامل ،لن حامية العامل هو حامية يف هناية املطاف للعاملني،
وتنشكرو هباذ املناس بة كذكل املوظفني ،كذكل دَّيل وزارة الشغل اليل
قامو بواحد العمل جبار كذكل يف هذا الاجتاه.
عندان كذكل مجموعة املالحظات ،الس يد الوزير ،البد من االإدالء هبا،
وتنبلغومك ،لن هنا ادلور دَّيلنا التبليغ ببعض املالحظات اليل عند بعض
االإخوان دَّيلنا رؤساء امجلاعات ،فامي يتعلق من هجة أوال ،فامي يتعلق بتأجيل
ادلورات ،هاذ تأجيل ادلورات نمتناو ،الس يد الوزير ،واش ما يش ممكن
أنه يمت التفكري يف اإماكنية عقد ادلورات وأن ال تتوقف مجموعة املصاحل
للجامعات ،وتنعقد ابلطريقة اليل ينعقد هبا الربملان بواحد احلدود ادلنيا
للحفاظ عىل الصحة والسالمة.
مجموعة دَّيل املقاطعات ،الس يد الوزير ،ومجموعة دَّيل امجلاعات تعيش
اليوم بعض الصعوابت فامي يتعلق بِصف بعض احلساابت والنفقات
الاجبارية اجلارية ،وانامت عارفني أنه تمت واحد العملية دَّيل ..اليوم تيحتاجو
مرة أخرى من بعد املصادقة اليل اكنت من قبل دَّيل الوايل ،تيحتاجو اليوم
مرة أخرى اإىل املصادقة من هنا أو من هناك.
تنقولو ،الس يد الوزير ،كذكل الناس دَّيل النقل وابخلصوص س يارات
الجرة ،حمتاجني لواحد الالتفاتة لنه تفرض علهيم أهنم يتوقفو بقرار اإداري،
وتيعيشو يف ظروف صعبة ،نمتناو عىل أهنا تأخذ حزي من الاهامتم دَّيلمك،
الس يد الوزير ،تنمتناو عىل أن امجلاعات تساعدوها ال فامي يتعلق ب
) (TVA2وال ب ) (amnistieمن أجل احلفاظ عىل التوازانت دَّيلها
املالية أمام ..الالزتامات دَّيلها أمام مجموعة من الطراف اليل يه تتعامل
معها واليل البد أهنا تنتظر الوفاء هباذ الالزتامات.
البد أن نذكر ،الس يد الوزير ،بأن العالقني ابخلارج البد أن جند ،يف
أقرب فرصة ،حال هلم.
القضية الخرية ،نمتناو أن امجلاعات الرتابية تأخذ فكرة كذكل عىل
العملية دَّيل رفع احلجر وكيف ستمت ،من أجل مساعدهتم عىل اختاذ اكفة
الاحتياطات الالزمة.

أوال ،اإىل اكن يوم  10هو أخر دَّيل رفع احلجر خصمك عىل القل
تعلمو املواطنني قبل من  ،10ما ختليوش حىت ل  9وعاد تعلنو ابش
املواطنني يكونو مس تعدين َّلاك اخلروج؛
اثنيا ،جيب التوضيح للمواطن الفرق بني احلجر الصحي اليل اكين هناك
اليل كيجب لو هللا بأن احلجر الصحي غيفوت  10راه غرتجع احلياة عادية،
وهو حاةل الطوارئ غادي تكون قامئة ،لن خص الساعة دَّيل ادلخول
واخلروج للمنازل عىل القل تكون موحضة ،وكنمتىن ابش تكون نوع دَّيل
املرونة اليل يه ذاك الساعة دَّيل ادلخول للمزنل قابةل للتطبيق ،ميكن لو
يطبقها املواطن؛
اثلثا ،جيب اختاذ التدابري الالزمة لتفادي الاكتظاظ يف وسائل النقل،
كتعرفو املشالك اليل واقعة بزاف فالنقل ،وكنقرتحو ،احنا هذا اقرتاح دَّيلنا
ابش ميكن لينا نسايرو يف اإطار هاذ املس توى ،عالش ما نس تعنوش
حبافالت النقل الس يايح مثال ،ابش ميكن حىت هام نرضبو عصفورين
حبجرة واحدة ،ميكن لهيم خيدمو وميكن املواطن يستنفعو هبم ابش ميكن لهيم
حيرتمو املسائل الواقية؛
رابعا ،رخصتو للمقايه واملطامع ابس تئناف العمل دَّيلها بواحد االإطار
دَّيل تسلمي املرشوابت والوجبات احملموةل للزبناء ،تتعرفو بأن املقايه
فاملغرب واملطامع َّياله واحد  %10اليل ميكن لهيم يطبقو هاذ احلاةل ،اإذن
كيبقاو  ،%90ميل تنقولو  %90تنقولو  %90دَّيل العامل اليل غادي يبقاو
خارج ،واش الصندوق هو اليل غادي يتلكف هبم ،صندوق ادلمع؟
الطاكس يات ،وتتعرفو املشالك اليل وقعو للطاكس يات داب ،حاليا ،ولو
ابلرخص ابلنس بة اليل ما بني املدن.
اكين بعض املدن خالية من الوابء ،عالش هاذ املدن مثال اكإفران نعطي
غري مثال الإفران ،خنيفرة ،الرش يدية ،س يدي قامس ،عالش مرنفعوش
احلجر دَّيهلم تدرجييا وخنليومه يعيشو احلياة دَّيهلم الطبيعية ،ابش عىل
القل ما لقيومهش حبال ادلار البيضاء ،حبال مراكش حبال املدن اليل هام
كبار واليل ميكن لهيم ميش يو ،هاذوك مدن اليل ميكن لينا ننطلقو هبم
الانطالقة.
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لفريق العداةل والتمنية.
تفضل اليس عبد االإاله.
املستشار الس يد عبد االإاله احللوطي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
اس متعنا كل ابهامتم وابإمعان خملتلف القضاَّي اليت طرحهتا.
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التعبئة الشامةل اليت عرفها اإقلمي ورزازات للقضاء عىل هذه اجلاحئة ،حيث
أعلن االإقلمي خاليا يف يوم  29يف هاذ الشهر هذا.
وبعد جمهود جامعي ،حتت إارشاف الس يد العامل ،يف احلقيقة اكن واحد
العمل جبار ،لن كامي تبعمت ،الس يد الوزير ،كنا وصلنا واحد  507دَّيل
احلاالت ،امحلد هلل ،وأان تنشكرمك خشصيا ابمس الساكنة ،لنمك تبعهتا عن
قرب ،واليل يف احلقيقة اكن واحد التخوف كبري جدا ،لن ما اكنش عندان
ابش حناولو جناوبو عىل اخلصاص اليل عندان يف املنطقة ،فشكرا جزيال لمك
ومجليع املتدخلني.
بغيت نشكر كذكل ،الس يد الوزير ،واالإخوان العامل اليل جابو الطلبة
من اجلامعات ،رجعومه لدلواوير دَّيهلم وللساكنة دَّيوهلم.
شكرا الس يد الوزير.

وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة للفريق احلريك.
املستشار الس يد عبد الرحامن ادلرييس:
شكرا الس يد الرئيس.
السادة الوزراء،
اإخواين املستشارين،
أخوايت املستشارات،
أود أن أشكر الس يد الوزير عىل اإجابتمك والتوضيحات اليت مقمت هبا،
وأود كذكل التنويه جمددا ابلتعبئة الوطنية لاكفة مكوانت الشعب املغريب،
حتت القيادة امللكية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نِصه
هللا ،يف ماكحفة هذه اجلاحئة ،وأود كذكل االإشادة مبجهودات وزارة
ادلاخلية ،مركزَّي وهجوَّي وحمليا ،حبضورها ادلامئ اإىل جانب املواطنني،
وبغيت حنط واحد السؤال ،الس يد الوزير ،كذكل يف اجتاه امجلاعات :واش
ما اكيناش يش اإماكنية أهنا تشوفو هاذ القضية دَّيل الفك اليل اكينة عىل
امجلاعات؟ عىل القل حتاولو ترجعوها واحد عامني حىت من بعد ،ابش
يكون واحد التوازن يف القضية دَّيل امجلاعات ،لنه غادي يكون واحد
االإشاكل كبري يف املزيانيات دَّيلها.
وأقول كذكل" ،من مل يشكر الناس مل يشكر هللا" ،وهبذه املناس بة
نتوجه ابلشكر اجلزيل للسدة العالية ابهلل عىل اس تجابهتا الرسيعة للمناطق
الهشة ،خاصة إابقلمي ورزازات ،اَّلي عرف انتشارا لهذا الوابء بشلك كبري،
اإذ مت إايفاء أطقم طبية مدنية وعسكرية وإارسال جتهزيات طبية ،مهنا عىل
سبيل اَّلكر "اخملترب العسكري للتحليالت" ،وخمترب اثين اتبع لوزارة
الصحة ،واحد  169رسير ،واحد  23تقريبا رسير دَّيل االإنعاش ومجموعة
دَّيل الهجزة ،اكن واحد النداء من الساكنة ،وهناَّي اكن واحد النداء واكنت
واحد اجملموعة دَّيل التدخالت من عندمك ،تنشكرمك بزاف ،لنه كنا وصلنا
لواحد املرحةل جد حرجة.
وامحلد هلل ،اليوم فتنا هاذ املرحةل هاذي ،التدبري كذكل دَّيل هاذ
اجلاحئة ما كناش احنا فيه لوحدان ،اكنو مجيع القطاعات وكذكل الساكنة
والناس اكع اليل تعاونو يف هاذ املسأةل دَّيل رفع هذا الوابء ،تنشكرومه من
هاذ املنرب هذا.
كذكل ،هبذه املناس بة ال يسعين اإال أن أتوجه ابلشكر اجلزيل للمصاحل
المنية ومن القوات املسلحة امللكية وادلرك املليك والمن الوطين والقوات
املساعدة والسلطات احمللية الرتابية واملنتخبة ،والطقم الطبية العسكرية
واملدنية ،والقطاع اخلاص ،ومجعيات اجملمتع املدين ،ورجال النظافة ،وأعوان
السلطة ،ورجال االإعالم ،والساكنة ،اليت أابنت عن وعي كبري جدا ،عىل

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لفريق التجمع الوطين للحرار.
املستشار الس يد حلسن أدعي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
أشكرمك عىل اجلواب وأهنئمك عىل لك ما تقدمونه من جمهودات طيةل
فرتة الطوارئ الصحية ،جمهودات جبارة احتضنمت فهيا الشعب وواهجمت فهيا
اجلاحئة بلك اس امتتة واقتدار ،عبأمت االإدارة الرتابية ،وخمتلف الهجزة المنية،
والوقاية املدنية ،والقوات املساعدة ،وأعوان السلطة ،وادلرك املليك،
تضحية كبرية واترخيية ،ووقفة بطولية عربت عهنا أهجزتمك الس يد الوزير،
ويه مناس بة نتوجه اإلهيم ومن خاللمك ابلتحية والتقدير عىل واجبمك الوطين
التارخيي يف هذه املرحةل العصيبة.
الس يد الوزير احملرتم،
إان بعض احلاالت املعزوةل واحملسوبة عىل رؤوس الصابع ال ميكن لها أن
تفسد علينا هذه اللحظة التارخيية ،ويه الصورة االإجيابية اليت عربت عهنا
هذه الهجزة المنية ،وابلتايل جيب حتصني هذه الصورة الالمعة اليت
التحمت فهيا السلطة مع اجملمتع ،دفاعا عنه ،واليت ال ميكن طمس هذه
احلقيقة مبجرد وقوع حاالت معزوةل جاءت نتيجة الضغط والتوتر والرنفزة
وحاالت الرتايخ اليت طبعت هذه الفرتات الخرية من هذا احلجر.
َّلكل ،فالواجب الوطين يفرض علينا أن ال نتاجر هبذه ا إالنفالاتت من
أجل الاسرتزاق هبا س ياس يا ،أو لننال عطف منظامت دولية معروفة
بعداهئا ادلامئ واملس متر ملصاحل بالدان ،حيث لن نس تطيع اإرضاءها همام مقنا به
من جمهودات وإاجنازاتَّ ،لكل تبقى ثوابت المة ومقدساهتا فوق لك اعتبار
وعىل رأسها شعاران اخلادل" :هللا ،الوطن ،املكل".
مفرة أخرى حتية وفاء وتقدير مللكنا الشهم ،االإنسان املواطن ،اَّلي
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يه تطلق يف هاذ املرحةل ،كذكل البد الناس ،املواطنات واملواطنني ،اليل
شدهتم اجلاحئة يف مدن غري مدهنم ،أعتقد أنه اليوم مطروح هاذ الناس
يقدر ادلوةل تسمح لهاذ الناس ابش يلتحقو ابلماكن دَّيهلم.
كذكل ،البد اليوم أن نفكر كيف س ندبر عودة النشطة الاقتصادية.
اليوم عودة النشطة الاقتصادية رجعت بعضها وغادي ترجع ابلتتايل ،لكن
جيب احلرص السايس عىل السالمة دَّيل العامل ودَّيل الجراء ،لنه شفنا
يف السابق ،أنه بؤر دَّيل الوابء اكنت يف مجموعة املصانع واملقاوالت التجارية
والصناعية ،نظرا لعدم احرتام االإجراءات ،اليوم العودة تقتيض ابلرضورة أن
يكون هناك حرص أسايس عىل احرتام لك اإجراءات السالمة.
حنن نتوقع ،الس يد الوزير ،نتوقع أنه املرحةل غادي تكون صعيبة من
بعد ،ليس فقط من بعد  10يونيو ،ولكن يف الس نتني القادمتني أو ثالث
الس نوات القادمة ،نس بة المنو من الرضوري س تكون سلبية ،هل لك
الجراء اليل اليوم أخذاو ادلمع من الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي
غادي يرجعو لشغاهلم؟
هذه أس ئةل لكها مطروحة اليل خصنا نفكرو فهيا جامعيا.
شكرا الس يد الرئيس.

رحبنا بفضل قراراته السديدة معركة هذه اجلاحئة ،وحتية شكر وامتنان
للقوات املسلحة امللكية عىل جمهوداهتا ومعها لك الهجزة المنية ولك
الكفاءات الوطنية اليت حافظت عىل أمننا اجلسدي والصحي واملايل
والغذايئ ،من صانعي الكاممات وصانعي الهجزة التنفس ية ومن سهر الليايل
من الطر والكفاءات الوطنية ،اليت أرشفت يف زمن قيايس عىل توزيع
ادلمع عىل  ،4.300.000تنمتىن ابش يمكلو ذوك الشاكَّيت دَّيل املواطنني.
ابش نرسع ،الس يد الوزير ،هللا جيازيمك خبري ،ادلوةل دَّيلنا راه جنحت
وجنحت وجنحت و) ،(bravoلكن خص ذيك الس نة ما هترسش دَّيل
العالقني يف اخلارج راه خصهم يرجعو املواطنني دَّيلنا لبالدان ،وامحلد هلل،
ادلوةل دَّيلنا كبرية وقادرة يعين تدخلهم ،كام أنه حىت املواطنني ،يعين،
املغاربة من اجلالية اليل حصلو هنا خصهم يرجعو لوليداهتم ،وهللا جيازيمك
خبري الس يد الرئيس ،وشكرا.
وخصمك اتخذو واحد املوقف يعين جشاع يف هاذ اليش ،لن اإن شاء
هللا  3أشهر صايف ابركة علينا ،راه خص الناس ،يعين المور ترجع جملارهيا.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة للفريق الاشرتايك.
املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
يف البداية ،البد أن حنيي أطر وزارة ادلاخلية ،من الوزير اإىل أخر
عون سلطة ،وكذكل لك الهجزة المنية اليل لعبت دورا أساس يا وحمورَّي
يف تدبري اجلاحئة ،كذكل ال ميكن اإال أن جندد االإشادة مبجهودات امجليع
والريق والتحرض اَّلي أابن عنه املواطنات واملواطنني.
من املؤكد ،الس يد الوزير ،مل خنتلف عىل أننا ملزمون ابلتفكري امجلاعي
فامي بعد  10يونيو ،جنحنا املرحةل بفضل تظافر امجليع ،بفضل ادلور املركزي
لدلوةل ،بفضل التفاعل االإجيايب دَّيل اجملمتع مع ادلوةل ،بفضل اخنراط لك
املكوانت الوطنية ،الس ياس ية ،النقابية ،امجلعوية ،يف اجملهود الوطين لتجاوز
املرحةل.
لكننا ملزمون ابحلفاظ عىل هذه املكتس بات ،ملزمون ابحلفاظ عىل
املكتس بات لهنا يه اخللفية الساس ية ،الفكرية واملس تقبلية ،اليت ابإماكهنا
أن تساعدان عىل تدبري مرحةل ما بعد  10يونيو.
ال ندري ،الس يد الوزير ،ما قلتو لنا والو من بعد  10يونيو ،وحىت أنمت
رمبا تنتظرون مثلنا ،لكن جيب أن نس تعد من الن ،ولكن االإجراءات اليت
اختذهتا ادلوةل فامي يتعلق ابإطالق بعض النشطة الاقتصادية ،مجيل جدا،
لكن اكين اإجراءات أخرى ميكن اإطالقها ،بعض النشطة الفردية البد حىت

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لفريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب يف  16اثنية.
شكرا.
اللكمة لفريق الاحتاد املغريب للشغل.
املستشار الس يد عز ادلين زكري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
بدوران يف فريق الاحتاد املغريب للشغل ننوه ابجملهودات اليت قامت هبا
ادلوةل ويف مقدمهتا وزارتمك ،اليت حتملت العبء الكرب لتدبري هذه اجلاحئة،
وكذكل لبايق الفعاليات ،سواء احلكومية أو اجملمتع املدين.
الس يد الوزير احملرتم،
ال شك أن العزل الصحي والتدابري الاحرتازية واالإجراءات املتخذة
محلاية سالمة املواطنني وأمهنم الصحي قد جنبت بالدان السوأ ،رمغ تلكفهتا
الباهظة ،اقتصادَّي واجامتعيا ،لكن البد من االإجابة عىل سؤالني جوهريني:
 السؤال الول :اإىل مىت رفع هذا احلجر الصحي؟ السؤال الثاين :هل لبالدان من قدرة مصود اقتصادي ميكهنا مناملواصةل الصارمة للحجر الصحي؟
فالتعايش احلذر مع الوابء أحضى يفرض نفسه ابإحلاح ،وذكل حفاظا
عىل اهنيار املنظومة الاقتصادية الوطنية وما َّلكل من تداعيات خطرية عىل
الاس تقرار الاجامتعي ،وهو ما دفع احلكومة اإىل دعوة املقاوالت الس تئناف
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الس يد الوزير،
بدل أنمك تتابعو هاذ الناس اليل قامو ابنهتااكت حقوق االإنسان ،منعتو
التصوير ،وأنامت قلمت بأن اكين فيديوهات يعين مزورة ،التصوير هو يعين
مسأةل دَّيل االإثبات ،وابلتايل اكن من املفروض أنمك ما متنعهومش.
الس يد الوزير،
أيضا ،الحظنا بأنه وكن احلجر الصحي أصبح هدفا مايش وس يةل من
وسائل تطويق الوابء ،يعين ادلالئل عىل ذكل ،مثال رجال المن ورجال
السلطة كيقومو بتوقيف الناس اليل خارقني احلجر وما عاملينش الكاممات،
وهام أصال ما عاملينش الكاممات وال ما عامليهنومش بشلك حصي ،كام وقع
مؤخرا أربعة وال خسة دَّيل الش باب يف البحر كيعومو ،ما كيشلكوش يف
احلقيقة خطر كبري ،ولكن رجال المن واش ما كيشلكوش حىت هام خطر؟
وابلتايل حىت هو خرق للقانون.
الس يد الوزير،
الحظنا أيضا ،أن هاذ احلجر الصحي أصبح يف بعض الوقات ذريعة
لالنتقام من مناضلني ،حقوقيني ونقابيني وس ياس يني ،للزج هبم يف
السجون ،للسف الشديد.
الس يد الوزير،
احلكومة قامت مبجموعة دَّيل التدابري واس تعدت لهاذ التصدي للوابء،
أسابيع قبل تسجيل أول حاةل ،ولكن للسف بعض القرارات دَّيلها كتبان
لنا فهيا شوية دَّيل االإرجتال والترسع ،حبال قرار أخذ ..يعين اس تعامل
الكاممات اليل اكن ابلليل وأصبح كيتطبق يف الصباح ،حبال قرار اإغالق
املقايه واملطامع اليل ما اخذيتوش بعني االإعتبار أن الناس عندها سلع ممكن
تفسد ،وابلتايل اكين اإشاكل ،اكين اإشاكل أيضا دَّيل التخبط والتناقض ما
بني التِصحيات والقرارات اليل كتاخذها خمتلف يعين أفراد احلكومة ،لن
اكين تناقضات ،مثال أنامت كتلكمو عىل أن احلجر الصحي ابيق متواصل ،يف
الوقت بأن وزير املالية كيقول هلم املقاوالت تش تغل ،أنامت كتقولو املطامع
تش تغل ،مايش رضورية بأن املواطن غادي مييش للمطامع ،وابلتايل اكين
اإشاكلية و اكين تناقض خص شوية دَّيل التنوير للشعب.
وشكرا.

أنشطهتا بعد عيد الفطر ،وجاءت رسالتمك ،الس يد الوزير ،حلث العامل
والوالة عىل تسهيل معلية التنقل ،لكن رسعان ما تبخر حمل هذه العودة اإىل
مقرات العمل بعد أن اكتشف هؤالء املواطنني ،وأغلهبم من عامل البناء
واحلرف املرتبطة به ،ومياومون وعامل مومسيون يف الس ياحة والعديد من
القطاعات ،اإهنم غري معنيني هبذه املذكرة ،لهنا ال هتم اإال العامل
واملس تخدمني واملوظفني احلاملني لرخص القيام مبأمورية أو رخص همنية،
وحىت هؤالء مل يسلموا بدورمه من تعقيدات املراقبة وغياب وسائل التنقل.
أما عامل القطاع غري املهيلك ،وأنمت تعلمون الس يد الوزير ،مدى ارهتان
الاقتصاد الوطين هبذا القطاع ،فهم ال يتوفرون عىل أية وثيقة صادرة عن
املشغل تؤكد تبعيهتم هل ،والعديد مهنم حرموا من دمع "الصندوق اخلاص
بتدبري جاحئة فريوس كوروان" ،وهو ما تؤكده عدد شاكَّيت الرس احملرومة
من دمع كوروان.
لهذا ،الس يد الوزير ،فاإننا يف فريق الاحتاد املغريب للشغل نؤكد عىل
رضورة احلذر حىت ال تصبح "جلنة اليقظة الاقتصادية" يف خدمة املقاوالت
ومصاحلها الحادية ،ونشدد عىل أن تكون هذه اللجنة يف خدمة مجيع
رشاحئ اجملمتع املغريب ،نؤكد عىل ضامن الاس تئناف التدرجيي لعجةل الاقتصاد
دون الاخالل ابالإجراءات الوقائية املتخذة.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
املستشارة الس يدة رجاء الكساب:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
شكرا عىل الجوبة اليل قدمتو لنا ،وبطبيعة احلال ال ميكن لنا اإال نمثنو
هذه االإجراءات اليل قامت هبا السلطات يف هاذ الظرفية ،ولكن امسحو لنا
نقول لمك بأن عندان واحد اجملموعة املالحظات ،من بيهنا أنمك مقمت بتسويق
الومه يف احلقيقة للمواطنني ،خاصة ملا قلمت هلم جيلسو يف ديورمه وغادي
يوصلهم ادلمع ،هاذ ادلمع تأخر ،خصوصا ابلنس بة للناس اليل ما مسجلينش
يف صندوق الضامن الاجامتعي ،وأرس كثرية ومواطنني كثار ما توصلوش
ابدلمع اإىل يومنا هذا ،و 2.000.000دَّيل الشاكَّيت حسمتو يف واحد
اجملموعة و 400.000شاكية مت اإقصاؤها ،وكذكل مت اس تثناء مجموعة دَّيل
املواطنني اليل ما اكنش عندمه أصال دخل قبل اجلاحئة ،تركو حلال سبيلهم،
وابلعكس بدل أن السلطات اتخذ بعني الاعتبار الظروف الصعبة دَّيهلم،
متت املتابعة والتوقيف وما غري ذكل ،وللسف اكنت يف بعض احلاالت يف
ظروف فهيا انهتااكت حلقوق االإنسان من رضب ويعين معامةل همينة كنا
كنعتقدو بأهنا ولت للسف.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يدة املستشارة.
شكرا.
اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل التعقيبات.
الس يد وزير ادلاخلية:
غنحاول أنين بعجاةل جناوب عىل مجموعة د التساؤالت اليل طرحو،
وقبل من هاذ اليش بغيت حنط االإطار العام الويل.
االإجراءات اليل مت الخذ هبا ،اليل اخذاهتا بالدان ،اليوم ساهل أننا
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د رمضان ،شدينا املدينة ،واخذينا قرارات اليل صعيبة بزاف ،امحلد هلل
الساكنة اس تجبات بواحد الطريقة يعين ما ميكن غري أن نشكروها علهيا،
اس تجبات بطريقة يعين ..امحلد هلل اليوم صفر حاةل ،لو اكن ما اخذيناش
ذيك القرارات يف ذيك الوقت ،اكن راه اليوم ورزازات ما فهياش صفر
حاةل ،راه فهيا أالف احلاالت ،هاذ الوابء رامك عارفني يك داير ،مايش أان
غادي نقول لمك ،أان مايش طبيب ،أان عارف هاذ اليش ،لن اكملني بمك
كتبعو أش واقع يف هاذ الوابء ،راه هو واحد الوابء اليل هللا حيفظ
والسالم.
اإذن القرارات اليل كناخذوها اليوم ،النتاجئ دَّيلها كتبان من بعد ،سهل
أن نقولو ما اكين والو اليوم ،عالش بغينا نشدو؟ عالش بغينا نديرو؟ لكن
خصنا نشوفو النتاجئ اليل غادي جتي من بعد ،واش مس تعدين لها وال ال؟
اكين بطبيعة احلال أي قرار عندو الهدف دَّيلو ،اجامتعية واقتصادية،
ما ميكنش نكروها ،لكن الهدف دَّيلنا اكملني هو أننا نعملو يد يف يد ابش
أن هاذ النتاجئ دَّيل هاذ القرارات تكون أقل ما ميكن عىل املواطنات
واملواطنني.
قلنا احلاةل دَّيل الطوارئ الصحية واحلجر الصحي راه مس متر حىت هنار
 ،10قبل من هنار  10راه احنا خدامني ،راه ما جالس ينش ،خدامني،
كنشوفو احلاةل الوابئية يك دايرة ،والسيناريوهات يك دايرين ،وإان شاء هللا
يف القريب العاجل غيتخاذ القرار اليل كنمتناو أنه يكون القرار الصائب اليل
ميكن أنه يسمح لبالدان بأهنا متيش للقدام ،والقرار خصو يتخاذ ..بأخذ بعني
االإعتبار مجيع النقط اليل كتدخل من أجل اإختاذ هاذ القرارات.
هرضو بعض االإخوان عىل الصندوق دَّيل التضامن ،واالإخوان اليل ما
شدوش ..بغيت نعطي أرقام غري ابش نتفامهو 4.500.000 ،العائالت اليل
اس تافدو ،مرة أخرى خصين نوحض نقطة وحدة ،التضامن مع الناس راه ما
تدارش للناس اليل فقراء وال ..زمع ابش نكونو ِصحاء مع بعضنا ،تدار
ابش يعوض الناس اليل فقدو املدخول دَّيهلم جراء اجلاحئة ،ما تدارش ابش
يعطي التضامن للناس اليل ما عندهومش ،لن ذوك خوتنا يف اإطار الناس
اليل ما عندهومش هاذي هرضة أخرى 4.500.000 ،اليل اخذاو زائد
مليون اليل اخذا من ) ،(CNSS3حيث كنرضبو عدد العائالت يف العدد
دَّيل الناس اليل اخذاو كنلقاو ..دير حلساب العائالت حشال مكونة أربعة
الناس وخسة الناس ،هذا هو الساس ،نبيك نقولو الناس اليل اخذاو
حىت واحد ماخرج وقال أان اخذيت الفلوس ،بطبيعة احلال اليل ما اخذاش
خرج كيغوت ،ما غيسكتش ،اليل اخذا ما غهيرضش ،معر شفتو واحد
اخذا خرج كيغوت يقول أان اخذيت ،عالش اخذيت؟ ما اكينش ،كيخرج
اليل كيقول ما اخذاش ،حلينا مرة أخرى ،جسلنا الناس اليل قدمو
الشاكَّيت دَّيهلم 2.000.000 ،اليل قدمو ،يعين  4.500.000زدان

جنيو نشوفوها من بعد شهرين ،ونشوفو احلصيةل دَّيلها ،لكن خصنا نشوفها
لو اكن ما اكنتش تدارت ش نو اكن ميكن يوقع؟ هذا هو احلساب اليل
خصو يكون ،أما ابش نتحاس بو عىل لكيش غادي مزَّين راه ساهل ،لن
الفرق ما كيتخاذش بعني الاعتبار ،وميل ما كيتخاذش الفرق بعني االإعتبار
راه كيويل لكيش ساهل ،بالدان أخذت قرارات جشاعة وجنبت بالدان
وجنبت املواطنني أخطار كبرية ،ما غنذخلوش يف الرقام ش نو اكن يكون
عندان لو اكن ما ..لكن ،اليل ميكن نقولو واليل متفقني علهيا اكملني بينا ،هو
أن القرارات الشجاعة اليل اخذهتا بالدان ،مكنت بالدان أهنا اليوم ما
يكونش عندها أالف املوىت ،ما يكونش اللف اإىل أخره ،امحلد هلل ،هذا
هو االإطار الول اليل خصنا نتفامهو عليه.
اليوم ،جينا دران المتديد الثاين لغاية  10يونيو ،خصنا نتفامهو عىل هاذ
القضية ،ما اكين حىت يش تناقض أالةل ،احلجر الصحي ،حاةل الطوارئ
الصحية راه مس مترة حىت هنار  10يونيو ،ميل كنسمعو (à gauche, à
) droiteبأنه راه كيمت الرفع من احلجر الصحي بطريقة ..ما اكين رفع احلجر
الصحي ،ما اكين حىت حاجة من هاذ اليش ،احلجر الصحي مازال اكين اإىل
يوم  ،10وغيبقى حىت يوم  ،10حىت يتخاذ فيه القرارات املناس بة يف
الوقت املناسب ،وغيتخاذو القرارات ،أخذ بعني االإعتبار واحد اجملموعة
دَّيل المور ،ابش يتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.
حني كهنرضو عىل املعامل ،نقولو هلم عالش دخلو ختدمو ،واحد يقول
هلم ما ختدموش ..راه مجموعة دَّيل املعامل وهنا كهنرضو مجموعة قطاعات،
حىت واحد ما حبسهوم ،راه حبسو لراسهم ،الناس خافت يف ذيك الوقت،
مجعو حواجيهم ومشاو حفاهلم ،حىت واحد مقال ) (les chantiersدَّيل
لبين حبسو ،أ عباد هللا ،حىت واحد مقال هلم حبسو ،راه حبسو لراسهم،
اليوم ما اكينش قرار اإداري اليل كيحبس ) ،(les chantiersابش نعطهيم
أان قرار اإداري نقول هلم رجعو ختدمو ،راه ميكن هلم يرجعو ،بطبيعة احلال
يف احرتام اتم للرشوط الصحية (les chantiers) ،ميكن خيدمو من غدا،
مجموعة دَّيل القطاعات اليل معرمه ما حبسهومش يش واحد ،ما ميكنش
اليوم جتي تقول يل راك ..وحني كهنرضو بأن القطاعات اليل ما حمبوس ينش
راه خصهم خيدمو ،ابلعكس خصنا نديرو مجيع المور ابش القطاعات اليل
ما حمبوساش واليل ما كمتثلش خطر عىل الصحة العامة ما خصهاش
حتبس ،لن الهدف مايش حنبسو الناس.
ويش واحد ،يش متدخل ،قال بأن حاةل الطوارئ الصحية حبال هدف
يف حد ذاهتا ،هنائيا ،حاةل الطوارئ الصحية واحلجر الصحي ما تداروش
لهدف ذايت دَّيلو ،تدارو ابش حنميو بالدان من خطر هاذ اجلاحئة،
والنتيجة كنشوفوها امحلد هلل اليوم ،كنشوفو العدد دَّيل احلاالت املسجةل،
كنشوفو العدد دَّيل أمسيتو ..وأحسن مثال دَّيل ورزازات ،وكنذكر عليه
لنه كيعطينا واحد املثل واحض ،ورزازات من بني عش ية وحضاها والت
بؤرة كبرية فهيا أكرث من  500حاةل ،اخذينا قرارات صعيبة ،واكن مع البداية
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كيرسبيو داخل املقايه من هنار الول ،من هنار الول خلينا هلم أهنم يعطيو
) ،(à emporterيعطيو التوصيل وال الناس ميكن اتخذ ،الهنار الول
خليناها ،ش نو وقع من بعد؟ من بعد أن مجموعة مهنم مع رمضان ،مع
خافت ،مع لن واحد الوقت اكن ..مايش خافت اكن رعب ،الناس دَّيل
) ،(les chantiersرامك كتعرفومه هزو حواجيهم ومشاو يف حاهلم لكيش..
وىل لك واحد وفني كهيرب ،حبال اليل وقع وقع هللا حيفظ أمسيتو ..من بعد
املقايه راه ما قلناش دخلو ختدمو ،خليو الخرين ،هاذ اليش اليل اكن
مسموح به من الول راه بقى ،هو اليل كيجيو يف انتظار النتيجة اإن شاء
هللا غدا وحتسن احلاةل ،الناس ترجع ختدم ،راه الهدف دَّيلنا مايش هو
حنبسو الناس من اخلدمة ،غري هو قلنا احلاجة اليل ميكن أهنا جتبد ،كنقول
جتبد البال ،هاذ الساعة أمه حاجة هو حنميو الصحة دَّيلنا والصحة د
املواطنني ،اكع احلاجة اليل ميكن جتبد لنا غدا احلواجي اليل ما نقدوش علهيا،
"اللهم ميات ختممية وختممية وال رضبة مبقص" ،ابش نكونو واحضني ،منش يو،
عارفني راس نا فني غاديني ،الثبات ،ابش ما ندموش عىل يش حلظة ،ورامك
كتعرفو فالوقات العصيبة ،هللا حيفظ ،الندم راه ما كيصالح حىت حلاجة.
نعم؟ العالقني؟ العالقني راه اإن شاء هللا يف القريب العاجل ،يف القريب
العاجل ،املشلك غيتحل ،راه بدا بطرق من الطرق ،وإان شاء هللا يف
القريب العاجل غادي يتحل اإن شاء هللا َّي رب.
اإن شاء هللا يف القريب العاجل غيتحل ،اإن شاء هللا.

 2.000.000أخرى 800.000 ،تعطات لها ب )400.000 ،(l’accord
مت الرفض دَّيلها 800.000 ،راه خدامني فهيا ،هذا ما وصلنا دااب بال
منشوف  800أخرى اليل ابقا ،وصلنا  4مليون و 5 ،800مليون ويش
حاجة زيد علهيا امسيتو ..شوفو العدد أنامت بيدمك ،حني كتشوفو العدد دَّيل
اليد العامةل يف املغرب اكمل حشال فهيا؟ راه اكين اإشاكل أ االإخوان ،اكين
اإشاكل كبـــــري ،يش واحد اكن سولين قال يل واكين الناس اليل ما
كيس تحقهاش واخذاوها ،وأان اعرتفت بأن الناس ما ..حني كياخذوها 5
مليون ،بطبيعة احلال فهيم واحد ،جوج ،ثالثة ،ما عرفتش حشال هاذ
الرمق! الناس اليل ما كيس تحقوش اخذاوها ،ما ميكنش نقول ما اكينش،
وداب اإىل حمشمش هو أش غادي ندير لو أان؟ وهو ما راعاش أش غادي
ندير لو أان؟ وجايب الوراق كيتسجل ،وأنت منني كتعرفومه ،كتعرفو
انس اليل ما يس تحقوهاش كيجيو يتسجلو ،اكملني عارفيهنم ،ما اكينش يش
واحد فيمك ما عرفش عىل القل حاةل وال جوج وال ثالثة ،هاذو انس ما
راعاوش ،احنا غادي نتبعو لك واحد أمسيتو ..؟
كنحاولو أنه هاذ التضامن يكون يف هاذ الس ياق ،خصنا نتفامهو عليه،
مايش تضامن ..راه التضامن ضد اجلاحئة ،مايش تضامن ضد الفقر وال ضد
أمسيتو ..هذا عندو اإطار أخر دَّيلو نتذاكرو عليه حيث تبغيو.
الس يد رئيس اجللسة:
تفضل ،تفضل..
الس يد الوزير تفضل ،تفضل ،مكل.
هللا خيليمك ما يكونش حوار ثنايئ ،هللا خيليمك.

الس يد رئيس اجللسة:
من فضلمك ما يكونش حوارات ثنائية ،خليو الس يد الوزير ،اعطيناه
وقت اإضايف بال ما يكونو حوارات ثنائية.
شكرا الس يد الوزير.
شكرا الس يد الوزير عىل مشاركتمك.
أرحب ابإمسمك مجيعا ابملستشارة الس يدة رجاء البقايل الطاهري ،اليت
حترض معنا لول مرة بعد دعوهتا مللء مقعد شاغر ابجمللس ،ممتنياتنا لها
ابلتوفيق يف هماهما الربملانية.
شكرا عىل مسامهتمك مجيعا.
ورفعت اجللسة.

الس يد وزير ادلاخلية:
ابش نتفامهو ،الناس اليل خدامني ،الناس اليل خدامني عندمه احلق
أهنم ميش يو للخدمة دَّيهلم ،يرجعو للخدمة دَّيهلم ،يعين القطاعات اليل يه
مسموح لها ختدم ،الناس دَّيولها عندمه احلق ميش يو خيدمو ،حىت حد ما
ميكن حيبسهوم ،ابش نكونو واحضني من هاذ الناحية ،بطبيعة احلال اليل ما
خدامش راه ما خدامش.
يش واحد هرض لنا عىل القهاوي أمسيتو ..كيفاش قبل ،القهاوي
واملقايه هنار اليل تشدو ،تشدو املقايه واملطامع أهنم يدخلو الناس ويكونو
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