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 330رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  21ه )1441 القعدةذو  29 الثالاثء :التارخي

كمي بن شامش، رئيس جملس حلا دبع الس يد املستشار  الرئاسة:

 املستشارين.

وادلقيقة  تان وثالثة ومخسون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثةساع  :التوقيت

 .زوالبعد ال التاسعة

بة عن ال س ئةل املتعلقة  ال جو ميدلتق ةخمصص سةجل  ال عامل:جدول 

 :موضوعحول  الس يد رئيس احلكومة ابلس ياسة العامة من قبل

عية الس ياسات العمومية يف اجملاالت الاقتصادية والاجامت"

صة من تداعيات أ زمة يف ضوء ادلروس املس تخل ،والرمقية

 كوروان".

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

 :اجمللسرئيس  ش،كمي بن شامعبد احلالس يد املستشار 

 سم هللا الرمحن الرحميب 

 صالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.وال

 ركة هللا أ علن عن افتتاح اجللسة.عىل ب

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 مون،احملرت  ستشارونالس يدات والسادة امل 

 ،من ادلس تور 100لثالثة من الفصل معال بأ حاكم الفقرة ا

 ،من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين 284و 283واملادتني 

خيصص جملس نا هذه اجللسة لتقدمي ال جوبة عىل ال س ئةل املتعلقة 

حول  ،ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس احلكومة احملرتم

عية الت الاقتصادية والاجامتاجملاة يف يالعموم  الس ياسات" :موضوع

 صة من تداعيات أ زمة كوروان".يف ضوء ادلروس املس تخل ،والرمقية

وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل املدرجة يف جدول أ عامل هذه 

ا أ عطي اللكمة للس يد ال مني احملرتم الإطالع اجمللس عىل م ،اجللسة

عالانت  .جد من مراسالت واإ

 ني.ل ميد االس   ا،تفضلو 

 :اجمللسمني أ  دريس الرايض، اإ س يد ستشار ال امل 

 .شكرا الس يد الرئيس احملرتم

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

توصل جملس املستشارين من جملس النواب مبشاريع القوانني 

 التالية:

س ترياد يتعلق مبراقبة تصدير وا 42.18 ون رمقع قانومرش " -

واخلدمات  ،املدين والعسكري ،السلع ذات الاس تعامل املزدوج

 ؛"تصةل هباامل 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن  38.18مرشوع قانون رمق " - ابإ

الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة 

طار قراء ،"ادلاخلية  منه؛ 29ادة امل ديلتع بعدنية ة اثيف اإ

اقة الوطنية للتعريف يتعلق ابلبط 04.20 مرشوع قانون رمق" -

 ."االإلكرتونية

فقد  ،الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس ل س ئةلوابلنس بة 

ىل  14توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة املمتدة من   20يوليوز اإ

 مبا ييل:، 2020يوليوز 

 الا؛سؤ 15: عدد ال س ئةل الشفهية -

 سؤال؛ 100: الكتابيةس ئةل عدد ال   -

 دايل ال جوبة. 103: جوبة الكتابيةال  عدد  -

 شكرا الس يد الرئيس.

 :رئيسالالس يد 

 .لس يد ال منيشكرا ا

حول  ،ونرشع الآن يف معاجلة أ س ئةل حمور هذه اجللسة

 ،الس ياسات العمومية يف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والرمقية"

 ،"19-من تداعيات أ زمة كوفيد تخلصةوس املس  يف ضوء ادلر 

 سؤالا. 12يف هذا احملور وعندان 

وأ فتح الآن ابب التدخالت وأ عطي اللكمة ل ول متدخل عن 

 ق ال صاةل واملعارصة.فري

 :فاطمة الزهراء بن الطالب الس يدةاملستشارة 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد رئيس احلكومة،
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جامتعية الااالت يف اجمل نسائلمك حول الس ياسات العمومية

ملس تخلصة من تداعيات ىل ضوء ادلروس اتصادية والرمقية عوالاق 

 أ زمة كوروان.

 وشكرا.

 :الرئيسالس يد 

  .شكرا الس يدة املستشارة

 يق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.وأ عطي اللكمة الآن للفر 

 محمد العزري: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

عن الس ياسات العمومية اليت  ،كومةرئيس احلالس يد  ،نسائلمك

يف  ،احلكومة يف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والرمقية تهنجها

 س تخلصة من تداعيات أ زمة كوروان.ضوء ادلروس امل 

 شكرا.و 

 :الرئيسالس يد 

 .شكرا الس يد املستشار

 مة الآن لفريق العداةل والتمنية.أ عطي اللك

 بادي:احلسني الع  الس يداملستشار 

 لرئيس.س يد ارا ال كش

 الس يد رئيس احلكومة،

اسرتاتيجية احلكومة "ؤالنا يف فريق العداةل والتمنية هو حول س

من أ جل مالءمة الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية والرمقية ومع 

 ." ضوء جاحئة كورواناملتغريات يف

 شكرا.

 :الرئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار.

 حلريك.اللكمة الآن للفريق ا

 حيفظه بمنبارك: يدار الس  املستش

 الرئيس احملرتم.شكرا الس يد 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

الس يد رئيس  ،وعليه نسائلمك ،جلاحئة كوروان دروس متعددة

حول املعامل ال ساس ية للس ياسات العمومية اجلديدة  ،احلكومة

اقتصادي  لسوس يواسايت و ل املؤس ملغرب ما بعد اجلاحئة يف اجملا

 والرمقي.

 د الرئيس.وشكرا الس ي

 الس يد الرئيس:

 .شكرا اليس حيفظه

اللكمة الآن لفريق التجمع الوطين لل حرار، الس يد الرئيس لمك 

 اللكمة.

 :بكوريال محمد  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

ية ما يه ادلروس املس تخلصة من الآاثر الاقتصادية والاجامتع 

 يت خلفهتا جاحئة كوروان؟لمقية اوالر 

 يس:الس يد الرئ 

 شكرا الس يد الرئيس.

  .اللكمة الآن للفريق الاشرتايك

 .ق الاشرتايكالفري

 بكر اعبيد: بوأ   املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

نسائلمك عن الس ياسات العمومية يف اجملاالت الاقتصادية 

س تخلصة من تداعيات عىل ضوء ادلروس امل  ،يةوالرمق عية والاجامت

 وان.أ زمة كور

 شكرا.

 :الرئيسالس يد 

 شكرا.

 اله اليس معر.اللكمة لفريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، اي

 :معر مورو املستشار الس يد

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 م،حلكومة احملرت رئيس االس يد 
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 ن،لس يدة والسادة الوزراء احملرتموا

 ،نيزماليئ احملرتم

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب جندد تقديران بعمل  اإ

احلكومة، حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد 

نرصه هللا وحفظه، ملا قامت به من معل جبار، سواء  ،السادس

أ و  ،للحد من تداعياته الاقتصادية والاجامتعيةء أ و ء الوابالحتوا

 ن ال من والاس تقرار.لضام

كام نتوجه ابلشكر للس يد رئيس احلكومة عىل تفاعهل االإجيايب مع 

 ـدعوات فريقنا الربملاين من أ جل تفعيل خمرجات االتفاق الثاليث ل

صدار مرسوم املادة 2019أ بريل  25 من مدونة  16، من خالل اإ

سيساعد املقاوةل عىل احلفاظ عىل مناصب الشغل واذلي لشغل، ا

 أ كرث مرونة. وجعلها

 الس يد رئيس احلكومة،

همم جدا أ ن نناقش اليوم موضوعا حموراي مرتبطا ابلس ياسات 

الاقتصادية العمومية املتخذة من طرف ادلوةل يف اجملاالت 

تنا مقاوالفقد علمتنا اجلاحئة كيف نعول عىل  والاجامتعية والرمقية،

ذكل كيف وخاصة الشابة مهنا، وعلمتنا ك ،ىل كفاءاتنا الوطنيةوع

نرحب الرهاانت من خالل تضافر هجودان، ومكنتنا كذكل من 

لقد ، مراجعة مجموعة من السلوكيات والترصفات لتصحيح مساران

بفعل القيادة النرية  ،أ ثبتنا للعامل بأ ننا قادرون ويف مس توى التحدي

 .ا وكفاءاتنا وتضامنناطاقاتنوبفضل لصاحب اجلالةل 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

راجع  اس تئناف النس يج املقاواليت للعملاللك يعرتف اليوم بأ ن 

ابدلرجة ال وىل للتدابري اليت اختذهتا احلكومة خالل الشهور ال وىل 

 ،لل زمة الصحية، استنادا لدلروس والعرب اليت اس تخلصناها مجيعا

داراتاوالت ت ومقأ فرادا وعائال ، "19-كوفيد"يف ظل جاحئة  ،واإ

 الشأ ن الصحي والوطين، جبانب العمل عىل واليت مكنت من تدبري

بفضل االإجراءات  ،دمع املقاوالت يف احلفاظ عىل مناصب الشغل

نتاج ولصاحل العائالت محلاية  املتعددة املتخذة لصاحلها محلاية االإ

 الاس هتالك عىل حد سواء.

متاما، وذكل  ل ن اخلطر مل خيتف ،س مترب أ ن ي هذا العمل جي

 ،يضمن حامية املقاوالت ،امل مناسبمن خالل توفري مناخ أ ع

العام من دور حموري يف  للطلب ملاالرشائية وحيافظ عىل القدرة 

 .صناعة التمنية

نطلب من احلكومة أ ن تس متر يف يقظهتا ودمعها  ،من أ جل ذكل

ة ابخلارج طاملرتبطاعات للقطاعات ال كرث ترضرا، وخاصة الق

واليت قد يس تغرق مثال،  مكنظومة الس ياحة ،وابحلركية اجملالية

 ليس ابلقصري.  اتعافهيا وقت

ميكن اجلزم أ ن التعويل عىل الس ياحة ادلاخلية  ،ويف هذا الصدد

نقاذ س ياحتنا الوطنية، هو رهان قد ينجح ذا  ولكن فقط ،الإ اإ

سة تعريفية اية وبس  لسالمتوفرت هل مجموعة من الرشوط املرتبطة اب

 رى. مالمئة وحتفزيات أ خ

ىل ادلر  اسات ال خرية املنجزة من قبل املندوبية وابلرجوع اإ

% من العائالت 71واليت نس تخلص مهنا بأ ن  السامية للتخطيط

فاإن من شأ ن أ صال السفر خالل العطةل الصيفية، املغربية ال حتبذ 

الظروف  هذه ياحة يفذكل أ ن يعقد من هممة الفاعلني يف جمال الس  

ةل الثالثة من ختفيف خاصة وأ ن التدابري احلكومية يف املرح ،ادلقيقة

 .الس ياحةاحلجر الصحي مل تقدم أ ي أ جوبة ملهنيي 

 ،الس يد رئيس احلكومة

تلعب املقاوالت املتوسطة والصغرية والصغرية جدا دورا حموراي 

ق يف تنش يط الاقتصاد الوطين وتوفري مناصب الشغل ويف خل

وأ رابب املهن احلرة  ة التجارفئ تكتنفالرشحية اليت ه ة، هذوالرث 

خالل  ترضرت بشلك كبري ،قاولني اذلاتينيالصغرى واحلرفيني وامل

ذ فقدت قوت عائالهتا ومل تس تطع أ ن  ،مرحةل احلجر الصحي اإ

تس تفيد من التدابري الاجامتعية أ و الاقتصادية أ و املالية، أ سوة 

 هيلكامل غري لقطاع ا اترة مضن اتصنيفهمتع، ل برشاحئ واسعة من اجمل 

أ ن يمت  ،نتخوف الس يد رئيس احلكومةو نس ياهنا اترة أ خرى. و 

 يف املرحةل الالحقة أ يضا. جتاهلها

ننا ندعو احلكومة  من هذا املنرب لاللتفات لفئة التجار  أ يضاواإ

واملهنيني مبنطق مسؤول وبعيدا عن املقارابت االإقصائية، فهذه 

 ولبنة الاس تقرار الوطين ،قتصاد الوطيندة الامن أ معالفئات يه 

 وازدهاره. 

قاربة متاكمةل ملواكبة بلورة مهذا الصدد، ندعو احلكومة ل ويف 

 "اندماج"و ""أ مان :لكامت مفاتيح 4، ميكن اخزتالها يف هذه الفئة

نصاف"و ويه ال هداف اليت نرغب يف أ ن  "اس تدامة"،و "اإ

سواء تعلق  ،اهتان س ياسياسة متس تحرضها احلكومة عند تزنيل س  
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أ و الرمقي أ و الصحي أ و غريه  ال مر ابجملال الاقتصادي أ و الاجامتعي

 .من اجملاالت

ىل التفاتة خاصة لالقتصاد  ،الس يد رئيس احلكومة ،كام ندعومك اإ

الاجامتعي والتضامين اذلي يعترب رافعة لتمنية العامل القروي وسبيل 

 .لمغاربةكرمي لعيش الالإعادة توزيع الرثوة وتوفري ال 

 الس يد رئيس احلكومة،

طار حتسني من الإرساع يف اكمة، ال يفوتين ادلعوة لظومة احليف اإ

تكريس وضع اجلهة مكؤسسة متاكمةل ومكس توى ترايب اسرتاتيجي 

لتدبري اخلصوصيات احمللية يف تناسق مع التوهجات الوطنية لمتكيهنا 

 من بلورة اذلاكء الرتايب.

ياسات البرشي يف قلب لك الس   نرصالع يكون  البد وأ ن ،أ يضا

 ،وهو ما يعين ،ططات وبرامج مرحليةاملس تقبلية من خالل تبين خم

عادة الاعتبار للمدرسة واجلامعة والتكوين املهين  ،من هجة اإ

 والبحث العلمي يف عالقة جدلية حباجيات املقاوةل الوطنية.

 ،الس يد رئيس احلكومة

الية فرصة لتقيمي مة احلن ال ز ذلكل نريد أ ن تكو ،يف اخلتام

 ،س ية ببدلان منذ زمن طويلمومية واختياراتنا الس ياس ياساتنا الع

وذكل عىل لك املس توايت الاجامتعية والاقتصادية، عىل ضوء 

خملفات الاختبار العسري اذلي مر به املغرب والعامل كلك، ويف 

 أ فق بناء منوذج تمنوي وطين رائد، متني ومس تدام. 

 وشكرا.

 :رئيسلاس يد ل ا

  شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 اد املغريب للشغل.اللكمة الآن لفريق الاحت

 :فاطمة الزهراء اليحياوي املستشارة الس يدة

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة،

نسائلمك عن الاسرتاتيجيات املزمع اختاذها من أ جل سن 

آخذين بعني الاع  ،س ياسات معومية واقعية وانجعة دلروس تبار اأ

 ."19-كوفيد"املس تخلصة من جاحئة 

 :الرئيسالس يد 

 .دة املستشارة احملرتمةشكرا الس ي

 ق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.اللكمة الآن للفري

 :دريس الرايضاإ  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 الس يد الوزير،

 ء،ال عزااالإخوان 

 رئيس احلكومة، دس يال 

أ نمك  ،ذا الوابءما نالحظه اليوم بلك وضوح خالل أ زمة ه

اس متعمت ملمثيل املأ جورين والعامل، واس متعمت أ يضا للك الفاعلني 

الاقتصاديني يف لك القطاعات، وما يؤسفين خشصيا أ نين نهبتمك يف 

ىل فئة من املغاربة حضت وملك املن ا زالت تضحي يف اس بات اإ

 ال قدر هللا - بل ويه همددة ابالإفالس والترشد ،اواعدهمصت بس

 أ ي احلبس. ابلسجن -

ح من املؤسف أ ن أ ذكرك دامئا مبا تفعهل دول أ جنبية لفائدة الفال

الةل "ابل مس القريب مثال  ،من دمع ومساعدات معنوية ومادية

تدبري الوابيئ ل هنا ، لن خنتلف يف طريقة وكيفية ال ابلغرب "مميونة

ر واخلسائر ل منيني، أ ما طريقة تدبري ال رضاصاص امن اخت

كبدها الفالحة، مول ادلالح ضاع لو، مول اللوبيا واملصائب اليت ت 

ت لو، ضاعت لو، مول السكوم ضاعت لو، مول ماطيشة ضاع

  خمتلف املنتوجات مت ضياعها.

ليمك نا لتقيمي اخلسائر؟ هل هل شلكمت جل  :السؤال املوجه اإ

ىل احلاةل رين املترض تواصلمت مع  الس يد رئيس احلكومة؟ من ينظر اإ

 ن؟ ياملأ ساوية للمترضر

آخر للوقوف عىل جحم ال رضار واملعاانة واخملاطر اليت  مثال أ

طالع عىل هذا الواقع يف وميكنمك تشكيل جلنة لالإ  ،يواهجها الفالح

ال سعار دايل  ،أ والللجمةل ابملغرب ابدلار البيضاء.  أ كرب سوق

 كل، اخلروفات، أآش غادي نقول اخلروف أ و دايلقرب،  دابالعيد 

وها يتكبدك  اكرثة اليلر جلنة، راه ذاك اليش تديتنمتىن  د..الس ي

فرنك،  50 - ودير جلنة - الس يد رئيس احلكومة ،خزيوالفالحة. 

رايل  300و رايل 400رايل، ماطيشة  8رايل، ادلالح  8ادلجنال 

 .للصندوق
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 الس يد رئيس احلكومة،

يف  ادلور واكنو بو واحدالناس لع  ذها أ ن راايش عواش م

جنود ال من الغذايئ وما  تنقول رامه ودميا ،الصف ال مايم

  يتنصفوش؟

س بانيا  1700وال  1500يس تقبل السوق  ،اثنيا شاحنة من اإ

جراء  30.000ومن لك مناطق املغرب، أ ما الزوار  بدون أ ي اإ

اليل دارو اةل ح 300 :وقايئ من الوابء، وابلتايل حىت أ كون متواضع

ذا اكن - ال قدر هللا -معااي  تصورو (test) لها يش بؤرة كام  تاإ

حيث سدو لكيش، أ ترك لمك تقدير الاكرثة  "الةل مميونة"اكنت يف 

يوزع عىل املغاربة وتيوزع عىل ت  هذا السوق يفاش غتتعاملو ميلوك 

كل  تنخيلاملليون دايل الساكن اليل اكينني يف ادلار البيضاء،  6

 ة..س يد رئيس احلكومال  تنأ  

ال أ ن نناشد رمز ل  أ ان اليوم اليل غادي نؤكد عليه مل يبق نا اإ

نرصه هللا  ،جالةل املكل محمد السادس ،س يادة هذا البدل ال مني

 ،الإنصاف الفالح املغريب يف لك حمنه، س نتني من اجلفاف ،وأ يده

 4000 ـحرام، يبيع الزرع ب ،رايل للخروف 40عطيتوه احرام، 

 .مث حرام أ نمك ما تعتنيوش به ام. حر لراي

 وشكرا الس يد الرئيس.

 :الرئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الرئيس

 نفدرالية ادلميقراطية للشغل.و الك اللكمة الآن جملموعة

 :عبد احلق حيسان املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة،

ن يل حنابلتا ،وروانشك أ نمك اس توعبمت ادلروس دايل جاحئة ك ال

هنا نطالبمك أ و نسائلمك حول الس ياسات العمومية اليت ستس نو 

روج ببدلان انحجا من هذه ملواهجة تداعيات هذه اجلاحئة وللخ

 .اجلاحئة

علينا أ ن ترسدوا  ،الس يد رئيس احلكومة ،ال نطلب منمك

علينا  الاسرتاتيجيات اليل معروفة أ و أ نمك جتيو تقولو لنا وتعاودو

يف قلب  ران. بغينا أ ش نو درتورامل ودران ودال  ايل يش دالك ذا

  ؟هجة تداعياهتا من بعدهذه اجلاحئة ملوا

 وشكرا الس يد الرئيس.

 :الرئيسالس يد 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

تعذر عليه  معوليس عبد اللطيف أ  ر احملرتم االس يد املستشا

رادته  ،كتوبةخلته م وقد وافاان مبدا ،احلضور ل س باب خارجة عن اإ

 .(امللحق)أ نظر  لسةوس يجري تضميهنا يف حمارض هذه اجل 

جاب ،د رئيس احلكومةالس ي، لمك الآن اللكمة ة عىل ال س ئةل لالإ

 اليل اس متعنا لها.

 :الس يد سعد ادلين العامثين، رئيس احلكومة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه.  امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وأ

 احملرتم، ئيسالر يد الس  

 وةل،زير ادلالس يد و 

 ن احملرتمون،ير والس يدات والسادة الوزراء والربملانيني املستشا

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

هذا املوضوع اليل اخرتتوه موضوع أآين وهمم وكنشكرمك عليه، 

وهذه املرة رمبا التاسعة أ و العارشة اليت نتناول فهيا يف الغرفة ال وىل 

دايل جاحئة كوروان وتأ ثريات جاحئة  ية هذا املوضوعالثان  الغرفةو 

 .كوروان

وحنن يف  ،أ واخر فرباير، بداية مارس املايضأ ننا ومنذ  ،ذكل

معركة مفتوحة مس مترة مع جاحئة كوروان وتداعياهتا، وذلكل قررت 

بالدان العمل حتت ظل حاةل الطوارئ الصحية، واليت مددانها 

آخر ن شاء هللا، غشت املقب 10ة ىل غايمرة اإ  للمرة الرابعة، أ ل اإ

منا بأ ننا وصلنا اإىل لكننا بدأ ان معلية ختفيف احلجر الصحي، وعيا 

مرحةل دايل الفهم دايل املرض، ميكننا من ختفيف احلجر الصحي، 

لكن، بطبيعة احلال مع االإشارة اإىل رضورة اس مترار الالزتام 

اعية، ليك ية امجلحرتاز ابالإجراءات الصحية الفردية واالإجراءات الا

 ان وحنمي وطننا.ءي أ نفس نا وأ رسان وبناتنا وأ بناحنم

دايل احلجر الصحي تزامن معه الاس تئناف  هذا التخفيف

التدرجيي للحياة الاجامتعية الطبيعية وللحياة الاقتصادية مبختلف 

أ نواعها، سواء اكنت خدماتية أ و اكنت صناعية أ و اكنت جتارية، 

ىللكن كام قلت حنت د ما مقنا به لرنص ، اليقظةار اليقظةاس متر  اج اإ
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بقيادة جالةل حلد الساعة، وقد اس تطاعت بالدان، وامحلد هلل، 

املكل، حفظه هللا، وبتوجهياته الاسترشافية واالإنسانية السامية أ ن 

ننجح يف التحمك يف الوابء، فأ نمت تعرفون أ ن عدد االإصاابت هبذا 

صابة و 17.500 تجاوز قليالت الوابء حلد الساعة   .وفاة 276اإ

ىل أ  مع االإشا ماتة، نس بة رة اإ ننا كنا يف البداية انطلقنا بنس بة اإ

ات من نس بة احلاالت املؤكدة، انطلقنا يف البداية من نس بة الوفي

ماتة وامحلد هلل يف  %2.7دايل االإماتة دايل  ىل نس بة اإ لنصل اليوم اإ

 1.6 ، ويه من أ قل النسب يف العامل، ويه كتنقص عىل1.6%

 .من أ قل النسب يف العاملشوية، 

ىل أ ن املتوسط العاملي أ مس هو تقريبا   كام، %4.2ونشري هنا اإ

أ ن نس بة التعايف من النسب احملرتمة يف العامل اليل يه اليوم عندان 

مقابل نس بة  ا%، نس بة ال شخاص اذلين تعافو 86.6يف بالدان 

جدا، ء همم ال شخاص اليل اكنو تصابو املرة ال وىل، وهذا يش

س توايت يف مواهجة الوابء، لكن هذا ال حققنا تقدم عىل مجيع امل و 

وابء لكية، فنحن اليوم يف مرحةل دقيقة، يعين أ ننا خرجنا من ال

ىل الوعي امجلاعي ملواصةل الالزتام ابلتدابري  الوعي امجلاعي، حنتاج اإ

 الاحرتازية والوقائية والانضباط للقرارات والتدابري املؤسساتية

آمن بطة حباملرت  وسلس ملرحةل اةل الطوارئ الصحية من أ جل انتقال أ

 ما بعد احلجر الصحي.

ىل الزت  صارم من قبل ، والزتام ام جامعياحنا حمتاجني اليوم اإ

امجليع، من قبل املواطنات واملواطنني مجيعا، من قبل املؤسسات 

نتاجية الصناعية والتجارية واخلدماتية، ومن قبل االإدارة  االإ

 زتام جامعي وصارم من قبل امجليع، خمتلفني، الملسؤولوا

 يشء، القضية دايل النظافة،لك الالزتامات وخصوصا، أ وال وقبل 

وخا نكرروها حىت نعياو ما غاديش تكون اكفية، نظافة غسل 

ال يدي عىل ال قل ابلصابون أ و ابحمللول املعقم مرارا لك يوم، لك 

يل تس تعمل وات الع ال دساعتني مثال، وأ يضا املسح دايل مجي

 م، هاذي أ وال؛هبذاك احمللول الكحويل املعق

ءات العمومية اثنيا، الاس مترار يف اس تعامل الكاممة يف الفضا

 وخصوصا الفضاءات العمومية املغلقة، ولكن أ يضا املفتوحة؛

مرت اإىل مرت ونصف بني خشص  :اثلثا، التباعد الاجامتعي

، ما نبقاوش ليديناملو ابوخشص عندما نلتقي، ما نبقاوش نتس

 بعاد بطبيعة احلال، أ ما داخل ال رسة نتعانقو، ابلنس بة للناس اليل

 ذ مجموعني، وهللا جيازيمك خبري الزتمو هباما عايشنيو الواحدة راه ه

اليش، ل ن أ ان تالقيت مع انس اليل ما كيلزتموش هباذ اليش، 

ذا اكي  ن واحدكنقول هل أ ش نو هاذ اليش؟ وهام مثقفني، حبال اإ

ال، ما يزال  ،اشر بأ ن هذا الفريوس صايف نقص، وأ نه ما بقالشعو 

احنا، امحلد هلل، وخا نا أ مام  الفريوس فامي بيننا وما يزال اخلطر ماثال

ذا ما الزتمناش هبذه االإجراءات ما  متحمكني يف الوابء، ولكن اإ

 عرفناش أآش غادي يوقع.

ك املبار ل حضى ومرة أ خرى، أ عيد للمرة الثالثة مبناس بة عيد ا

ن شاء هللا، يكون كة وعيد الصحة وعيد عافية عيد بر  اليل بغينا، اإ

يع ال رس املسلمة حيامث اكنت وعيد فرح مجليع ال رس املغربية، بل مج 

يف العامل، بغينا ابش امجليع يلزتم ونقللو من السفر ما أ مكن. اليل 

رضوري يسافر ما غاديش نقولو هل ما تسافرش، مايش ممنوع، 

ما اليل مكن يبقى يف دارو، يبقى يف دارو،  ا أ مكنولكن م

نكرثوش من السفر وخصوصا مبناس بة العيد، هذا ال يناقض 

ع عىل الس ياحة ادلاخلية، الس ياحة ادلاخلية مس مترة قبل التشجي

 العيد وبعد العيد.

هذا هو اللكمة اليت ترد يف أ غلب  ،ادلروس املس تخلصة

دان، امحلد هلل، ابلقيادة بال  أ نعىل، ، أ والكدأ  نبغيت التدخالت، 

قدمت  ،املكل، حفظه هللا، وبتوجهياته الساميةالرش يدة جلالةل 

صدي للجاحئة، سواء عىل مس توى الاستباقية لتمنوذج ممتزي يف ا

والتدابري الاحرتازية، كام قلنا، أ و عىل مس توى الرسعة والفعالية يف 

ال صعدة، خمتلف ة عىل اختاذ القرارات ملواهجة تداعيات هذه اجلاحئ

قتصادي، عىل الصعيد عىل الصعيد الصحي، عىل الصعيد الا

 .الاجامتعي، وعىل أ صعدة أ خرى

ال مينع من الاعرتاف بأ ن هناك صعوابت كبرية غري أ ن هذا 

نعانهيا حنن ويعانهيا العامل لكه. أ نمت تعرفون أ ن هذه اجلاحئة فاجأ ت 

من البداية، هجهتا ية مواالعامل، وأ ن كثري من ادلول حارت يف كيف 

ت بني املتخصصني أ نفسهم يف فهم وأ ان كنت هناك نقاش واختالفا

آليات هذا الفريوس، يف فهم طرق انتشار  مراضه، أ ه ويف فهم كيفية اإ

يف فهم كيفية حمارصته ويف فهم عالجه أ و الوقاية واالإمراض دايلو 

ىل اليوم دلى  منه، وما تزال الكثري من ال س ئةل مطروحة اإ

 .ار يف بالان ويف العامل لكه الكبخملصصنيا

ىل اليوم الكثري  حرية هناك ،فذلكل يف مواهجة هذا الفريوس، واإ
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اليوم تعاين من مئات الوفيات يوميا أ و أ كرث من من البدلان يه 

حاةل وفاة يوميا، الكثري من البدلان، وما تزال البدلان تعاين  1000

ذا، هاذ يال هراه اخل  ،من عرشات الآالف من االإصاابت يوميا

قولو املغاربة، هذه ال رقام كيجمعها الالكم أ لفاظ جيمعها الفم اليل تي

سائر برشية حمزنة لكثري من ال رس غري الفم، ولكن يف الواقع خ 

 ولكثري من املواطنات واملواطنني يف دول كثرية.

هناك اإشاكالت كثرية وكبرية يواهجها العامل لكه، وبطبيعة  ،فذلكل

آخر، فذلكل لك جتربة يف ماكن تنتقل اإىل ماكن  ،م قرية اليو العامل أ

يت تنسق، ويف مقدمهتا وهناك منظامت دولية وهجات عاملية ال

نظمة الصحة العاملية ليك تنتقل التجارب وليس تفيد بعضنا من م 

 بعض.

 ما يه ادلروس املس تخلصة عامليا؟

لحا كشفت اجلاحئة أ ن العامل مل يكن مس ،عىل املس توى الصحي

ابلبرشية، واليت قد طر الكبرية احملدقة الكفاية ملواهجة اخملاا فيه مب

هرية ال ترى جم  ،(microscopiques) جمهرية،تأ يت من اكئنات 

ابلعني اجملردة، مما يس تدعي تضافر اجلهود والتعاون عىل املس توى 

عادة ترتيب ال ولوايت يف اجملال  ادلويل، تشجيع البحث العلمي، واإ

 .الصحي

ت أ ابنت هذه ال زمة أ نه همام بلغ ،الاقتصادي س توىىل امل عو 

ل ا تبقى من الهشاشة مباكن أ مام مثقوة الاقتصادات العاملية، فاإهن

نتاج، مبا ميكن  عادة النظر يف سالسل االإ هذه الهزات، مما يفرض اإ

من تأ مني حد أ دىن من احلاجيات اذلاتية يف بعض اجملاالت احليوية 

 والاقتصادات اجلهوية. لوطنيةادات اوتعزيز مناعة الاقتص

أ كدت ال زمة عىل رضورة الاهامتم  ،عيوعىل املس توى الاجامت

جامتعية وضامن العيش الكرمي للمواطنني أ كرث بتقليص التفاواتت الا

ىل التوفر عىل منظومة أ و منظومات قوية للحامية  واحلاجة اإ

يصال مثرات الربامج الاجامتعية اإ  ئات ىل الف الاجامتعية، كفيةل ابإ

 ية.س تحقة، وخصوصا ال كرث هشاشة بنجاعة وفعال امل 

من املنتظر أ ن تؤثر اجلاحئة بشلك  ،وعىل املس توى اجملمتعي

الثقافية  ،رش عىل منط وأ سلوب حياة الناس مبختلف مس توايهتممبا

والاجامتعية والاقتصادية، سواء تعلق ال مر ابلشغل أ و التنقل أ و 

عيش املواطنني بصفة أ سلوب تكييف العيش املشرتك، مما يتطلب 

وجعلها أ كرث قدرة عمومية ال ساس ية وكذا املرافق ال ،عامة

 زمات املس تجدة.لالس تجابة حلاجيات ال مم يف ال  

أ حدثت أ زمة كوروان موجة من التغريات  ،وعىل املس توى الرمقي

الرسيعة يف السلوكيات عرب العامل، سلوكيات املواطنني وسلوكيات 

آفمما أ   املقاوالت، ع عىل اقا واعدة للتحول الرمقي لالقتصاد واجملمتفرز أ

خمتلف مس توايت تدبري العالقات املتبادةل بني املواطنني 

 قاوالت واالإدارة.وامل

ابختصار، أ حدثت جاحئة كوروان اهزتازات عىل مس توى الفهم 

والتفكري والعالقات الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية بني ال مم 

 ة.مأ  ، أ مةوداخل لك 

احئة عىل خمتلف لك هذه التحوالت والتحدايت اليت أ فرزهتا اجل

جاابت جدي كب عليه دة ومقنعة، وهو ما تناملس توايت تس تلزم اإ

احلكومة من خالل مالءمة تدخالهتا مع الظرفية احلالية وتداعياهتا 

عىل خمتلف املس توايت، سواء بترسيع براجمها اليت أ ظهرت ال زمة 

ل العمل احلكويم أ و املنطلق احلكويم منذ وابية هيا وصجحم احلاجة اإ

ضافية بداع حلول وس ياسات وبرامج جديدة أ و ابإ  ،داية فهياالب اإ

 ومبتكرة.

تعمل احلكومة عىل الرفع من أ داهئا ملواكبة التحوالت املتسارعة، 

س امي من وكذا حتسني مس توى التنس يق والالتقائية يف معلها، ال

يع ةل هبذا التنس يق وترس الكفي حلاكمةخالل تفعيل مجيع أ دوات ا

ث حرصت خشصيا يف أ قل من شهر، هذا خمتلف الربامج، حي

جر الصحي عىل عقد وترؤس الشهر ال خري، بعد بدء ختفيف احل

 مثل: ،عدد من اللجان الوطنية أ و اللجان الوزارية

اللجنة الوطنية للتمنية املس تدامة، واليت صادقنا فهيا عىل  -

بأ هداف التمنية املس تدامة  اخلاص الس نويالتقرير الطوعي 

 ض بعد ذكل يف نيويورك؛، واذلي عر 2030

م بعمل همم وجنحنا، اللجنة الوطنية ملناخ ال عامل، واليت تقو  -

ىل املرتبة  2010س نة  128امحلد هلل، انتقلنا من املرتبة   53اإ

، وهو قفزة كبرية، حتسني مناخ ال عامل 2019س نة 

جنبية وأ يضا لعدد من ية وال  الوطن  للمستمثرين وللمقاوالت

 املواطنني؛

اليت أ عطت دفعة لالستامثر  ،تامثراتنة الاس اثلثا، جل  -

 اخلاص؛
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الوزارية لشؤون املغاربة املقميني ابخلارج  رابعا، اللجنة -

وشؤون الهجرة، واليت انقشت عدد من الربامج املهمة، ويف 

ني املقميغاربة مقدمهتا البدء يف امحلاية الاجامتعية لعدد من امل

 ابخلارج؛

 ة بتتبع ومواكبة اإصالح منظومةخامسا، اللجنة الوطنية امللكف -

أ ايم  10اليت عقدت منذ الرتبية والتكوين والبحث العلمي، و 

تقريبا، واليت عرضت فهيا لوحة قيادة شامةل الإصالح 

 منظومة الرتبية والتكوين وتزنيل أ و تفعيل القانون االإطار؛

 العقارية؛اسة ة للس يادلامئاللجنة الوزارية  -

 ومية للمساواة.اللجنة الوزارية للخطة احلك -

صالحات هيلكي ة أ و وهذه اللجان وبراجمها لكها مرتبطة ابإ

نعاش الاقتصاد  اإصالحات هممة تبارشها بالدان، وتسهم يف ترسيع اإ

فدو من ال زمة، مايش معناه اوالتمنية مبفهوهما الشامل. ابش نس ت

نعاود نبداو من الصفر. ال، ذاك اكن و   اليلغادي منحيو ذاك اليش

اكن مزاين وغاديني فيه همم نقويوه ونرصدوه ونرسعوه يش اليل ال

صندوق ال رامل مايش عيب، صندوق ال رامل  ونطبقوه مزاين.

جناز همم وغادي منش يو نطوروه أ كرث، وهكذا خمتلف املبادرات  اإ

عية الاجامتوالربامج ال خرى مع العمل أ ن غادي جني للحامية 

 مندجمة. املنظور دايلنا اليل بديناه من خالل س ياسةو 

 حرضات الس يدات والسادة،

 الس يد الرئيس احملرتم،

أ س ئةل الس يدات والسادة املستشارين غادي نتطرق  جوااب عىل

 احملاور: (3ثالثة ) للتوهجات احلكومية يف هذا اجملال من خالل

 احملور ال ول: دمع الاقتصاد الوطين؛ -

عطاء ال ولوية للهنوض ابلقطاعات لثاينور ااحمل - : هو اإ

 امتعية؛الاج

 الرمقي.ابلتحول يتعلق ابلترسيع  :احملور الثالث -

ئل اليل واردة يف ال س ئةل دايلمك، ل ن يه هاذي املسا

 الاقتصادي والاجامتعي والرمقي.

لكه ابيق يف  بأ ن العامل فورت عنخاصنا عىل املس توى الاقتصادي، 

اجلاحئة، يه ما تزال روس من هذه الص ادلل اس تخالبداية داي

عامل، وادلول املتقدمة وكثري من املنظامت ادلولية اخملتصة ما حمرية لل

جراءات، ولكن ما تزال يف مرحةل  تقيمي تداعيات اجلاحئة، كتدير اإ

 تزال مس مترة يف التقيمي.

وجيدر التأ كيد هنا خاصنا نأ كدو عىل واحد القضية هممة، وهو 

 عرف خالل العقدين ال خريين، وخصوصا الوطين قتصادأ ن الا

العقد ال خري، مجةل من االإصالحات الهيلكية والقطاعية  خالل

 les) توطيد توازانته الاقتصادية الكربى سامهت يف تقويته ويف

macro-économiques ) وتقوية قدراته عىل امتصاص ال زمات

 .والصدمات، وعززت صالبته يف مواهجة ال زمات

ال دان يف كثري من الامتحاانت يف املراحل ال  اح بالوما جن خرية اإ

ا مرونة ادلرمه، كونندليل واحض عىل هذه الصالبة، ومن بيهنا معلية 

دران االإصالح ال ول دايل الشطر ال ول دايل مرونة ادلرمه، مث 

هذا  ،الشطر الثاين، وبقي اقتصادان صامدا بل مس مترا بل قواي

ال ال مم التحوالت  ثل هذهل ن م  دليل عىل أ نه قوي، ال تقوم هبا اإ

ها واحد التوازانت اقتصادية قوية وكبرية، وأ يضا خمتلف اليل عند

 ث علهيا منذ قليل واليل ترصدت امحلد هلل.االإصالحات اليل حتد

مصود الاقتصاد الوطين يف ظل هذه اجلاحئة، ادلليل  ،وأ يضا

نعىل أ ن عندان أ سس قوية ملس تقبل اقتصادي وا ، شاء هللا عد، اإ

بة الانكامش الاقتصادي ومجيع املؤرشات تؤرش عىل هذا، راه نس  

صادي يف يف املغرب هو تقريبا النصف من نس بة الانكامش الاقت

ادلول الرشيكة مبا فهيا ادلول املتقدمة، ال رقام راها منشورة، 

آخرالتوقعات بطبيعة احلال، أ ما الرمق الهنايئ غادي يكون حىت   أ

%، انقص 11%، انقص 10قعات انقص تو لكن ال ، و 2020

%، التوقعات الوطنية 5ويف املغرب انقص  %،6.7، انقص 8%

قتصاد دايلنا، مما يعين أ ن عندان ابلنس بة لالوالتوقعات ادلولية حىت 

كتجي الصدمة وخا واحد القوة معينة يف الاقتصاد أ مام الصدمات 

 زن.التوا أ سرتجعكرنجع شوية، ولكن كرنجع غري شوية للور وفورا 

داعياهتا رؤية اقتصادية وقد بلورت احلكومة ملواهجة اجلاحئة وت

من خالل  القصري واملتوسط، وتبلورت ابخلصوص عىل املس تويني

نعاش  قانون املالية املعدل، مث أ يضا تبلور احلكومة معامل خطة لالإ

 الاقتصادي.

وميكن أ ن أ قول بأ ن تطور ال مور عىل املدى البعيد ودروس 

بلورة المنوذج املدى البعيد ترتبط ارتباطا وثيقا مبرشوع ة عىل اجلاحئ
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حفظه التمنوي اجلديد، واذلي ابرشته بالدان بقيادة جالةل املكل 

 هللا.

حماور  (5) مخسة تستند الرؤية الاقتصادية املذكورة اإىل

 رئيس ية:

 تعزيز قدرة الاقتصاد عىل الصمود؛. 1

 ؛لمقاوةلل بتاكرالاوالتنافس ية  تعزيز القدرة. 2

لرشاكة بني القطاع العام تعزيز الاستامثر العام واخلاص وا. 3

 واخلاص؛

نتاج الوطين؛. 4  تعزيز االإ

 يلك.االإدماج التدرجيي للقطاع غري امله . 5

وقد اكنت فرصة مناقشة التوهجات العامة لس ياسة احلكومة يف 

ت يف قد مت اجملال الاقتصادي يف الفرتة املقبةل، اكنت هذه املناقشة

لسادة الربملانيني مع لس النواب ويف جملس املستشارين من قبل اجم

الس يد وزير الاقتصاد واملالية، مبناس بة عرض مرشوع قانون 

، فقد قدم الس يد الوزير اخلطوط 2020انون مالية املالية املعدل لق

العريضة لهذه الس ياسة، وقدم التوهجات اليت يسري فهيا قانون 

 ،لك يف قطاعه ،كام قدم عدد من الوزراء، 2020عدييل املالية الت

قالع قطاعاهتم يف الس ياحة تفاال  صيل الالزمة خبصوص خمططات اإ

 .والتجارة والصناعة والشغل والفالحة وغريها

وأ ريد أ ن أ ؤكد هنا بأ ن قانون املالية التعدييل، واذلي صادقمت 

اه يف عليه مشكورين وتعبأ مت هل للمصادقة عليه برسعة، وخرجن

هذا يمتزي، أ وال، لظرف همم قيايس، قانون املالية التعدييل واحد ا

ابحلفاظ عىل أ ولوية القطاعات الاجامتعية )التعلمي والصحة 

 امتعية(.والتشغيل وامحلاية الاج

قانون املالية التعدييل يمتزي بتدابري خاصة وموهجة للحفاظ عىل 

 مناصب الشغل.

جراءقانون املالية التعدييل يمتزي  فاظ عىل القدرة ات للحابإ

املداخيل دايل املالية العمومية نقصت  وخارشائية للمواطنني، ال 

آليات احلفاظ عىل القدرة  فصندوق املقاصة مل ميس، ل نه من أ

رشائية لعموم املواطنات واملواطنني، وأ يضا عدد من االإجراءات ال 

 ال خرى ابش خنليو نس بة التضخم يف احلدود اليل اكنت واليل

سامية املندوبية ال حسب  % طيةل هذه الس نة عىل1 عات يهالتوق

 ط.للتخطي

ويمتزي قانون املالية التعدييل ابالهامتم ابجلانب الاجامتعي من 

 راءات ذات الطابع الاجامتعي.خالل حزمة من االإج

ويمتزي قانون املالية التعدييل ابلتوازن، من هجة، بني الرتش يد يف 

ما اكينش تقليص  ،كامليات(ار، ال)ال سفالنفقات غري الرضورية 

 الاستامثر أ و حاجية أ و غريها، مقابل حتفزي ل ي نفقات هممة

 لية العمومية.العمويم، عىل الرمغ من تقلص املداخيل احملمتةل يف املا

ىل راجعتو ادلول.. راجعو كيفاش تيديرو التقليصات يف  راه اإ

عضها رية، ب صات كبالاستامثر والتقليصات يف التس يري، اكين تقلي

ىل  ء، وامحلد هلل احنا % ما كنبغيش نعطي ال سام50يذهب اإ

 ابلعكس الاستامثر العمويم يف املزيانية العامة ازداد ومل ينقص.

ان ال سايس لبالدان يف املرحةل املقبةل يف اجملال وال شك أ ن الره

الاقتصادي ينصب عىل دمع الاقتصاد الوطين من أ جل ترسيع 

عطائه نفس جديد يف ضوء ما أ فرزته يناميتعادة دتعافيه واس ت ه واإ

 ة كوروان من حتدايت.أ زم

أ وال، تعزيز راكئز الاقتصاد الوطين وتعزيز مقاومته للصدمات 

 ه حماور: اخلارجية، وهذا في

تنويع أ كرب للنس يج الاقتصادي الوطين وتعزيز  (1فيه، 

ي هاذ - هذا، امحلد هلل، الاقتصاد الوطين :الاقتصادات الواعدة

الحة والصناعة الغذائية متنوع، فيه الف -ني نقاط القوة دايلو من ب

ذات القمية  والصناعات التقليدية والصناعات ذات السالسل

وغريها من القطاعات، اكين واحد التوازن يف  العاملية، الس ياحة

الاقتصاد الوطين همم جدا، وذلكل حنن جيب أ ن نسري يف تنويع 

وتعزيز أ كرب للصناعات لوطين صادي اأ كرب للنس يج الاقت

 ؛وغريها( ،دة )االتصاالت، صناعة ال دوية، الرمقنةوالقطاعات الواع

عداد الاقتصاد الوطين للتكيف (2 مع املتغريات  عىل مس توى اإ

وهذا واحد العمل تتقوم به عدد من القطاعات  :اليت أ فرزهتا ال زمة

اجعة وةل مر ة مبحااحلكومية، ويف مقدمهتا وزارة التجارة والصناع

ته مع رشاكئه ادلوليني مبا يتيح تقوية مقاربة املغرب ومقاربة عالقا

تغالل موقع املغرب يف التوزيع اجلديد لسالسل القمية العاملية واس  

الفرص اليت تتيحها التحوالت الكربى عامليا، وخصوصا الرمقية 

 واملس تدامة، وغنقول لمك أ ن هناك فرق تش تغل عىل هذا يف نقاش

تحول اليل غيوقع يف نقاش مس متر مع رشاكئنا، هاذ ال ، حنن مس متر
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دايل تغيري عدد من السالسل العاملية جغرافيا، املغرب غادي داب 

متوقعون اليوم ليك يس تفيدوا من التحوالت اليل ين ي يكون من اذل

 غادي توقع.

عىل مس توى تشجيع الاستامثر، بطبيعة احلال غادي نواصلو 

واصلو حتسني الاستامثر، غادي غادي نعامل و حتسني مناخ ال  

لو العمل عىل أ ن نكون من امخلسني ال وائل عامليا فامي خيص نواص

، 2021عامل يف أ فق الاقتصادات ال وىل يف مؤرش ممارسة ال  

غادي نواصلو حتويل املنظومة دايلنا والآليات دايلنا دايل جلب 

ن عكس، اإ ا سينالاستامثرات من خالل ميثاق جديد لالستامثر، مم

 ستامثر.شاء هللا، عىل جاذبية املغرب لال

 "جلنة الاستامثرات"حرصت عىل أ ن نعقد  ،ويف هذا االإطار

عقدان جلنة الاستامثرات،  ،برسعة مبجرد ما ختفف احلجر الصحي

أ سابيع  3ويه اللجنة اليت صادقت يف هاذ اللقاء دايلها ال خري منذ 

 23ر بغالف مايل يناهز تامثقية اس عىل اتفا أ سابيع 3، اليوم تقريبا

اجامتع  2020يونيو  23يوم يف قبل ذكل مليار درمه، كام ترأ ست 

واذلي خصص لتدارس عدد من  "لجنة الوطنية ملناخ ال عاملال "ـ ل

رش يف جمال تطوير مناخ ال عامل، ويف مقدمهتا التحول الرمقي، ال وا

 ؛هامل لكدة العوهاذي من بني قصص النجاح امجلاعية لبالدان بشها

ذا فيه عدد من االإجراءات وه دمع النس يج املقاواليت الوطين: (3

ر، وجا مرشوع قانون املالية التعدييل ابش اختذت وغادي تس مت

ىل حدود هناية يؤرش عىل الاس متراري ، وعندان برامج 2020ة دايلها اإ

 .2021-2020اليل تتجاوز 

آليات الضامن أ نمت تعرفوهنا مجيعا  اليل جا من  "جنيسك ضامن أ  "أ

 Relance، )"صغرية جداضامن انطالق املقاوالت ال" وبعد من
1TPE )قالع" وأ يضا ، ال ولني للمقاوالت الصغرية "ضامن اإ

والت املتوسطة، الإعطاهئا القدرة عىل والثاين للمقا ،والصغرية جدا

 .أ ن تتجاوز مشالكها يف هذه املرحةل

ىل هنايداب تتعرفو هاذ اليش  كام ء همم ، وهذا يش2020 ةمتدد اإ

ت اليل اكنت مبناس بة جاحئة جدا، وعدد من التحفزيات للمقاوال

آخر الس نة و  ىل أ ىل الس نة كوروان مددت عىل ال قل اإ بعضها اإ

 ال خرى.

 
1 Très Petite Entreprise 

رى، أ ثبتت جاحئة كوروان أ مهية التوفر عىل نس يج ومن هجة أ خ

مقاواليت مرن وتنافيس ومتفاعل مع متغريات الظرفية، ويس تطيع 

من ويل والوطين، وكام تعرفون اس تطاعت العديد ب ادلالطل ةمواكب

املقاوالت، وذكل بدمع من احلكومة التحول يف أ نشطهتا من أ نشطة 

ىل أ نشطة متثل فرص هذه املرحةل، ويه أ يضا  للمنو خالل امترضرة اإ

قصة جناح كربى لبدلان يف مواهجة هذه اجلاحئة، والكاممات، امحلد 

ـ يوم املغرب كيصدر الكاممات لا، ال علهي لهلل، اليل تتلبسوها دلي

تقدمة، وقد يزيد معلية التصدير، وهاذ بيهنا دول م دوةل من  15

ىل اإ  ،تقريبا العجز عن الاكتفاء اذلايت يف مارس ،اليش حتول من

ىل التصدير يف يونيو، هاذي غري بوحدها راه  ،الاكتفاء اذلايت مث اإ

نتاج خمتلف املس ت ىل اإ ضافة اإ ة والصيدلية الطبيزمات لقصة جناح، اإ

 ص يف جمال مقاومة جاحئة كوروان.ال خرى، واليت حنتاهجا ابخلصو 

آليات دلمع املقاوالت من  وقد قامت احلكومة ووضعت عدة أ

نت اج يف جماالت كهتم هاذ احلجر الصحي أ جل الاس مترار يف االإ

الربانمج املعروف "امتياز  -عىل سبيل املثال ال احلرص  -ووضع 

مع استامثرات املقاوالت الصغرية جدا ي يد، واذل"تكنولويج

رية واملتوسطة، اليت تستمثر يف جمال تصنيع املنتجات والصغ

 .واملعدات اخلاصة مبواهجة الوابء

املقاوالت من هذا الربانمج املهم،  وقد اس تفادت العرشات من

واذلي ما يزال مس مترا، وبغيت هنا نشكر عدد من املقاوالت 

 كبري يف هذا التحول. هود ذلت جم بالوطنية اليت 

حىت التعاونيات، فكثري لكن ت و  املقاوالهذا كيعين ،ابملناس بة

من التعاونيات اليوم كتنتج الكاممات بدمع بطبيعة احلال من 

كن هاذ اليش يتطور ابيق أ كرث ليشمل مايش فقط احلكومة، ومي

الكاممات، بل يشمل عدد من املس تلزمات ال خرى، هاذيك 

يف جمال غري معقم ويف جمال أ يضا اليل تس تعمل اصة اخل تالدالب

دايل ن تكون فيه العدوى أ و الغطاء دايل الرأ س أ و الغطاء ميك

 ر.القدمني أ و غريها من ال دوات اليل لكها ابملناس بة كتصد

ىل قصة جناح أ خرى دايل ( l’éthanol) أ ريد أ ن أ شري هنا اإ

ىل  الصفرا من نراه أ نمت تتعرفوه، انطلق ( l’alcool) دايل يف مارس اإ

 وال عندان الاكتفاء اذلايت، كتفاء اذلايت يف أ واخر ماي، حىتالا

حمللوالت وىل ميكن لنا نصنعو مجيع احلاجيات دايلنا فامي خيص ا

، واليت (les solutions hydroalcooliques)الكحولية 
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اليوم يف التعقمي، سواء عىل مس توى النظافة الشخصية  نس تعملها

فر    مس توى تعقمي ال دوات وال سطح.عىل أ و ،دالل 

ذن هاذي قصص جنا جملال، نريد أ ن نرصدها ح كثرية يف هذا ااإ

ونس متر فهيا يف املس تقبل، وحنن يف احلكومة بطبيعة احلال ملزتمون 

املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة يف هذه بدمع هذه 

احئة ه اجلات هذالفرتة الصعبة، واليت تعمل عىل أ ن تواجه تأ ثري 

 ا.ابالإبداع والابتاكر واحلركة وحتويل أ نشطهت

يف هذا اجملال حرصت احلكومة عىل  دمع االإنتاج الوطين: (4

ىل املنتوج احمليل مىت اكن هذ ا ال خري بطبيعة تفضيل اللجوء دامئا اإ

احلال يس تجيب للمعايري التقنية املطلوبة، مع رضورة تقدمي 

اثئق الثبوتية ملنشأ  املنتوجات ة الولاكف تاملقاوالت احلائزة للصفقا

يت تعزتم اس تعاملها، مبا فهيا االإدالء بفواتري وس ندات واملواد ال

ابلنس بة التسلمي، وأ عطينا واحد ال مهية كبرية لهاذ ال فضلية الوطنية 

يف الاستامثرات العمومية والطلبات العمومية، وهذا اس تجابة 

(، واذلي 155ادة )امل موميةعملقتىض قدمي يف مرسوم الصفقات ال

دارات واملؤسسات العمومية االإ يعين يلزم أ حصاب املشاريع )

% يف 15وامجلاعات الرتابية( بتطبيق النس بة ال عىل احملددة يف 

 بصفقات ال شغال وادلراسات.مجيع نظم الاستشارة اخلاصة 

ومبا أ ن البدلان، وخاصة يف أ وقات ال زمات، حتتاج اإىل خمزون 

ىل مو   جية، خاصة فامي يتعلق ابملواد الغذائية والطبيةرتاتي رد اساواإ

والطاقية، فقد قام املغرب مبراجعة املقاربة املعمتدة للحفاظ وتطوير 

اصةل تعزيز هذا خمزوانته الاسرتاتيجية، واحلكومة عازمة عىل مو 

املنحى لتقوية االإنتاج الوطين أ كرث، وسنتخذ اكفة االإجراءات واكفة 

دبريية الرضورية من أ جل ذكل، بطبيعة احلال والت ظمييةن التدابري الت 

راعاة اكفة الترشيعات والقوانني اجلاري هبا العمل، وهاذ القضية مع م

حلجر الصحي دايل احلفاظ عىل الغذاء كون املغاربة لكهم يف مقة ا

الغذاء موجود، امحلد هلل، واملس تلزمات الطبية موجودة، هذه أ يضا 

 ة اجلاحئة.مواهج يف انقصة جناح أ خرى لبدل

نتاج القطاع الس يايح: (5 أ نه من أ كرث القطاعات  ،ذكل دمع واإ

العامل  ترضرا من هذه اجلاحئة، ليس يف املغرب وحده، ولكن يف

شجيع ودمع الس ياحة الوطنية، لكه، فذلكل احنا عازمون عىل ت 

وكنعنيو ابلس ياحة مجيع ال نشطة املرتبطة ابلس ياحة، ابملناس بة 

ىل 7ميثل  لس يايحاقطاع ال % من الناجت ادلاخيل اخلام، ولكن اإ

نا خمتلف ال نشطة املرتبطة ابلس ياحة، واليت تس تفيد مهنا أ و دخل 

 م.% من الناجت ادلاخيل اخلا13اليت تفيدها غادي نوصلو لنس بة 

صنا حنافظو عىل التنافس ية الكربى للمغرب يف جمال ف  ،وابلتايل

فريقيا، وعىل فريقيا يف دة املالراي الس ياحة، وخصوصا اإ غربية يف اإ

يف اختاذ عدد من االإجراءات الإيالء جمال الس ياحة، وبدأ ان 

الس ياحة ادلاخلية ال مهية، قد رأ يمت أ نه يف املرحةل الثالثة للحجر 

من الصعوابت اليل اكينة اليوم، ولكن رفعنا  الصحي عىل الرمغ

ىل  يوائية للفنادق اإ ماكنية الطاقة االإ بقا100اإ اءات الفض ء% مع اإ

 %.50املشرتكة يف حدود 

النس يج احلكومة للحفاظ عىل  وهناك خمطط خاص وضعته

الس يايح الوطين وعىل مناصب الشغل يف جمال الس ياحة وترسيع 

رساء أ سس التحول  مرحةل اس تئناف ال نشطة الس ياحية واإ

املس تدام لهذا القطاع، وهاذ اخلطة وضعت بعد مشاورات مع 

القطاعات الوزارية، تدارت تلف مع خم  اخمتلف املهنيني وأ يض

ن شاء هللا، تنجح.  2023-2020خارطة طريق واحضة   نمتناو، اإ

ومس تخديم القطاع بداو واحد معلية الكشف التدرجيي مجليع 

الكشف التدرجيي، مبعىن خمتربات اختبار  ،املس تخدمني يف القطاع

، وأ يضا هناك عدد من اجلهود متت لتطوير "19-كوفيد"دايل 

آمنني" )ة امل لعالما (، Welcome Safetyسامة "مرحبا بمك أ

آمنني" يف أ وقات ال زمات، وأ يضا هناك  خاصةو ، "مرحبا بمك أ

مراجعة مس مترة للتوهجات يف جمال الس ياحة لتس تطيع أ ن 

 تس تجيب للوضعية احلالية.

دماج القطاع غري املهيلك (6 % من 20واليل كميثل تقريبا  :تأ هيل واإ

الناجت ادلاخيل اخلام، كام يوفر هذا  % من20و ،الاقتصاد الوطين

ون فرصة معل، غري أ نه، كام تعرفون، ملي 2.4النشاط أ كرث من 

ف امحلاية الاجامتعية وتدين يتسم ابلهشاشة وعدم الاس تقرار وضع

اكنت دامئا عندها واحد اجملموعة من  مس توى ال جور، واحلكومة

ه يف عز ىل أ نشري اإ أ  االإجراءات يف هذا اجملال، ولكن أ ريد أ ن 

أ طري االإداري ال زمة، وعىل الرمغ من أ ن هذا القطاع يبقى خارج الت

لدلوةل، فاإن احلكومة وبتوجهيات سامية من جالةل املكل، حفظه 

 .عن املس تخدمني يف هذا القطاع هللا، مل تتخىل

من الربامج دايل ادلمع اليل اكن هو دمع أ بناء هذا  ،ذلكلو

ىل جانب امل  ين فقدوا مداخيلهم بسبب احلجر رة اذلن احلهالقطاع اإ
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مليون خشص من  5.5وايل الصحي، فدمع يف هذا االإطار ح

ب القطاع غري املهيلك، ميكن املهنيني من أ حصاب املهن احلرة وأ حصا

شا لهيم حىت لعندمه أ و جاو نصف تقريبا، وادلمع دايهلم م  ،نصف

  هذاويعترب لعندو عندما يكونون قريبني من الواكالت البنكية،

الصندوق "عندمه  ادلمع لهؤالء املس تخدمني، سواء اليل اكنو

أ و اليل يف املهن احلرة أ و يف القطاع  "امن الاجامتعيلوطين للضا

 قصة جناح أ خرى لبدلان يف عز هذه ال زمة، وامحلد ،غري املهيلك

 هلل.

كام أ ن احلكومة واعية بأ ن الاهامتم هبذه الفئة همم جدا، وعندمه 

وق عىل بدلمه، وابلتايل نعزتم مواصةل مواكبة مه حق، عندقاحل

دماج هذا ا طاع غري املهيلك يف الاقتصاد املنظم من خالل لقواإ

جراءات حتفزيية ومواكبة حتولها للقطاع املهيلك، واحنا واعيني بأ ن  اإ

بديناه اليل هو ورش تعممي التغطية الصحية عىل كنا واحد الورش 

اء وال حرار، هاذ الورش ال جر غري  املهن احلرة واملس تخدمني

كن القطاع غري املهيلك اإىل املهيلك هذا من بني ال وراش اليت س مت

 الاخنراط يف الاقتصاد املنظم.

هاذي هرضت  :احلفاظ عىل مس توى الاستامثرات العمومية (7

 عز ال زمة ورمغ الصعوابت، ابيق احنا ملزتمني ابش عليه يف

ا نعرتف وحنس بأ ن ل نن ومية،منس مترو يف الاستامثرات الع

عة لالقتصاد الوطين، سواء الاستامثرات العمومية هاذي واحد الراف

اكنت استامثرات أ و اكنت حىت الطلب العمويم معوما واملشرتايت 

 جمال الاستامثرات يف العمومية، وابلتايل ليس هناك ختفيض يف

اعات طاملزيانية العامة، ومل يمت تقليص نفقات الاستامثر ابلق

عية، ابخلصوص يف التعلمي، يف الصحة ويف غريها، بل الاجامت

 نزيدو فهيا. 2021ظ علهيا بل أ صبحت عندان طموح يف حوف

وعالوة عىل ما س بق، س تواصل احلكومة تنفيذ االإصالحات 

جملال الاقتصادي الواردة يف برانجمها، ويه واملشاريع املتعلقة اب

 مشاريع هيلكية أ و رضورية:

هذا بقا يل فيه اكنت أ سابيع  :االإداريكز المتر لميثاق ا -

 صحي توقف، الآن سنس متر فيه؛معدودة، جا احلجر ال

وهذا حىت هو امحلد  :ورش اإصالح املراكز اجلهوية لالستامثر -

صالح هلل، بدا بعد مصادقة الربملان عىل ال قانون اخلاص ابإ

 املراكز اجلهوية لالستامثر؛

 2واليل بدا ف  :يلصناعاالتزنيل اجلهوي خملطط الترسيع  -

 ى؛دايل اجلهات واليل خاصو يس متر للجهات ال خر 

 :تفعيل االإطار اجلديد للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص -

 بعد املصادقة عىل القانون املنظم لهذه الرشاكة؛

والآن حنن بصدد وضع الس ياسة  :العقاريةاإصالح املنظومة  -

منذ س نة  داب بريك ، العقارية الوطنية اجلديدة، ورش كبري

ونصف تقريبا، وهو الآن يف مراحل، وقد عقدان منذ فرتة 

ذيك اللجنة الوزارية اليت عرض فهيا التقدم دايل وضع ها

س ياسة عقارية طموحة، واليل أ ول مرة غيوضع هاذ النوع 

 ية يف اترخي املغرب؛دايل الس ياسة العقار 

كام  -اليل هو قصة جناح  :املزيد من حتسني مناخ ال عامل -

 لبدلان؛ –قلت 

حشال  واليل راه تطور :اعامتد وتفعيل ميثاق جديد لالستامثر -

لكن لك مرة كيكون فهيا ورش جديد مرتبط من مرة، و 

ابالستامثر، حبال مثال القانون اجلديد دايل مراكز الاستامثر، 

خل ...ركز االإداريحبال الالمت هاذ ال وراش تؤثر يف ميثاق  ،اإ

يكون منسجم مع خمتلف  ه ليكنراجع الاستامثر وكتخلينا

 هذه ال وراش؛

عداد القانون االإطار للجب - ي كنا قد وعدان به، واذل :اايتاإ

ن شاء هللا، يف  والصيغة دايلو موجودة، وس نأ يت به، اإ

 القريب.

 :عىل املس توى الاجامتعي

كد عىل أ ن تداعيات اجلاحئة أ كدت أ  يت دامئا نبطبيعة احلال بغ 

لوية القطاعات الاجامتعية: ىل أ و ومة اإ كعىل صوابية اجتاه احل

الاجامتعية والاهامتم بأ وضاع  التشغيل وامحلاية )التعلمي، الصحة،

الفئات الهشة بطبيعة احلال(، وما االتفاق الثاليث اذلي أ برم مع 

جزء من هذا الاهامتم ابجلانب ال أ بريل اإ  25النقاابت املركزية يف 

 الاجامتعي.

يش رقام عندمك ولك، ال  جملالاال أ ريد أ ن أ طيل يف هذا 

هلل، الآن بدينا تنفيذ  عارفيناها، قطاع التعلمي هو ال ولوية. امحلد
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االإصالح اجلذري دايل التعلمي من خالل وضع لوحة قيادة لتنفيذ 

ن شاء هللاالقانون االإط  هذا غادي يكون ار اذلي صادقمت عليه، واإ

ادق عىل صانش ترانتظ ابطبيعة احلال احنا م ،عندو تأ ثريات كبرية

 .قانون االإطار، طلقنا عدد من ال وراش الكثرية

هذا مرشوع كبري وطموح لتكوين املس تقبل، و تكوين مدرس 

أ لف مدرس دايل املس تقبل، التعلمي ال ويل اليل اعطيناه  200

هاذ أ مسو وغريه من ال وراش انطالقة حىت قبل املصادقة عىل 

ن عندها تأ ثري كبري ي يكو غاديلالهيلكية املهمة يف جمال التعلمي، وال

 يف تطوير التعلمي.

ىل  ممي التعلمي أ ن الربانمج الوطين لتعوأ ريد أ ن أ شري فقط اإ

ال ويل، اذلي انطلق منذ س نتني تقريبا، نقول بأ نه، امحلد هلل، فهاذ 

فانتقل عدد ال طفال املسجلني  ،ريالس نتني حقق واحد النجاح كب

داية اليل  البفل( يفطأ لف  699أ لف طفل ) 700من حوايل 

، ويف نو مسجلني% من ال طفال دايل املغرب اليل اك49كيشلك 

أآالف طفل وطفةل مسجل يف  910ظرف س نتني الآن وصلنا ل

 2020-2019% يف املومس ادلرايس 72التعلمي ال ويل بنس بة 

مما يعين أ ننا جتاوزان الهدف اليل اكن مقرر اليل نقطة،  23بزايدة 

ذا فقط، فأ ل 100هو زايدة  أآالف دايل ال طفال  210به زدان  فاإ

يف اجملموع  ،مربية ومريب 46.519ئة مع تعب يف هاذ التعلمي ال ويل 

مربية ومريب يف هذه الس نة فقط، معىن ذكل احنا،  6583بزايدة 

دايل خمتلف القطاعات،  امحلد هلل، برانمج طموح، وفيه تدخل

الوطنية ادرة واملب وخصوصا بطبيعة احلال قطاع الرتبية الوطنية

 للتمنية البرشية.

% ما 32 ـالتعلمي تزادت بوبغيت نقول هنا بأ ن املزيانية دايل 

ما  الصحةة ، وكذكل الصحة قد انتقلت مزيان2020و 2017بني 

، كام ازدادت عدد من %17 ـتزادت ب 2020و 2017بني 

 ر املهمة اليت هتم مبا فهيا التوظيف يف الصحة، ل ول مرة معال مو 

 1700مع أ نه من قبل أ قىص يشء هو ، 4000مة بلغنا حلكو ذه اه

ضافة لواحد منصب م 4000 والآن عندان ،س نواي ايل لك س نة، اإ

دخال الرمقنة يف خمتلف اخلدمات وخمتلف  القضية هممة جدا، وهو اإ

لعلمي وغريها اليل كيقوم هبا القطاع ال عامل اليل كتقوم هبا والبحث ا

 .بعد ة عنصحدايل الصحة، وخصوصا ال

ه فل ول مرة مع هذ مواصةل اإصالح منظومة امحلاية الاجامتعية: (8

تفعيل الورش دايل التغطية الصحية والاجامتعية احلكومة يبدأ  

للمهن احلرة واملس تخدمني غري ال جراء، ل ول مرة كيبدا هاذ الورش 

هو اكن منصوص عليه يف القانون دايل التغطية الصحية دايل  واليل

ام من بعد عاد بدا هاذ الورش، وهذا وحده ع 14عين ي ،2005

دايل الفئات  3 هلل هيلكي وامحلدح اإصالهو همم جدا واكيف، 

فئات الآن تقريبا موجودة غادي تدخل يف ال شهر  3دخلت، 

ا اس تعداد املهندسني املقبةل، وهناك فئات أ خرى، امحلد هلل، فهي

ركو و نعاود حناولش حناب الس يدة الوزيرة، املعامريني رامه مس تعدين،

ابش ميكن حىت  نمكلو، بقا غري بضعة أ سابيع دايل التشاورات معهم

 ما يدخلو. و ه

ذن عدد من املهن احلرة واملهن اليل الآن كتنتظر )املفوض  نياإ

خرى يف الطريق ، التجار املرشدون الس ياحيون وهمن أ  نيالقضائي

ن شاء هللا(، وهذا يشء همم جدا يف أ فق أ ن نصل  ىلاإ طية  تغ اإ

% تقريبا من 63% أ و 64%، احنا الآن يف 90 ـحصية ل

واطنني املغاربة اليل عندمه التغطية الصحية، بغينا املواطنات وامل

%، وهذا غادي يكون خدمة كبرية لعموم املواطنات 90 ـنوصلو ل

الهشاشة وغادي ينقص الضغط دايل واملواطنني، وغادي ينقص 

 .فرادال   ىلالنفقات الصحية عىل ال رس وع

 ادلمع الاجامتعي لفائدة الفئات الهشة:

ذا واحد عليه، ره أ نمت عارفني ههذا ما اكين عالش هنرض 

الورش هميلك وبطبيعة احلال كنشكرمك، ل ن الربملان صادق أ خريا 

اف املس تفيدين من عىل مرشوع القانون املتعلق مبنظومة اس هتد

حداث  الت للسجنية وط الواكةل ال"برامج ادلمع الاجامتعي واإ

. هذا الآن بعد صدور القانون غادي "والسجل الاجامتعي املوحد

وغادي ميكنا من حتديد الفئات  نبداو يف التنفيذ دايلو عىل ال رض،

املس هتدفة يف خمتلف الربامج وترش يد هذه الربامج الاجامتعية ابش 

 مس تحقني دايلها فعال.متيش لل 

نعاش التشغيل: (9  ول بأ نه عىلت نقوبغي، وهذا يشء همم جدا اإ

نه ليس هناك أ ي تقليص عكس ملناصب  ما يروج وما يدور، فاإ

منا هناك  ،2021الشغل يف س نة  املزيانية اليل غادي جتي، واإ

ترش يد لها، غادي نركزو عىل القطاعات ذات ال ولوية، وهذا يشء 

غيت نقول بأ ن التشغيل العمويم قام بواحد اجلهد كبري همم جدا، وب 
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، 138.000س نوات وظفنا  3ة حلد الساعة فهاذ لفرت يف اه جدا، ل ن

اع العمويم، بيامن من قبل خشص يف القط 130.000س نوات  3يف 

ىل هذا الرمق. يشما معر ما وصلت   فرتة والئية اكمةل اإ

عطاء دينامية جديدة لربانمج  اكن توقع أ مام  ، اليل"انطالقة"اإ

لو ف دايالهدو  جالةل املكل، حفظه هللا، وأ عطاه الانطالقة،

نشاء مقاوالهتم ومتكني ولوهجم ىل م تشجيع الش باب عىل اإ صادر اإ

جاحئة كوروان توقف بسبب  ،المتويل ومواكبهتم لتحقيق مشاريعهم

داب التنفيذ دايلو، ل ن جات برامج أ خرى اليل مشات يف املقدمة، 

ن شاء هللا.يرجع  يغاد  هاذ الربانمج، اإ

قصة جناح كربى ايت ذليل اشغ الت مواصةل دمع التشغيل اذلايت، 

ن الهدف منه هو نوصلو لهذه احلكومة، التشغيل اذلايت انطلق واك

 ـ، الآن وصلنا ل2021فرد يف التشغيل اذلايت حىت  100.000 ـل

عىل ال قل، وبطبيعة احلال يف ظل اجلاحئة دران واحد  233.000

 نيلية خاصة للمتويل يه متويل املقاول اذلايت، ضامن املقاولالآ 

 0 ـ% وبصفر فائدة، المتويالت لكها ب100 اليل كيتضمنو اتينياذل

آلية خاصة هبم، ل ن لكهم ش باب ولكهم جداد وهاذ  ،ائدةف وهذا أ

 الربانمج من الربامج اليت جنحت.

ضافة اإىل ذكل ة بأ ن هناك اإصالحات هيلكي ،بد أ ن أ قولال ،اإ

 حلالا متعلقة ابجملال الاجامتعي حىت يه غرنكزو علهيا، بطبيعة

نظومة الوطنية للرتبية والتكوين والبحث امل "ت عىل اإصالح هرض 

ىل ، ال"العلمي برانمج احلد من الفوارق اجملالية "بد أ ن أ شري اإ

الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة "اليل غادي نواصلوه،  "والاجامتعية

الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية "ها، اليل غادي نواصلو  "الفساد

نواصلوها، واالإصالح الشمويل ملنظومة  يغاد يلال "املس تدامة

 التقاعد أ يضا.

 ترسيع التحول الرمقي :الثالثاحملور 

احنا هاذ اجلاحئة أ زالت عدد من العوائق اليل اكنت عند 

املواطنات واملواطنني، عند املقاوالت، عند االإدارة يف الاس تفادة 

 ..بعد مدى من التحول الرمقي ومن الآليات اليت تفيدهال  

قبال كبري عىل لك ما يتيحه التحول د امحل هلل، أ صبح الآن اإ

رمقي من فرص كبرية وخضمة، وبطبيعة احلال احلكومة تعمل عىل ال

س تفادة من هذه الفرصة، اجلاحئة اإىل اكنت عندها سلبيات الا

ة جدا، وهذه من الفرص كثرية، فعندها فرص أ يضا تتيح فرص كبري 

مة تعمل عىل ترسيع التحول حلكو ، واةاملهمة اليت تتيحها هذه اجلاحئ

 ة، وهاذ التوهجات ل ول مرة اليومات واحضالرمقي من خالل توهج

للتمنية الرمقية يف املغرب يف أ فق  عىل توهجات عامة كنتوفرو

 صدرت عن واكةل التمنية الرمقية، وهاذي راه الآن ، واليت2025

حول لتمنشورة، وهاذي كتشلك االإطار التوجهييي العام لهاذ ا

ت أ ساس ية دايل التوهجا (5)ي يف املرحةل املقبةل، ولكن عندان الرمق

 :عندان

عندان، أ وال، ترس يخ موقع املغرب مكركز رمقي وتكنولويج . 1

مرجع وحمور ( hub africain) مرجعي عىل املس توى االإفريقي

فريقي؛  اإ

حداث مناصب الشت . 2 غل من خالل تطوير الكفاءات شجيع اإ

 ؛ةييف املهن الرمق 

دارة رمقية يف خدمة املواطنني واملقاوالت لتلبية .3 رساء اإ  اإ

 ؛%85ال تقل عن  حاجياهتم بنس بة

وتطوير الاقتصاد التنافيس، بفضل  مواكبة املقاوالت الرمقية. 4

 اليت حققهتا التكنولوجيا الرمقية؛ تطور خدمات ال داء

 عزيز الس يادة الرمقية.وت حتسني حاكمة القطاع. 5

وطنيا عىل  برانجما 11ات من خالل وهجالت هذه يلوسيمت تزن 

 (3) ثالثة وم عىل اخلصوص بلوغس نوات، تر  (3) ثالثةمدى 

 :أ هداف أ ساس ية

فريقيا؛ .1  تبويء املغرب املركز ال ول هجواي واإ

ماليري درمه من الاستامثرات ال جنبية  10جلب أ زيد من  .2

 املبارشة يف هذا القطاع؛

حداث أ زيد من دمع  .3 رش وغري منصب شغل مبا 120.000اإ

 مبارش.

ة دايلها املالية، حددت وهاذ الربامج لكها حددت وحددت اللكف

ل الاش تغال دايلها، حددت ال هداف دايلها عىل مدى ال دوات داي

ن شاء هللا، راه بدا الاش تغال علهيا. (3) ثالث  س نوات، واإ

 التحول الرمقي كرافعة لتحسني اخلدمات العمومية:

اليل خدمنا عليه يف هاذ املرحةل واس تفدان  مف همامللد هذا واح

ما كتعرفو القصة دايل التعلمي و نتامن اجلاحئة، ف اخرجنمن اجلاحئة، 
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عن بعد، امحلد هلل، اكن جناح مقدر، اكن جناح مقدر، حصيح أ نه 

ابيق عندان عوائق لتعمميه، ولكن هذه العوائق مقدور علهيا يف 

ن شاء املس تقبل القريب تعترب هذه واحد  يه ولكن، هللا، اإ

جيابية هممة، وكنشكر أ رسة التعل مي اليت تعبأ ت الإجناح التجربة اإ

دوات التعلمي عن بعد، سواء عرب ال نرتنيت، التعلمي عن بعد أ و ال  

ال خرى، االإعالم السمعي البرصي اذلي اخنرط أ يضا يف هذا 

 اجملال.

 ة:موميالع اتعد ابالإدار مأ سسة اخلدمات االإدارية والعمل عن ب

 هذا أ يضا واحد املسأ ةل اليل مت الاش تغال علهيا بشلك كبري.

تدارت، أ وال، ماكتب الضبط الرمقي، تعممت، اكنت عندان 

آخر مارس، اكن عندان  1ودة، يف بداية اجلاحئة يف حمد أ بريل أ و يف أ

مكتب من ماكتب الضبط الرمقية، يف ظرف شهرين قفزان من  41

مقي، معىن ذكل أ نه زاد الر ضبط ب ال تكتب من ماكم  630 ـل 41

مرة، وهذا  15ضاعف مرة، ت 15بواحد الشلك كبري، تضاعف 

واحد التطور كبري، وكنشكر االإدارات اليت تعبأ ت واليل جنحت يف 

 بعد، هاذ اجملال، غادي يويل هاذ اليش رصيد خصنا نرصدوه فامي

 وهو همم جدا.

ا رزهت أ باليت رىرمقية ال خبطبيعة احلال عدد من اخلدمات ال

هذا وأ فرزهتا خمتلف االإدارات وخمتلف املؤسسات العمومية يف 

اجملال. عىل لك حال عىل مس توى االإدارة غادي نس تافدو كثريا من 

ي، ابش ميكن لكيش خنترصو فيه اجلهد وخنترص هاذ التحول الرمق

دارة  فيه الوقت، وخنترص فيه املال للمواطنات واملواطنني ولالإ

 أ يضا.

 لرمقي ملرفق العداةل:ا تحولال دمع 

القطاع دايل العداةل  ما راه واكبتو هاذ القضية، أ صبح الآنو أ نت

 أ ن يدير عددا من الربامج اليت عنده ومن اخلدمات قادرا اليوم عىل

اليت أ عطيت لها  (6) عن طريق العامل الرمقي، وهناك برامج س تة

 اةل:العدق ي ملرفالانطالقة يف هاذ اخملطط دايل التحول الرمق

 البوابة املندجمة للولوج للعداةل؛ .1

 للواثئق؛ تعممي التبادل االإلكرتوين .2

 التدبري الالمادي للملف القضايئ؛ .3

 اعامتد التقنيات الرمقية يف تدبري اجللسات؛ .4

 رمقنة املقررات القضائية وتنفيذها؛ .5

 نرش املعلومة القانونية والقضائية. .6

ن شا(6) هاذ الربامج الس تة ،فذلكل بعضها راه  ،هللا ء، اإ

ن شاء هللا، وغادي يكو ن مطبق، وبعضها يف طور التطبيق، اإ

 التحول يف هاذ اجملال.

بطبيعة احلال، أ مه يشء يف هاذ اجملال دايل التحول الرمقي هو 

الشمول دمع املساواة الاجامتعية وتقليص الفوارق الرمقية وتعزيز 

اليوم  وصاصخو وهاذ اليش عندان فيه عدد من الربامج،  املايل،

ترسيع ال داء ابلهاتف احملمول، تعميق دور مؤسسات المتويل 

ل صغر والمتويل الشمويل، تشجيع الامنذج الالكس يكية لزايدة ا

، الشمول املايل هو أ دوات الرمقنة واليت ميكن أ ن الشمول املايل

يس تعملها االإنسان من بيته، من معهل، من قريته، من ادلوار دايلو 

لقى املال، وميكن يرسل املال، وميكن التبادل، ن يتكمي بعيد،وخا 

 وميكن..

العداةل بني اجلهات وبني املناطق وبني يدير واحد وهذا غادي 

الفئات وبني ال فراد، أ و عىل ال قل يقلص هاذ الفوارق املوجودة 

الآن، ورمبا ادلمع املايل املبارش لل رس يف فرتة احلجر الصحي، 

مليون  6.3ليل فيه عىل ال قل تقريبا ، والتق واليل جنحنا فيه كام

رب أ رسة، هاذي أ برزت أ مهية الوسائل مليون تقريبا  6.4تقريبا أ و 

يصال ا دلمع اإىل خمتلف املواطنات الرمقية يف التفاعل والتواصل واإ

واملواطنني، فهيا الرسعة وفهيا الشمول وفهيا ادلقة وفهيا الفعالية وفهيا 

ذا لكه يشء همم، مبعىن غيوصلو ، وهنيطنالسهوةل ابلنس بة للموا

عن طريق هذه  ول لكيوصهو  و، بدل يقلب فني يوصل لوقريب ل

ن شاء هللا،  ال دوات الرمقية، وغادي نس تافدو من هاذ التجربة، اإ

وس نعممها، ل ن ابلتعممي دايلها غادي يكون فهيا خري كبري جدا لبدلان 

 وللمواطنات وللمواطنني.

حلكومة واعية بدقة املرحةل وبدقة أ ن اب ولأ خريا، أ ريد أ ن أ ق

ة عىل اس تخالص ادلروس التحوالت اليل وقعت فهيا، وعازم

ىل مرحةل ما بعد ك وروان، الرضورية من أ جل الانتقال السلس اإ

 والاس تفادة من الفرص اليت تتيحها هاذ املرحةل.

ن شاء هللا، كتتوفر عىل مجيع املقومات ابش تنجح  وبالدان، اإ

ن شاء هللا. كام  لسلسا ولهاذ التح حنو ما بعد كوروان بنجاح، اإ

مواهجة العديد من التحدايت، سننجح أ يضا،  جنحنا قبل كوروان يف
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ذن هللا س بحانه وتعاىل، وبقيا دة جالةل املكل، يف مواهجة حتدايت ابإ

آاثر ما بعد كوروان، وحنن متفائلون مجيعا، ل ن عندان الثقة يف هللا  وأ

 الثقة يف الشعب املغريب ويف التضامن عندان. الس بحانه وتعاىل، أ و

عندان الثقة يف جالةل املكل ويف احلمكة  دايلو ويف الفعالية دايلو.

ن شاء هللا.دايلو والقيادة دايلو، وعندان ال   ثقة يف امجليع، وابلتوفيق اإ

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 رئيس:الالس يد 

 شكرا الس يد رئيس احلكومة.

ىللآ ل اننتق التعقيبات عىل اجلواب دايل الس يد الرئيس  ن اإ

طار التعقيبات، فريق ال صاةل واملعارصة.احملرتم، وأ ول متدخل يف   اإ

 فاطمة الزهراء بن الطالب: الس يدةاملستشارة 

 الس يد الرئيس،

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 ،نيشار الس يدات والسادة املست 

 للجميع. يةحت 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

معان لردمك يف الدان منذ املوضوع، وفعال كتعيش ب اس متعنا ابإ

يقاع أ زمة حصية صعبة، نتيجة الانتشار  شهر مارس املايض عىل اإ

الرسيع للوابء، اليشء اليل أ ثر عىل اقتصادان الوطين وعىل اجملمتع، 

االت متعددة، اليل يف جمت والحبيث اكينني همن حرة واكينني مقا

املقاوالت  اكينني الوابء، بل هاذاكسات السلبية ل ترضرت من الانع

 اليل توقف نشاطها الاقتصادي ابلاكمل.

للحد من انتشار الفريوس  حكومتمك اختذت مجموعة من التدابري

جلنة اليقظة "ودلمع وحامية اقتصادان الوطين، وعىل رأ سها 

القروي واملهنيني وال رسة الفالحية  عاملالة ، اليل ساكن"الاقتصادية

أ عضاهئا املمثلني الرشعيني كلك اكنت كتمتىن يكونو من بني 

احاهتم يف بلورة وادلميقراطيني للقطاع الفاليح، ابش يسامهو ابقرت 

جراءات اليل كهتم حوايل  من  %50% من املغاربة، أ كرث من 50اإ

 ام. اخلخيلا% من الناجت ادل19اليد العامةل يف بالدان و

هاذ االإجراءات اليل من شأ هنا تامتىش مع خصوصية القطاع 

، واليل من شأ هنا تامتىش مع أ دواره الاقتصادية والاجامتعية الفاليح

 مليون نسمة. 36قصوى ومع توفري ال من الغذايئ ل زيد من ال

ايمك: أ ين حنن  وهنا، الس يد رئيس احلكومة احملرتم، نتساءل واإ

نتخبة وتعزيز ماكنهتا وتقوية أ دوارها مضن امل  اتسسوتفعيل دور املؤ 

 جامتعية والس ياس ية؟القطاعات الاقتصادية والا

ايمك: أ ين حنن والرؤي امللكية خبصوص القطاع  ةنتساءل واإ

لرؤية امللكية اليل االفاليح اليل هو غائب عن هاذ اللجنة، 

كهتدف لتقوية طبقة فالحية وسطى ولتعزيز املاكسب احملققة 

اليح اليل ميكن ليه يصبح خزان أ كرث دينامية للتشغيل الف اعقطابل

 لعيش والاس تقرار ابلعامل القروي؟ ولتحسني ظروف ا

جية اجليل ي سرتات اواحنا بصدد تزنيل مقتضيات ومضامني 

ايمك: أ ين حنن وفاليح اململكة اليل مل تمت دعوة  ال خرض، نتساءل واإ

تغلقو احلدود  د مابعن ممثلهيم للعضوية يف هاذ اللجنة؟ واليل م

كراهات  نتاهجا ادلاخيل، ورمغ اإ اجلفاف واعمتدت لك دوةل عىل اإ

وخماطر الوابء، فالحو اململكة بينو عىل حس وطين عايل، من 

مه ل سواقنا الوطنية مبنتوجات جيدة ومتنوعة وبمكيات خالل تزويد

اكفية ومنتظمة وبأ مثنة جد مناس بة، رمغ أ ن الوفرة ما كتعنيش يف 

نتاجن ال  م ريكث  .حيان التغطية لتلكفة االإ

هتا احية وفت ابلزتاموأ كرث من هاذ اليش، فاملقاوةل الفال

 املنتوجات املغربية. مبختلف وليةادلبزتويد أ سواقنا واس مترت 

ومن هاذ املنرب، نقدم هلم مجيعا حتية شكر وامتنان عىل معلهم 

 اجلاد واملتواصل وادلامئ يف مجيع الظروف وال حوال.

للجنة اليقظة الاقتصادية، فاحنا كنأ كدو عىل رضورة  عو لرجابو

طاع املنتجات اجملالية، اليل كيعيش من خاللو التعجيل بدمع ق

القروي، وخصوصا املرأ ة القروية عرشات الآالف من ساكن العامل 

ابملناطق اجلبلية وابلواحات وابملناطق النائية داخل املغرب 

اد الاجامتعي والتضامين، صتق الا عالعميق، واليل كتش تغل يف قطا

غالق غالق  هاذ القطاع اليل ترضر بشلك كبري من اإ احلدود ومن اإ

 ال سواق ومن منع التجمعات واملعارض.

وكنأ كدو كذكل عىل رضورة االإرساع بتحسني العرض املايئ من 

جناز السدود الصغرى،  خالل تعبئة جل مياه ال مطار، وذكل ابإ

نعاكسات السلبية للتقلبات ن الام فاملتوسطة والكربى للتخفي

فاف، اليل كمتزي بشح املناخية وللتخفيف من انعاكسات ظاهرة اجل
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واردات ال مطار وعدم انتظاهما وابرتفاع درجة احلرارة وبضعف 

 للبحر. غادةالسدود، وراه ما بقاش عندان احلق نشوفو املياه دايلنا 

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

يز قمي التضامن والتاكفل اليل ز عن تم تهاذ اجلاحئة مكن

درات الفردية زت املباا، وجتاو نمتجذرة يف أ صالتنا ويف دين 

وامجلاعية، ابش اتخذ، حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل، طابعا 

نشاء صندوق ادلمع اليل أ ثر بشلك مبارش  مؤسساتيا، من خالل اإ

 وفوري عىل عدة مس توايت.

 الس ياسات العمومية مييلتق  ةطوهاذ اجلاحئة يه كذكل، حم

ا يف القطاع ولتقومي ولتصحيح تدخالت احلكومة ومجيع رشاكهئ

اخلاص ويف القطاعني املايل والبنيك، من خالل اس تخالص 

العرب من هاذ ال زمة، النطالق مسرية جديدة للبناء ادلروس و 

واالإصالح، مع اس تحضار ابالإضافة للبعدين الاقتصادي 

طار الاستباقية  يئلبيا نوالاجامتعي، البعدي واجملايل، ويف اإ

سرتات والتاكمل والانسجام والالتقائية ب جيات ي ني الربامج واإ

القطاعات الكربى للتمنية املس تدامة، واليل غادي تشلك عامد 

 للمنوذج التمنوي اجلديد فبالدان.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

كية ن ب ال  تاسكنمتناو تكون هاذ اجلاحئة فرصة ابش جنعلو املؤس 

طار "راحب راحب"، -أ كرث ولوجا وأ كرث تفهام لواقع املقاوةل الوطنية، يف اإ

من خالل التخفيض من نسب الفوائد البنكية، اليل يه أ صال جد 

مرتفعة وما كتشجعش عىل الاستامثر، والتخفيف من جحم الضامن 

عادة جدوةل املس تحقات العالقة، وهاذ املؤسسات خاصها تسامه  واإ

وما تعطيش قة جديدة وجيدة القتصادان الوطين، الطوان ةييف بدا

تقلب فقط عىل الرحب الرسيع واملضمون، الانطباع عىل أ هنا ك 

ال عباء املالية تاكد  ،(les charges financièresخصوصا أ ن )

 l'Excédent Brutاملقاوالت ) ( دايلl’EBEمتتص ابلاكمل )

d'Exploitation) القروض  تعطيابش  كواليل كتعمتد عليه ال بنا

ة من للمقاوالت، وابلتايل فهو كمينعها من احلصول والاس تفاد

القروض اليل كمتكهنا من حتسني وجتديد قدراهتا التنافس ية 

نتاجية  .واالإ

كنمتناو كذكل تكون هاذ اجلاحئة فرصة ابش نقطعو مع املساطر 

واالإجراءات الورقية، وابش نرسعو من رمقنة االإدارة، حىت 

لزم بقطع مسافات طويةل وختصيص أ وقات قاش مما يب املواطن

ان، بل يس تافد من اخلدمات االإدارية كثرية وتعريض نفسو لكورو

ش بتعطيل املرافق االإدارية بعني املاكن، علام أ ن الوضع ما كيسمح

يف حاةل اس مترار الوابء أ و  -ال قدر هللا  -والاقتصادية، خصوصا 

 ظهور موجات جديدة.

 رتم،احملومة كالس يد رئيس احل

من أ مه ادلروس اليل اس تخلصناها من هاذ اجلاحئة هو أ ن 

ذن هللا، وحتت الرعاية السامية جلالةل املكلبال ، ابش دان قادرة، ابإ

ىل  تتجاوز هاذ ال زمة وحتول انعاكساهتا السلبية حنو ال فضل، اإ

 احلكومة اعطت أ ولوية قصوى وأ مهية للمجاالت التالية:

( من le facteur humainي )البرش نرص ع ل تمنية وتأ هيل ا .1

ستيكية والبرشية الرضورية، ي خالل ختصيص املوارد املالية واللوج 

 مع اإصالح املنظومة التعلميية ودمع البحث العلمي؛

اسرتجاع الثقة يف الكفاءة املغربية، من خالل تشجيع  .2

 le labelاس هتالك املنتجات املغربية، تشجيع اس هتالك )

Marocس ياحة ادلاخلية، من خالل مالءمة  ال حتفزي ا( وكذ

 املغربية، ومع حمدودية دخلها؛ العرض الس يايح مع طبيعة ال رس

دخل ال رس اليل كتش تغل توفري الظروف املناس بة لتحسني  .3

غري املهيلك ومتكيهنا من امحلاية الاجامتعية يف انتظار ابلقطاع 

دماهجا يف القطاع املهيلك؛  اإ

عادة النظر .4 ات التبادل احلر، ل نه ابس تثناء اقياتف يف اإ

جيابيا من تزنيل هاذ االتفاقيات،  الرأ سامل ال جنيب اليل كيس تافد اإ

لس يارات والطائرات وخصوصا يف القطاعات املرتبطة بصناعة ا

وتكنولوجيا االتصاالت، فعجز املزيان التجاري لبالدان يف تفامق 

يج لنس  ن اأ   اصمس متر مع مجيع ادلول بدون اس تثناء، وخصو 

 املقاواليت لبالدان فهو هش وضعيف وعرضه التصديري حمدود، وال

يقوى عىل منافسة املقاوةل ال جنبية، ال يف اخلارج وال يف ادلاخل، 

يل فهو غري مس تفيد من الامتيازات اليل كتوفرها هاذ وابلتا

 ال سواق املفتوحة مضن هاذ االتفاقيات؛

والصغرية والصغرية طة توسمل ا دمع وتشجيع املقاوةل الوطنية .5

الل متكيهنا من جدا، ابعتبارها خزان همم للتشغيل، وذكل من خ

( والرضيبة عىل ال رابح 2IRنسب اجامتعية للرضيبة عىل ادلخل )

 
2 Impôt sur le Revenu 
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(3IS) ( 4والرضيبة عىل القمية املضافةTVAla ) ، ومن خالل

من احلفاظ  منكنوه ابش (les charges sociales) التخفيف من

زاةل وحذف ،شغلل ا ناصبعىل م   la) الرمس املهين ومن خالل اإ

taxe professionnelle)ثل واحد  كمت ، اليل(l’impôt anti-

économique). 

وجيب كذكل التخفيض من نسب الفوائد البنكية وتوفري العقار 

العمويم الالزم لالستامثر وحتسني مناخ ال عامل، خصوصا فامي 

 (les autorisations nécessaires)ابحلصول عىليتعلق 

 ؛(et ce, dans des délais raisonnables)، الستامثرل

االإرساع ابحلد من  ، جيبحملرتمرئيس احلكومة االس يد  -6

الانعاكسات السلبية والتأ ثريات الصعبة لظاهرة اجلفاف واحلد من 

خماطرها عىل مس تقبل الفالحة الوطنية وعىل اقتصادان الوطين، 

ع فك العزةل عن ساكنة العامل القروي ، مايئمل واوعىل أ مننا الغذايئ

واحلد من الفوارق الاجامتعية واجملالية وحتسني ظروف المتدرس 

وتفعيل  ،ابلعامل القروي والاس تقراروالتطبيب والتنقل والعيش 

 االإدماج الاقتصادي للش باب وخصوصا الفتاة القروية.

 وشكرا.

 الس يد الرئيس:

 شكرا.

 .للوحدة والتعادليةيل قالس تالا اللكمة الآن للفريق

 تفضل الس يد املستشار احملرتم، خذ راحتك، معقوةل.

 :محمد العزري املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد رئيس احلكومة،

ىل ميف بداية لك  فيف احلجر ية خت ل مع  وضوعمتمك تطرقمت اإ

الصحي، ونصحمت املواطن املغريب ابحرتام مجيع الوسائل 

من كاممات ومسافة ال مان ونظافة اليدين اإىل غري  ،الاحرتازية

 
3 Impôt sur les Sociétés 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ال أ ن هناك ساكنة تقدر بأ كرث من  أ لف نسمة مبدينة  800ذكل، اإ

ية، حيث منذ القنيطرة، أ ابنت عن الزتاهما هبذه الوسائل الاحرتاز 

مصااب، وأ كرث من  30، مل تتجاوز االإصابة هذا ناوم ىل يمارس اإ 

ال أ هنا ظلمت يف التصنيف ووضعت يف  صابة، اإ شهرين بدون اإ

 ، حيث حرمت من الشاطئ والتنقل ومالعب القرب.2املنطقة 

عادة النظر يف تصنيف هذه  نرجومك، الس يد رئيس احلكومة، اإ

 املدينة.

 الس يد رئيس احلكومة،

للتفاعل والتعقيب  س تقاليلالا يقفر  الرشفين أ ن أ تدخل ابمسي 

عىل جوابمك بشأ ن سؤال الفريق يف موضوع "الس ياسات العمومية 

يف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والرمقية، يف ضوء ادلروس 

 املس تخلصة من تداعيات أ زمة كوروان".

 الس يد الرئيس،

جياب ما حتقق  يف هذه ال زمة من بداية، البد وأ ن نسجل ابإ

فضل التوجهيات امللكية السامية اليت مكنت بالدان ة، بمهم ابريتد

من جتنب ال سوأ  ومن الصمود أ مام التقلبات والتداعيات املرتبطة 

آاثر اجلاحئة، وأ يضا بفضل اإصالحات املاكرو اقتصادية وهيلكية  بأ

لكن، وبسبب توقع  ،رائدة وغري مس بوقة، انطلقت منذ التسعينات

الاقتصادي اذلي يعيشه الزبناء كود لر واة، مترار تداعيات اجلاحئاس  

ال ساس يون والتقليديون للمغرب، خاصة يف منطقة ال ورو، رشيك 

املغرب التقليدي، فاإن بالدان اليوم ميكن أ ن تعيش أ سوأ  انكامش 

يف العديد من القطاعات، ابلنظر  1995عام  ذاقتصادي متوقع من

نتاج الوطين و   .شغيللت وار مس توى المنو والاستامثلوضعية االإ

ننا يف الفريق  ذلكل، ومن ابب املسؤولية والواجب الوطين، فاإ

الاس تقاليل حريصون لك احلرص عىل تنبيه احلكومة اإىل رضورة 

التزنيل السلمي للتوجهيات امللكية السامية والاس تجابة حلجم 

يزا لهذا الانتظارات الاجامتعية والاقتصادية الكربى املرتامكة، تعز 

 .صاليحاملسار االإ 

 الرئيس، الس يد

ىل تقدمي  من ابب التذكري، نذكرمك بأ ن حزب الاس تقالل ابدر اإ

النصح للحكومة من خالل العديد من املبادرات واملذكرات، اكن 

آخرها مذكرة احلزب ال خرية للخروج من ال زمة، واليت تضمنت  أ

ات العمومية، مجموعة من الاقرتاحات العملية لتقومي مسار الس ياس
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 عية والرمقية.جامتالاو اديةالاقتص

خراج قرارات اإصالحية،  لكن احلكومة، وبدل أ ن تبدع يف اإ

جياد احللول وجتاوز جوانب القصور   والاختالالتاليت من شأ هنا اإ

نقاذ ما ميكن  والتجاوب مع اقرتاحات احلزب حىت يقع االإرساع ابإ

نقاذه، زادت يف الطني بةل، ابلالمباالة حين ا وابلقرارات اإ

آخرها القانون املايل نفردمل ا اءاتواالإجر  آخر، أ ة والرتقيعية حينا أ

التعدييل الرتقيعي اذلي جاء يف صورة ومضمون يناقض ويعاكس 

 والآمال ملغرب ما بعد كوروان. الانتظاراتلك 

 الس يد الرئيس،

وهنا البد من التأ كيد عىل أ مر أ سايس، وهو أ ن املغاربة صوتوا 

يف وجوههم عند لك  رفعها او تعيد ال ليك ،روا ال زماتلمك ليك تدب

حتدي جديد، وأ نه من غري املقبول البتة أ ن جتعلوا من اجلاحئة 

شامعة لتعلقوا علهيا وختزتلوا فهيا ال زمة الاقتصادية والتحدايت اليت 

 تواهجها بالدان.

ومن غري املعقول كذكل، أ ن تتخذ احلكومة من هذه الظروف 

ة، من قبيل ت خطري اسانعاكدابري قد تكون لها مربرا لرشعنة ت

املس ابلقدرة الرشائية للمواطنات واملواطنني عرب الرفع من ال سعار 

 وجتميد ال جور واحلد من التوظيفات وتوقيف الرتقيات.

 الس يد الرئيس،

ن تقيمي التدبري احلكويم ملرحةل اجلاحئة كشف لنا جعز حكويم  اإ

 صاديةالعمومية الاقت  يف حتريك وتوجيه الس ياساتنّيِ ب  

التوجيه الصحيح ويف حتريك جعةل الاستامثر،  ،عية والرمقيةوالاجامت

وعرى عن ال زمة احلقيقية اليت تتخبط فهيا الس ياسات العمومية، 

منا  منا يه يف العمق واإ واليت ليست أ زمة تقنية أ و موازانتية فقط، واإ

 يف تدبري يه يف العمق أ زمة س ياس ية، مرتبطة بعدم اإرشاك املعنيني

ة ويف ضامن اإصالح معيق للس ياسات العمومية جامتعيلفات الاامل

 .يف الاقتصاد كام يف التعلمي والتشغيل والتقاعد

عادة الاعتبار للحوار مع الفرقاء  وأ نه ال سبيل اليوم من اإ

عادة الاعتبار أ يضا  الاقتصاديني والاجامتعيني والس ياس يني واإ

اق فاحت نذ اتفرشته ادلوةل م ملؤسسة احلوار الاجامتعي اذلي اب

جيابية يف تعزيز السمل 1996غشت  ، واذلي اكنت هل نتاجئ اإ

الاجامتعي والارتقاء الاجامتعي لفائدة رشاحئ عريضة من اجملمتع 

لكن يصعب علينا اليوم، الس يد الرئيس، أ ن تتفهم حقيقة  ،املغريب

تصور احلكومة للمسأ ةل الاجامتعية والاقتصادية يف ظل عدم 

الاجامتعي، ويف ظل عدم قدرهتا  ة احلوارل مؤسسدرهتا عىل تفعيق

نتاج أ ي اتفاق  عىل مشارف الس نة ال خرية من معرها عىل اإ

 اجامتعي كبري عىل عكس احلكومات السابقة.

يصعب علينا، الس يد الرئيس، فهم تصور احلكومة يف ظل 

ضياع مصري الآالف من العامل، اذلين مت ترسحيهم أ و همددين 

هتا بعض الرشاكت أ و مجموعة اليت عرفشالك ترسحي، بسبب امل ابل 

الرشاكت بسبب العرس املايل الكبري اذلي تواهجه اليوم، بسبب 

 الطمع وجشع بعض املستمثرين ال جانب وال بناك.

يصعب ذكل، الس يد الرئيس، يف ظل اس مترار ارهتان القطاع 

عاانة الس نوية الفاليح لرمحة التساقطات املطرية وخساء السامء وامل

 املياه وتسويق املنتوج الفاليح وطنيا ودوليا. ني ملشلكللفالح

ويف هذا الس ياق، س بق للفريق الاس تقاليل، أ ن دعا غري ما 

جياد حلول عاجةل، ختفف من وطأ ة  مرة احلكومة لالإرساع يف اإ

اجلفاف ووابء كوروان عىل الفالح املغريب، اذلي ال ننكر أ نه لعب 

جه ال زمة بشجاعة ذايئ ووامن الغاحلفاظ عىل ال  دورا أ ساس يا يف 

 ونكران اذلات.

 الس يد الرئيس،

شك فيه أ ن اجلاحئة قد كشفت أ يضا عن الرتابط  مما ال

العضوي والقوي ما بني الرأ سامل البرشي والمنو، عىل اخلصوص 

منا  والابتاكرعرب قناة التعلمي والصحة  والبحث العلمي والتطوير، واإ

د الآن دلى حكومتنا مل نر حل بيامن التكنولوجيا، القدرة عىل متكل

أ ية بوادر لتغيري ممكن يف الس ياسات احلكومية يف هذه  ةاملوقر 

القطاعات، فهل ميكن الرهان عىل املنظومة التعلميية يف ظل هذا 

الواقع؟ وهل ميكن الرهان عىل منظومة التعلمي يف ظل غياب 

 الاهامتم برجال التعلمي؟ 

 هذه مة، عن لككو يس احلب، الس يد رئ ال كيد أ ن اجلوا

 ال س ئةل مرتوك لمك.

عادة الاعتبار لرجال  لكننا نعترب أ ن جزءا من اجلواب مرتبط ابإ

يالء العناية الالزمة للتعلمي  التعلمي والرفع من ال جور، مع رضورة اإ

لهيا خالل  عن بعد، واذلي اكن أ حد احللول الفعاةل اليت التجأ ان اإ

بني التعلمي  سس للمزجتؤ مة أ ن زم من احلكو اجلاحئة، وهو ما يس تل

جياد تنظمي هيلكي جديد ل مؤسسات لالافرتايض والتعلمي املتحرك واإ
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 تعلميية، مبا ميكهنا من أ داء هماهما اجلديدة.ال 

 الس يد الرئيس،

آخر، اتبعنا، واملغاربة قاطبة، كيف أ نه يف عز ال زمة  عىل صعيد أ

زة أ هجمثال  االإبداع،الح نبوغ مغريب ال مثيل هل يف الابتاكر و 

والاخرتاعات والابتاكرات اليت واكبت اجلاحئة، وانتظران التنفس 

حداث بيئة وتؤس تش يعاحلكومة أ ن من  س ملقاربة جديدة، تروم اإ

حمتضنة وحمفزة وممثنة للفعل الابتاكري، لكن حلد الآن أ مكن القول 

أ ن س ياسة احلكومة بشأ ن البحث العلمي، تعيش قطيعة مع الواقع 

درة عىل احلد من حاةل الرتدي عي وغري قاقتصادي والاجامتالا

 وتشتتوالضعف اذلي يتسم به القطاع، بسبب المتويل والتأ طري 

الفرق ووحدات البحث وغياب اخملتربات واجملالت العلمية املعرتف 

 .هبا علميا وتغلغل السمرسة يف العالقات والتقياميت العلمية

ى لرباءة الاخرتاع، املودعة دل فمك يبعدان عن املعدل العاملي

اجلهات اخملتصة؟ وما يه التلكفة اليت نتكبدها من جراء عدم تمثني 

 البحث العلمي؟

 الس يد الرئيس،

الوضع نفسه تعيشه املنظومة الصحية ببالدان، اليت تعاين من 

اختالالت بنيوية خطرية، من جراء اخلصاص املهول، املسجل يف 

يف توزيع  ات ال ساس ية والتفاوت الصارخالبنيات التحتية والتجهزي 

ويف الولوج اإىل اخلدمات الطبية عىل املس توى املوارد البرشية 

 الرتايب.

ظل ضعف ش بكة امحلاية الاجامتعية،  وضع تزداد حدته يف

% من 60حيث تتحمل ال رس املغربية، وخاصة الفقرية، حوايل 

ت املسجةل تاكليف اخلدمات الصحية، هذا ابالإضافة اإىل الاختالال

" واملشالك اليت 5RAMEDملساعدة الطبية "عىل مس توى نظام ا

تعرتض فعاليته وحمدودية الاس تفادة من أ نظمة التأ مني االإجباري، 

غري املربر ل حصاب املهن احلرة يف ظل اس مترار االإقصاء 

 واملس تقلني.

 الس يد الرئيس،

 فطال خيتلف اثنان كون الاقتصاد املغريب مير اليوم من منع

وعة من الانتقاالت اليت تؤطره، اإن خطري ودقيق، ابلنظر اإىل مجم

 
5 Régime d'Assistance Médicale 

عىل املس توى ادلويل أ و الوطين، حيث تفرض مجموعة من 

ضافية عىل الاقتصاد الوطين، وقد  التطورات الثقيةل ضغوطات اإ

عادة تشلك  آفاق منوه وتؤثر عىل قدرته التنافس ية، فاإ ترهن أ

املزتايد لالقتصاد العاملي  هاجلغرافية الاقتصادية يف س ياق الاجتا

وادلور املتنايم  ،واملرض املزمن اذلي يعاين منه اجلار الشاميل ،قارش 

وبروز كتل وأ قطاب  ،دلول جنوب الصحراء يف التجارة ادلولية

للمنو موزعة بشلك أ كرب جغرافيا، من بني عوامل أ خرى تؤثر سلبا 

 وس تؤثر بشلك أ كرب مس تقبال يف تنافس الاقتصاد الوطين

 احئة.امتيازاته لفرتة ما بعد اجلو 

ذلكل، الس يد الرئيس، ففي تقدير الفريق الاس تقاليل، فاإن 

 التكيف والتفاعل االإجيايب مع هذه التطورات املتسارعة، يقتيض:

متكني الاقتصاد املغريب من تنويع مصادر منوه، وخاصة  .1

عادة النظر يف امتيازاته الت  نتاجية واإ يلية ض ف الصعود يف السلسةل االإ

 تكل املتعلقة ابلسلع واخلدمات ذات املضمون والمتوقع يف ،التقليدية

اليت  وعدم الاكتفاء ابلتخصصات التقليدية ،التكنولويج املعقول

 أ حضت تزامحنا فهيا دول اجلنوب أ كرث فأ كرث؛

، بدلا 50مراجعة اتفاقية التبادل احلر املربمة مع أ زيد من  .2

ىل االتفاقات  ضافة اإ واليت تربطنا مع ية التفضيلية ال خرى، تجار ال اإ

بدلا، وذكل من أ جل تعميقها وتوس يعها لتشمل قطاعات  30حوايل 

 وجماالت جديدة مرحبة لالقتصاد الوطين؛

شاكلية ضعف مردودية الاستامثرات العمومية  .3 حل اإ

ذا اكنت اجملهودات اليت بذلت منذ  والرأ سامل املادي بشلك عام، فاإ

ستامثر الوطين غرب من أ ن يرفع معدل الاامل نتس نوات قد مك 

نتاجيته تصنف  ىل أ قوى املعدالت عىل الصعيد العاملي، غري أ ن اإ اإ

من بني أ ضعف املس توايت عىل املس توى العاملي، يف مفارقة 

 صارخة وذات لكفة عالية اقتصاداي واجامتعيا؛

ىل المتويل البنيك. نعم،  .4 وأ خريا، اإشاكلية ضعف الولوج اإ

شاك ىل المتويل.ة ضعلياإ أ جل، الس يد رئيس احلكومة،  ف الولوج اإ

فلو اكن من الرضوري اخزتال مشالك الاستامثر يف لكمة واحدة 

يشء غري ذكل، ذكل أ ن ضعف لاكنت يه "البنوك"، وال

الاخنراط االإجيايب والفعيل للقطاع البنيك يف اجملهودات العمومية، 

ضافة اإىل طبيعة العالقات املوجودة بني   ك واملقاوالت املغربيةبناال  اإ

واحنياز القطاع البنيك، أ قول "احنياز البنك" اإىل توجيه املوارد 
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ىل القطاعات وال نشطة الاقتصادية ال قل خماطرة، هذا هو  املعبأ ة اإ

دور ال بناك، وذات املردودية املضمونة، يشلك أ حد ال عطاب 

 .الكربى للنجاح وتمنية الاستامثرات اخلاصة يف بالدان

الرمسية اليت نعتت قطاع البناء مسعنا بعض الترصحيات  ثالف 

وال شغال العمومية بأ نه قطاع فيه خماطرة، واحلقيقة أ ن هذا القطاع 

% من 14يشلك ركزية أ ساس ية لالقتصاد الوطين، حيث يشلك 

% 30الناجت ادلاخيل، ويشغل أ زيد من مليون خشص، ويسامه يف 

ذ يقال  هو يقول:أ نه فيه خماطرة بيامن ليه ع  من املعامالت املرصفية، اإ

(quand le bâtiment va, tout va).  

مالحظة أ خرى ويه مالحظة اثنية، وتتعلق بأ نه عندما قررت 

نشاء "ضامن أ   -الحظوا معي  -ادلوةل  كسجني" عندما قررت اإ

قالع"، الحظنا أ ن ال بناك هرولت، وهنا أ ركز هرولت  و"ضامن اإ

ت ادلوةل ضامن ادلوةل، حيث اكن  ذكليفحنو جحز الزبناء، حافزها 

%، كنالحظو ال بناك تتسابق وكتحجز 90ضامنة أ كرث مما يناهز

الزبناء ابش ميكن.. ما فكرتش كيف ما اكنت قبل، يف حني حلد 

الساعة مل نالحظ أ ي مبادرة تؤرش عىل نية ال بناك يف مواكبة 

 .املقاوالت ملا بعد ال زمة

 الس يد الرئيس،

ا اكمال ري د أ حدثت تغيعىل أ ن اجلاحئة ق شارةاالإ  منالبد  ،أ خريا

يف وضع اخلدمات املالية الرمقية، وأ برزت ال مهية الكربى 

واملس تقبلية للخدمات املالية الرمقية يف الاقتصاد الوطين، لكن 

ابملقابل نسجل، مع اكمل ال سف، غياب الاهامتم احلكويم الاكيف 

أ ن حتقق املساواة أ هنا شلهذا املوضوع ويف االإجراءات اليت من 

ىل الكهرابء  وفرص الاس تفادة من البنية التحتية الرمقية، الوصول اإ

وتغطية الكهرابء وش بكة ال نرتنيت وتعريف الهوية الرمقية وتعزيز 

 البياانت.حتزيات  املعرفة املالية والرمقية وجتنب

مك اكن املغاربة، الس يد الرئيس، ينتظرون منمك معرفة اجلديد 

م مع الغالء وندرة املاء جرايئ للتخفيف من معاانهتالإ االعميل و 

الرشوب والتعويض عن اخلسائر أ ثناء فرتة اجلاحئة، مثل قطاع 

طاره وكذكل الفالحني.  الس ياحة والعاملني يف اإ

 الس يد الرئيس،

ن ظروف البالد الصعبة أ ملت عىل الفريق  ختاما، اإ

صالح، االإ  الاس تقاليل، أ ن خياطبمك وينهبمك اإىل جماالت تبتغي

ال االإصالح أ سوة بقوهل تعاىل: ن أ ريد اإ  اس تطعت، وما توفيقي ما "اإ

ليه أ نيب"  صدق هللا والعظمي. ،اإال ابهلل، عليه تولكت واإ

 رئيس:الالس يد 

 شكرا.

اليس ىل ميكن تنتظر شوية اللكمة الآن لفريق العداةل والتمنية، اإ 

 .عبد الصمد

 :احلسني العبادياملستشار الس يد 

 محن الرحميالر بسم هللا 

 رئيس.شكرا الس يد ال

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يداتن الوزيراتن،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية ومضنه 

مستشاري الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب ملناقشة هذا املوضوع 

 م.االه

 م،الس يد رئيس احلكومة احملرت 

أ ود يف البداية أ ن أ جدد، ابمس الفريق، التنويه ابملقاربة اليت 

انهتجها املغرب يف مواهجة هذه اجلاحئة، حيث متزيت االإجراءات 

والتدابري املتخذة بتوجيه من جالةل املكل، حفظه هللا ونرصه، 

 ابالستباقية وبعد النظر.

مبختلف  ابل داء املمتزي للحكومة اززت كام أ جدد التعبري عن الاع

قطاعاهتا، ابلنظر للمجهودات املبذوةل، سواء من أ جل التحمك يف 

تطور احلاةل الوابئية أ و التخفيف من تداعياهتا الاقتصادية 

والاجامتعية، ما جعل املواطنني يشعرون ابالرتياح والثقة يف 

جيايب ومسؤ  ل وطريقة تدبري هذه ال زمة وينخرطون بشلك اإ

 متضامن لتجاوزها.و 

غرب من بعض ال صوات التبخيس ية النشاز اليت يبدو كام نس ت

أ نه أ صابهتا محى امحلةل الانتخابية السابقة ل واهنا، ويه الضالعة يف 

ملفات الفساد والرتايم عىل أ رايض الفالحني وذوي احلقوق من 

 ،غري املرشوع ولساللية واملتورطني يف االإثراء أ حصاب ال رايض ا

 .و ،و
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قاربة اليت اعمتدمتوها يف الرفع التدرجيي وال يفوتنا أ ن ننوه ابمل

الإجراءات احلجر الصحي، وكذا دعوتمك لتشجيع الس ياحة 

ادلاخلية، وذكل من خالل دعوتمك مجليع أ عضاء احلكومة وخمتلف 

 املسؤولني لقضاء عطلهم داخل أ رض الوطن.

 ديصومضن هذا التوجه، ودون االإخالل مبا يقتضيه الت

عادة النظر يف للجاحئة، نقرتح عليمك ال  س يد رئيس احلكومة احملرتم، اإ

تصنيف بعض املدن كطنجة ومراكش والقنيطرة، لتفادي الاختناق 

الاقتصادي والس يايح احلاصل هبذه املدن ولتجنب مجموعة من 

ع هذه املدن يه جامتعية، مع التأ كيد عىل أ ن ختضالتداعيات الا

 ،لك منطقةزية ولالإجراءات احمللية لارت ال خرى للتدابري الاح

اكإغالق ال حياء السكنية اليت تشلك بؤر وابئية جديدة، بدل 

غالق املدن باكملها، مع تشديد املراقبة املتعلقة اباللزتام  اإ

 ابالإجراءات الاحرتازية الرضورية.

 الس يد رئيس احلكومة،

اذلي اجتاحت  "19-كوفيد"الشك أ ن تداعيات جاحئة فريوس 

معيقة لل سس اليت يقوم علهيا هزة يف قد س ببت ابلفعل  ،املالع

ووضعت ادلول أ مام حمتية  ،الاقتصاد العاملي يف ظل نظام العوملة

عادة ترتيب أ ولوايهتا الاقتصادية والاجامتعية والرمقية، أ خذا بعني  اإ

الاعتبار املتغري املتعلق بسهوةل انتشار ال وبئة املس تجدة وتأ ثريها 

نسال  ية عىل اس مترار  ان، يف ظل توقعات نشطة الاعتيادية لالإ

ليه ال وضاع الاقتصادية  مس تقبلية يطبعها عدم اليقني مبا س تؤول اإ

مة الس ياسة العمومية، سواء ءوالاجامتعية، وهو ما حيمت علينا مال

جامتعية والرمقية الوطنية، عىل ضوء تداعيات هذه الاقتصادية والا

 اجلاحئة.

جلس لعداةل والتمنية مبفريق ا يف ويف هذا الصدد، نعترب

جراءات جيب أ ن  املستشارين أ ن هذه املالءمة وما تقتضيه من اإ

 تنطلق بشلك متوازن وعىل مجيع املس توايت، وذكل من خالل:

سرتاتيجية قطاعية استرشافية حترتم الالتقائية:   أ وال، تقيمي ووضع اإ

عية امتنعم أ فرزت هذه اجلاحئة كام قلنا متغريات اقتصادية واج

د من القيام بتشخيص يراعي هذا املعطى، مس بوقة، ذلكل الب غري

من خالل خمططات تسترشف واقع العامل ما بعد كوروان، وذكل 

كقطاع الس ياحة  ،بتحديد القطاعات ال كرث ترضرا من هذه ال زمة

والنقل اجلوي والصناعة التقليدية وقطاع اخلدمات وغريه من 

 ال زمة.من هذه  ارشالقطاعات املتأ ثرة بشلك مب

عي ال مر وضع خمططات اس تعجالية لدلمع واملساندة، كام يس تد

قصد اخلروج من هذه ال زمة بأ قل اخلسائر املمكنة وفق مقاربة 

 .تشاركية بني خمتلف الفاعلني يف هذه القطاعات كام عهدانمك دامئا

عداد مرشوع وهنا ال بد أ ن نش يد مبجهودات حكومتمك يف اإ

ع ما تفرضه هذه املرحةل ، جتاواب م2020نة عدل لس  امل قانون املالية

من تكييف الفرضيات والتوقعات مع الس ياقني الوطين وادلويل، 

مليار  40ففي الوقت اذلي تراجعت فيه مداخل ادلوةل بأ كرث من 

مليار درمه دلمع املقاوةل  15درمه، اس تطاعت احلكومة تعبئة 

لك أ صنافها، اوالت بملقماليري درمه لتسهيل ولوج ا 5والتشغيل و

هيا املؤسسات واملقاوالت العمومية للمتويل بأ قل تلكفة وبضامن مبا ف

 .ش به لكي لدلوةل

 3كام ننوه بتقليص االإدارات لنفقات التس يري العادي بأ قىص من 

عطاء ال فضلية يف الصفقات للمقاوالت وللمنتوج  ،ماليري درمه واإ

 احمليل. 

جيابية أ ن قانو ملعدل رمغ هذه ملالية ان اكام نسجل بلك اإ

ظروف، رمغ هذا الرتاجع عىل مس توى املداخيل، مل يتجه ال

لتقليص مزيانية القطاعات الاجامتعية، بل أ عطى ال ولوية لتزنيل 

لك الالزتامات يف اجملال، سواء عىل مس توى الصحة والتعلمي 

 وتقليص الفوارق اجملالية وتمنية العامل القروي.

عية ال ولوايت القطا  برتتيبلبمكويف هذا اجلانب نطا

والاس تفادة من أ جواء الثقة يف املؤسسات الوطنية لالنطالق حنو 

وكذا قطاع  ،تمنية اقتصادية وبرشية، تعيد للتعلمي العمويم اعتباره

 الصحة العمومية يف صلب الاهامتم احلكويم.

عامل احلاكمة الاقتصادية وتقوية دور امجلاعات الرتابيةااثني  :، اإ

 من خالل: ذكلو 

د النص الترشيعي املتعلق ابالإثراء غري التعجيل ابعامت •

 املرشوع ك ساس حملاربة الفساد؛

 الهنوض ابملرفق العمويم وتعزيز حاكمته؛ •

تعزيز املنافسة الرشيفة يف قطاع اس ترياد وتسويق  •

جياد حل هنايئ لوضعية  املنتوجات الطاقية والعمل عىل اإ

 مصفاة السامري؛
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خراج ال  • ب الآجال، بعيدا ي املوحد يف أ قر الاجامتع سجلاإ

عن احلساابت الس ياسوية الضيقة، مع وضع مصاحل الفئات 

 ؛الاجامتعية الهشة فوق لك اعتبار

مث دمع ادلميقراطية الرتابية وترس يخ اجلهوية املتقدمة  •

واحرتام مبدأ  التدبري احلر للجامعات الرتابية، بعيدا عن 

ات القوانني ام مقتضيحرت منطق الوصاية، مع رضورة ا

ظميية للجامعات الرتابية مبختلف مس توايهتا وجتنب التن 

دارية تتعارض يف العمق مع  صدار مذكرات وقرارات اإ اإ

جراءات،  أ حاكم هذه القوانني التنظميية وما تضمنته من اإ

 .هنا متقدمةاإ نقول 

 

اثلثا، ترسيع التحول الرمقي واس تعامل التكنولوجيا احلديثة لعرصنة 

 مية:فق العمو ار امل

ن حتقيق أ ك رب قدر من الفعالية والنجاعة يف الهنوض ابالقتصاد اإ

الوطين والقطع مع أ وجه الفساد املايل واالإداري مرتبط يف عدد من 

املس توايت برضورة ترسيع التحول الرمقي والتكنولويج لضامن 

 مواكبة الاقتصاد الوطين للعامل ما بعد جاحئة كوروان.

ية، اإىل رضورة ريق العداةل والتمن عو يف فدن ،ويف هذا الصدد

ترصيد املكتس بات الرمقية اليت رامكهتا بالدان منذ التسعينيات، مع 

حداث وتفعيل  املولك لها  "واكةل التمنية الرمقية"التأ كيد عىل أ مهية اإ

سرتاتيجية ادلوةل يف جمال تمنية  مضن اختصاصات أ خرى تنفيذ اإ

 لرتابية.مقية للجامعات اادرات الر بمل الاقتصاد الرمقي وكذا مواكبة ا

ىل:  كام ندعو اإ

مة املنظومة الترشيعية مع املتغريات اجلديدة ءرضورة مال •

ىل الرمقنة؛  واحلاجة اإ

لكرتوين عىل مس توى االإدارات تعممي العمل ابلتوقيع االإ  •

 العمومية وامجلاعات الرتابية؛

 سيامث نرش تقرير الق  ،تبس يط اخلدمات االإدارية ورمقنهتا •

 نية وفق قياس مس توى اجلاهزية.لكرتولخدمات االإ الس نوي ل

عىل مس توى قطاع التعلمي، فاإن جتربة التعلمي عن بعد اليت 

اعمتدهتا بالدان كبديل عن التعلمي احلضوري خالل فرتة احلجر 

تشلك مثاال واحضا عىل املنحى الالمادي اذلي سيهنجه  ،الصحي

ثر هذه اجلاحئة والاجتاه حن ثة كنولوجيا احلدي اعامتد الت  والعامل اإ

 والاس تفادة من االإماكنيات اليت تتيحها.

ابلنس بة ملس توى قطاع العداةل، كام ذكرمت، فهذه اجلاحئة ابلفعل 

كشفت عن التباطؤ اذلي عرفته بعض أ وراش اإصالح هذه 

املنظومة خالل الفرتة ال خرية، خاصة الهدف املتعلق بتحديث 

رساء م عرف هذا الرمقية، حيث  ات احملمكةمقو االإدارة القضائية واإ

املرفق الهام توقفا ش به اتم لنشاطه ابس تثناء جتربة احملامكة عن بعد 

 .يف قضااي املعتقلني وما طرحه ذكل من اإشاكالت قانونية وتقنية

وندعو يف هذا الصدد اإىل ترسيع التحول الرمقي ملرفق العداةل 

ىل مالءمة امل  نية لطبيعة ومة القانو ظنبرتصيد املكتس بات، كام ندعو اإ

قايض االإلكرتوين واس تعامل الوسائط االإلكرتونية عىل مس توى الت

املسطرتني املدنية واجلنائية، مث التبادل االإلكرتوين للواثئق 

يف أ فق  ،واملستندات مع احملامني، عرب مفهوم امللف االإلكرتوين

ع يوس  توس يع هذه القاعدة مع ابيق املهن القضائية والقانونية مث ت

بابيك الواهجة مبحامك اململكة، مث تأ سيس عامتد عىل الش  قاعدة الا

لكرتوين الختصار احلزي املاكين وهجود املوارد البرشية يف  أ رش يف اإ

 حفظ وختزين ملفات القضااي.

وختاما، فاإن جاحئة كوروان شلكت عامال مرسعا لوترية الرمقنة 

يف فيذ ما ورد ن بت ابالإدارات العمومية، تزنيال اللزتامات حكومتمك 

 حلكويم، وذكل ابلرفع التدرجيي للطابع املادي للمساطر.الربانمج ا

ميثل فرصة حقيقية لدلفع  41.19ونعترب أ ن مرشوع القانون رمق 

دارات العمومية.  بعجةل التحول الرمقي لالإ

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 .شكرا لمك الس يد رئيس احلكومة

 رئيس:الالس يد 

 شكرا.

 يك.للفريق احلر ناللكمة الآ 

 الس يد مبارك الس باعي:املستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه أ مجعني.  والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني وعىل أ

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
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 الس يد الوزير،

 الس يدات الوزيرات،

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

ها ما مل يمت ال ميكن تشخيص دروس، دروس  انفعال جلاحئة كورو

ىل س ياسات معومية بديةل حتدث قطيعة مع  اس تلهاهما وترمجهتا اإ

اليت أ ابنت عن جعزها وحمدوديهتا يف مواكبة  الاختيارات السابقة

طبعا يف  الوضع الاقتصادي والاجامتعي اجلديد، دون التفريط

 ،الصائبة (ترا)املقصود الاختيا اراتوالاختبالربامج الناحجة 

مواطن الضعف أ كرث من خالصات  أ دق بشلكعرت فاجلاحئة 

ادلراسات املؤدى عهنا من املال العام، عرت عن ماليني من 

املواطنني يعيشون حتت سقف الهشاشة بأ رقام بلغت ثليث أ رس 

املغرب تقريبا، عرت عن قاعدة واسعة من املغاربة يعيشون البطاةل 

ة ، وعرت عن هشاشري املهيلكغد املقنعة حتت س تار الاقتصا

نظامنا الاقتصادي وقطاعاته االإسرتاتيجية املطبوعة برسعة الاهنيار 

 أ مام أ ول امتحان وأ مام جحم اجلاحئة.

وابملقابل، كشفت اجلاحئة عن مواطن قوة، يف صدارهتا مغرب 

املؤسسات بقيادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا 

تباقية، كام كشفت سرتاتيجية واس ازمة برؤية ال  وأ يده، اليت دبرت 

ال زمة عن املعدن ال صيل للمجمتع املغريب، بقميه الراخسة يف 

آزر.  التضامن والتأ

تتشلك معادةل التفكري  ،وبني مواطن القوى وماكمن الضعف

امجلاعي يف كيفية توظيف اذلاكء املغريب للتحول والقطيعة واخلروج 

ىل أ سلت ال زمة واالفمن التدبري التدرجيي خمل وب املقاومة، لركون اإ

 امجلاعي والتأ سيس للتغيري وطرح البدائل. اذلايت دالنقهنج بدل 

 الس يد رئيس احلكومة،

قد نتفهم حمدودية مضامني القانون املايل التعدييل يف معانقته 

ال فق اجلديد، نظرا لطبيعته املرحلية، لكن ما مل يكن قابال للفهم 

للس نة املقبةل للتحول  ملنتظرملايل اع القانون اورش هو عدم ترمجة م 

ري يف املقومات الاقتصادية والاجامتعية وبلورة أ سس جديدة اجلذ

للنظام الاقتصادي وللس ياسات الاجامتعية، اليت أ ابنت عن 

ىل  افتقارها اإىل خيط انظم ورؤية تتجاوز منطق االإحسان العمويم اإ

رساء قواعد للتمنية الاجامتعية املس    مة.اتداإ

الاس مترار بنفس ال ساليب احملكومة بنفس ن قابال للفهم يكو نل

النتاجئ يف تدبري التوازانت املاكرو اقتصادية ويف تركزي الاستامثرات 

العمومية يف جمال احملظوظ عىل حساب جمال ممتد وحمروم من 

 فرص التمنية منذ عقود.

ا نهي لن يكون قابال للفهم أ ن يظل الوسط القروي واجلبيل ر 

التجهزيات ال ساس ية اليت طال أ مدها،  دودة الس تكاملبربامج حم

ويظل أ سري نظرة تمنوية ضيقة هتمش االإنسان لفائدة اجملال يف 

سرتاتيجية تنتج الرثوة والفالحة واملعادن واملاء والغابة،  مناطق اإ

 وتنتظر حقها املرشوع يف جزء مهنا.

اربة جيمع املغ نأ   لن يكون قابال للفهم، الس يد رئيس احلكومة،

يالء الصدارة للصحة والتعلمي، وال ينعكس ذكل يف أ رقام  عىل اإ

املزيانيات وخمططات التمنية يف غياب خريطة حصية مبنية عىل 

وال من حيث املوارد البرشية  ،العداةل اجملالية، ال من حيث البنيات

 والتجهزيات يف ظل تقليص غري مفهوم العامتدات قطاع التعلمي. 

ناطق اجلبلية مصدرا ذكل أ ن تكون امل ون مفهوما ككيولن 

 لسقي السهول ومنبعا ملاء املدن وتعاين ساكنهتا وطأ ة العطش. 

ووزير الصحة  -لن يكون مفهوما أ ن يس متر بعض الوزراء 

يف زايرة مناطق البؤر الوابئية يف غياب ممثيل الساكنة  -منوذجا 

وردية عن ينقل صورة  ةيويعاين الواقع املر للمستشفيات، ويف الهنا

 قطاع يفتقر اإىل لك يشء.واقع 

وهنا، الس يد رئيس احلكومة، حنيلمك عىل الزايرة دايل الس يد 

آسفي، واليل تيقول فيه العام  وزير الصحة ملستشفى محمد اخلامس بأ

زين. احنا نقولو لمك، الس يد رئيس احلكومة، هاذ املستشفى راه 

 ل مراكش.ايوىل غري كتابة الضبط للمستشفيات د

ال تقوم احلكومة عىل عد دروس اجلاحئة أ  يكون مفهوما ب لن

جتميع عرشات الربامج والصناديق املوهجة لدلمع الاجامتعي يف سةل 

واحدة عرب صندوق وطين لدلمع الاجامتعي، بدل تركها موزعة دون 

جدوى عىل عدة قطاعات وهيئات، خاصة بعد ترشيع السجل 

 الاجامتعي املوحد.

حتظى الصناعة الوطنية ابدلمع ال أ  د اليوم مفهوما بع كونلن ي

الالزم، وقس علهيا التجارة الالكرتونية والبحث العلمي واالإقدام 

عىل مراجعة موضوعية ومنصفة التفاقيات التبادل احلر، ترس يخا 

محلاية الس يادة الاقتصادية واحلد من التبعية الاقتصادية، اليت 

 اإىل حني. املؤجةلو نية كشفت اجلاحئة خماطرها الآ 
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 يد رئيس احلكومة،الس  

أ ن جيمع املغاربة عىل دس تور متقدم ومنصف  الن يكون مفهوم

نتاج  ، ويه بتنوعللهوية الوطنية مكوانهتا وروافدها، ومع ذكل يمت اإ

تتنكر للحقوق ادلس تورية والقانونية  معومية الترشيعات وس ياسات

 يةدابلتعدالصةل ات ذ حاكملل مازيغية ودون أ ية مبادرة لتزنيل ال  

 .الوطنية الهوايتية التعابري للغوية والثقافية وخمتلفا

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة، 

خالصة القول، وبالدان مقبةل حبول هللا عىل اخلروج التدرجيي 

ىل س ياسة اإصالحية جوهرية ذات  من اجلاحئة، فتطلعنا كبري اإ

ية بنيوية ذات معق ح ة اإصالطبيعة اقتصادية اجامتعية، مبوازا

سسايت وحقويق وس يايس، تعزز دور الوسائط وختلق املناعة مؤ 

 املناس بة ملناعة املغرب، المنوذج التمنوي اجلديد املرتقب واملنشود.

لكل هللا هجودان مجيعا لنكون عند حسن ظن صاحب اجلالةل 

املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، وتطلعات املواطنات 

 نني.واملواط 

صغائمككش  .را عىل حسن اإ

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة الآن لفريق التجمع الوطين لل حرار.

 بكوري:ال املستشار الس يد محمد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

لك ادلروس ل فيه أ شكرمك يف البداية عىل جوابمك اذلي تطرقمت

من التداعيات الاقتصادية والاجامتعية اليت خلفهتا املس تخلصة 

أ زمة كوروان، وال كيد أ ن بالدان، وهلل امحلد، مصدت أ ماهما وبينت 

ابمللموس جناعة القرارات والتدابري الاستباقية اليت أ قرها بلك 

جلنة "جشاعة جالةل املكل، حفظه هللا، حيث واكبت بلك اقتدار 

ت اليت أ عطاها يف هذا الصدد، لك التعلامي "قتصاديةيقظة الاال 

واليت تركت انطباعا جيدا وارتياحا كبريا من دلن اكفة أ بناء وبنات 

اجملمتع، حبيث أ صبحت ادلوةل املغربية راعية حاضنة لالقتصاد 

الوطين وللمجمتع بشلك كبري بعدما قدمت ادلمع املادي ل كرث من 

رة من فئات املعوزة املترض ل انة من مليون مواطن ومواط  5.5

أ لف من املواطنني  900ال زمة، واليت فقدت مورد رزقها )

يش تغلون يف القطاع املنظم عن طريق مؤسسة الضامن 

 الاجامتعي(. 

ويه مناس بة جندد فهيا الشكر والتقدير للك الساهرين 

واملتابعني للحاةل الوابئية يف بالدان وللك االإجراءات الاحرتازية 

حنا ندبر فيه بلك اقتدار الرفع ، يف الوقت اذلي أ صب ةباملواك 

التدرجيي للحجر مع تقدمي التحية والتقدير للك من وزارة ادلاخلية 

ىل الفريق  واالإدارة الرتابية يف لك اجلهات والعامالت وال قالمي واإ

عىل لك هجودمه اخلرافية، اليت جعلتنا  ،الطيب والعسكري واملدين

بشلك مدروس وفق د للحاةل الطبيعية عو نحئة، و نتعايش مع اجلا

 مقاربة تدرجيية انحجة اإىل حدود هذا الوقت.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

هذه الفرتة الاس تثنائية اليت متر هبا بالدان جعلتنا نكتشف 

 العديد من ادلروس أ برزها:

جتس يد قمي التضامن الوطين كعنوان ابرز لتقامس العيش  -

"تعزيز  ـيصطلح عليه ب علهيا مكغاربة أ و ما اتربين وفق القمي اليت

 متغربيت" دايلنا؛

تعزيز احلس الوطين والانامتء للمملكة املغربية والتشبث  -

بثوابت ال مة ومقدساهتا والالتفاف حول عاهل البالد، حيث 

 قوت هذه ال زمة هذه ال وارص ودمعهتا؛

ىل أ حضان الشعب  - رجوع خمتلف السلطات العمومية اإ

خمتلف ال طقم الطبية، املدنية  ات اذلي تعاملت بهاذل نكران بعد

 والعسكرية، وخمتلف أ هجزة القوة العمومية؛

طار  - مساعدة أ شقائنا وأ صدقائنا من ادلول االإفريقية يف اإ

ليه جالةل املكل، حفظه  -دمع حوار جنوب  جنوب، اذلي دعا اإ

قلميية وطنية؛  هللا، يف عدة مناس بات دولية واإ

اجلاحئة، عرب  املغريب يف مواهجة ءاكىل اذلالاعامتد ع -

الابتاكرات املنتجة لآليات التنفس الصناعي، ال هجزة البيوطبية 

 ومس تلزمات اجلاحئة والكاممات؛ 

جناح لك القرارات اليت اختذهتا جلنة تعبئة االإدارة يف  - اإ
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آلية ادلمع.  اليقظة الاقتصادية، خصوصا أ

 الس يد الرئيس،

لك هجودان زمتنا اليوم بتعبئة لأ  احئة موازاة مع ذكل، فاإن اجل

عادة النظر يف العديد من الس ياسات العمومية املرتبطة ابلشق  واإ

 الاقتصادي والاجامتعي.

فعىل املس توى الاجامتعي، فرضت علينا اجلاحئة تعبئة جامعية 

لتعممي امحلاية الاجامتعية لل جراء يف القطاع اخلاص، وخصوصا من 

 700ن جند ل ومن غري املعقول أ  قعذ ال يدلن خمتلف املهنيني، اإ 

حاةل من املمرضني واملس تخدمني يش تغلون مبصحات الضامن 

الاجامتعي غري مرصح هبم من دلن املؤسسة نفسها، اليت ترشف 

 .عىل تدبري امحلاية الاجامتعية ل جراء القطاع اخلاص

هنا فضيحة كربى وعار علينا مجيعا أ ن نرتك هذا العبث  اإ

واذلين يش تغلون ملدة  أ ن جند عامل الشساعة لال يعقمس مترا، كام 

تفوق العرشين س نة يرشدون يف فرتة احلجر الصحي، دون أ دىن 

حقوق، اكنوا يس تفيدون من قبل من خدمات ال عامل الاجامتعية 

 وحرموا مهنا يف هذه الظروف.

مسؤوليتمك، الس يد الرئيس، عظمية حبيث وجب عليمك التحيل 

 لف.ملهذا ا ابلشجاعة يف مواهجة

 نقرتح تعديال مس تعجال عىل مدونة الشغل. ،ويف هذا االإطار

جراءات هممة،  ،عىل املس توى الاقتصادي امحلد هلل، مقمت ابإ

ىل احلياة الطبيعية والتدرجيية  الس يد الرئيس، من أ جل العودة اإ

لالقتصاد، ويه مناس بة نؤكد لمك فهيا، الس يد الرئيس، عىل 

آلية االإبدا نتاج الرثوة اليت  لجع من أ  رضورة تشجيع أ تبقى احلل اإ

نعاش فرص الشغل، خاصة  الوحيد لتحريك ادلورة الاقتصادي واإ

ذا ارتفع معدل البطاةل آاثر اجلاحئة واحضة يف هذا االإطار، اإ  ،وأ ن أ

رية البريوقراطية تهذا االإجراء ال ميكنه أ ن ينجح يف ظل تعاظم و 

ملشاريع ا يعات يفاالإدارية وكرثة املتدخلني وجحم كبري من التوق 

ة، خصوصا يف اجلهات الفقرية وذات الطابع الهش، واليت الاستامثري

ثر زايرتمك امليدانية اإىل  أ علنمت فهيا عىل العديد من االإجراءات اإ

حداث التعاونيات املنجمية  قلمي جرادة(، مثل اإ اجلهات )منوذج اإ

مقته، حبيث أ ن امل حتل املشلك، بل ف( 80)واليت فاقت الامثنني 

ىل لعامل من الصندرايت وفاة ا ةظاهر  مازال مس مترا، وال مر حيتاج اإ

استامثرات هممة ال يس تطيع علهيا أ حصاب التعاونيات، غالبيهتم من 

 العامل الفقراء ال حول هلم وال قوة، وال تأ مني يغطهيم. 

عادة النظر يف تكل الربامج وعدم تس ييسها أ و  وابلتايل وجب اإ

ضوح وابلتايل فو  "جبان لرأ ساملا"اس تعاملها لتصفية احلساابت، 

الرؤية يشء رضوري ومطلوب عند رجال ال عامل يف ادلاخل 

ذ ال يعقل أ ننا  واخلارج، والعكس اعامتد خطاب مزدوج ذلكل، اإ

نقولو املغاربة ما تسافروش ويف نفس الوقت تصدرون مذكرة 

ىل اخلارج  تطلبون فهيا من املواطنات واملواطنني بعدم السفر اإ

واحض وغري مطمنئ سزييد اخلية، خطاب غري س ياحة ادلل اوتشجيع 

 س يكونون غري مراتحني نيأ وضاع الس ياحة تأ زما وارتبااك، والفاعل

بعد اجلهود اجلبارة اليت بذلهتا احلكومة يف توفري االإماكنيات املادية 

 للقطاع.

نؤكد مرة أ خرى، الس يد الرئيس، أ ن الارتقاء خبطابنا  ،ذلكل

يف جتاوز س يعزز من حظوظنا لمرحةل، و ل الس يايس أ مر رضوري

لهيا  ال زمة، ويه مسؤولية جامعية لنا كحكومة س ياس ية، ننمتي اإ

وندمعها، وال غلبية اليت تدمعها داخل الربملان، ومسؤولية كذكل 

حىت املعارضة يف تبين خطاب بديل ينأ ى بنفسه عن العدمية 

طار التع ي البناء طاوالتبخيس ويعطي بدائل حقيقية ومعقوةل، يف اإ

 ت العمومية اليت تعملون عىل تزنيلها. مع خمتلف الس ياسا

عادة النظر يف التصنيف اذلي يطال بعض  وأ خريا، نلمتس منمك اإ

قلمي القنيطرة، اذلي ظل قابعا يف  املنطقة رمق "ال قالمي، وعىل رأ سها اإ

منذ بداية التخفيف التدرجيي للحجر الصحي، رمغ عدم  "2

 نذ أ سابيع.ابلفريوس م  ةتسجيل أ ية حاةل مصاب

 الس يد الرئيس. وشكرا

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة الآن للفريق الاشرتايك.

 بكر اعبيد: أ بواملستشار الس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ون احملرتمون،ادة املستشار سالس يدات وال 
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من وضعية  ،كبايق دول العامل ،متر بالدان ،ام يعمل امجليعك

، "19-كوفيد"اقتصادية واجامتعية صعبة، متخضت عن أ زمة جاحئة 

اليت رضبت العامل بأ رسه، وقد صاحبهتا س نة جفاف ترضر عىل 

نتاج الفاليح ببالدان، مما انعكس سلبا عىل  ثرها وبشلك كبري االإ اإ

 وازانت املالية للبالد.الكربى للتلية تنفيذ اخلطوط مع 

شك فيه أ ن تعليق النشاط الاقتصادي لفرتات طويةل  ومما ال

قد أ حلق رضرا كبريا ابالقتصاد الوطين وفرض حاةل من الركود، 

ىل ارتفاع حدة الفقر.  أ دت اإ

وأ مام هذه الوضعية، أ صبحت الرضورة ملحة الإعداد س ياسات 

، اليت "19-كوفيد"مة واهجة تداعيات أ ز م معومية قادرة عىل

انعكست سلبا عىل مجيع اجملاالت، الس امي وأ ن هذه اجلاحئة أ زالت 

الس تار عن مجموعة من االإشاكالت املرتبطة أ ساسا ابلشق 

 الاجامتعي والاقتصادي.

 الس يد الرئيس احملرتم،

آليات فعاةل  ىل أ مجيعا ندرك أ ن الزمن ما بعد اجلاحئة حيتاج اإ

م املواطنة احلقة والتضامن عىل مفهو  ياسات معومية قامئةس   لتدبري

الاجامتعي وعىل مبادئ احلاكمة اجليدة، علام أ ن املغرب قد اختذ 

نرصه  قرارات جشاعة وجريئة، حتت القيادة الرائدة جلالةل املكل

هللا، منذ الوهةل ال وىل لتفيش الوابء، مكنته من تفادي 

ذهب سدى ذه املكتس بات قد ته السيناريوهات الاكرثية، غري أ ن

ذ ا مل تس تخلص ادلوةل املغربية ادلروس والعرب لبناء ميثاق وطين اإ

 جديد، يقوم أ ساسا عىل:

اإصالح منظومة التعلمي وجعهل يواكب املتغريات املتسارعة  -

 اليوم ومالءمهتا مع متطلبات العرص؛

اإصالح املنظومة الصحية مبفهوهما الواسع والعمل عىل  -

نشاء خمترب   عاملية؛ت علمية مبواصفات ااإ

جيع البحث العلمي يف ش ىت اجملاالت، مع تسخري جل تش  -

 االإماكنيات والطاقات البرشية لتحقيقها؛

عادة الاعتبار  - الاعامتد عىل الطاقات والكفاءات املغربية واإ

فري الظروف لصقل كفاءهتا مبا خيدم اجملمتع، وقد أ ابنت لها، مع تو 

ماكنيهتا خالل اجلاحئة؛  اإ

مع مكتس بات القطاع ومسؤوةل دلد مقاربة واحضة عامتا -

الفاليح والتكيف مع ظرفية اجلفاف ودمع منتجي الشمندر 

السكري وخمتلف املنتوجات الزراعية، اليت تكبدت خسارات 

 فادحة يف هذه املرحةل؛

ىل مراعاة ال وضاع الصعبة للكسابة اذلي -  نابالإضافة اإ

جع املهول لل سعار اجيدون صعوبة يف ترصيف املنتوج مع الرت 

 الفاحش يف املواد العلفية.وايش والغالء يف سوق امل

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

من الرضوري أ ن نؤكد لمك أ ن بعض املناطق يف العامل القروي 

بعد احلجر الصحي تعاين من النقص احلاد يف مياه الرشب، ومع 

وأ تلفت العديد س تت عىل ال خرض واليابأ  هاته احلرارة املرتفعة اليت 

 ملزروعات.من ا

وال يسعين الوقت ليك أ برز لمك املشالك اليت يتخبط فهيا 

القطاع الس يايح وكذكل قطاع الصناعة التقليدية، اذلين أ صبحوا 

يعيشون حتت خط الفقر وكذكل قطاع النقل اإىل غري ذكل من 

 القطاعات اليت عانت من هاته اجلاحئة. 

ة منمك أ جنداحملرتم، ليك نسمع س لقد حان الوقت، الس يد الرئي

حمددة لالإصالح اجلذري للك القطاعات اليت تأ زمت من جراء هذا 

الوابء الفتاك وكذكل متكني املترضرين من مساعدات خترهجم من 

 البطاةل، فالبد كذكل من:

وكذكل  ،مالمئة لرتتيب القطاع غري املهيلكتوفري ظروف  -

تطوير املرشوع  اراعامتد االإصالح االإداري املندرج يف اإط

ان، مما يسمح لها بولوج جمال اذلاكء الاصطناعي ي ببالدالرمق

ووس يةل انجعة كذكل الخرتاق العزةل اليت يعيشها العامل 

 القروي؛

الاستامثر يف الثقافة الهادفة من خالل العمل عىل حماربة  -

 اجلهل بلك أ نواعه؛

املغريب من خالل وضع تعزيز النس يج الصناعي  -

دة مبنية عىل ة ذات جو حقيقية لصناعة مغربية سرتاتيجيا

قادرة عىل اس تقطاب املواطن املغريب، خاصة السوق ادلاخلية، 

وقادرة أ يضا عىل التصدير والاخنراط يف  ،يف فرتات الركود

 السوق العاملية؛

عادة  -  الاعتبار للس ياحة ادلاخلية.اإ
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 الس يد رئيس احلكومة،

امتعي والنفيس اذلي جال أ حد منا ينكر الرضر الاقتصادي والا

ال أ ننا نعتربها فرصة س ببت فيت  ه جاحئة كوروان مجليع املغاربة، اإ

اترخيية، عىل ادلوةل ومجيع مكوانت اجملمتع املغريب اعتبارها نقطة 

انطالقة لهنج س ياسات معومية انجعة لبناء منوذج اقتصادي تمنوي 

 .ننيجديد يقطع مع الريع ويضمن احلياة الكرمية مجليع املواط 

ينكر اجملهودات اليت يقوم هبا أ حد أ ن ال ميكن كذكل ل ي و

مجيع الفالحني لتوفري ال من الغذايئ للبالد وكذكل قطاع الصيد 

البحري، اذلي يف عز ال زمة وفر للساكنة لك ما حتتاجه، لكن 

الوضع تزداد حدته حني تكون القدرة الرشائية ضعيفة دلى معظم 

ر الاستامث شغل أ و ضعف أ و انعدامال  الساكنة اذلين فقدوا مناصب

 مع وقف الس يوةل دلى معظم ال بناك.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

ن من بني املرتكزات الثالثة لقانون املالية املعدل مرتكز  اإ

ذ نالحظ أ ن مجموعة فالحية كربى  احلفاظ عىل مناصب الشغل، اإ

ناصب مك  عامل وعامةل 7.000تدنو من االإفالس، مما هيدد بترشيد 

 عكس التوجه اذلي خططته ادلوةل ما يسري شغل مبارشة، وهو

وكذكل بعض ال بناك اليت تقف يف وجه  ،املغربية بلك مكوانهتا

 املستمثرين.

 شكرا لمك.

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 اللكمة الآن لفريق الاحتاد املغريب للشغل.

 ياوي:ليح املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء ا

 رتم،ومة احملالس يد رئيس احلك

ن بالدان تعيش أ زمة متعددة ال بعاد عرت عىل مظاهرها جاحئة  اإ

آاثرها  "19-كوفيد" وما نتج عهنا من تداعيات، قد يطول مداها وأ

الوخمية عىل حصة املواطنات واملواطنني ومقومات الاقتصاد الوطين 

 والاس تقرار الاجامتعي.

تصادان ة اق الثانية اس تفحاال، فهشاشنة أ زمة زادها اجلفاف للس  

الوطين الهيلكية جتعهل عرضة لتأ ثريات مضاعفة، حفسب تقارير 

ستشهد بالدان أ معق انكامش اقتصادي عرفته منذ  ،وطنية ودولية

% بسبب 4 ـ، حيث سيتقلص الناجت ادلاخيل اخلام ب1995

نتاج والصادرات وتعطيل سالسل القمية العاملية،  اخنفاض االإ

ـ ونقل ال شخاص والفالحة ب اكلس ياحة ،ت قطاعات بأ مكلهارضرفت

% 76.4ـ والطائرات ب، %88.6ـ ، وصناعة الس يارات ب77.6%

% اإىل حدود شهر ماي، وقطاع 37.1ـ والصناعات الالكرتونية ب

وتراجعت  ،العقار واخنفاض الطلب عىل املواد الاس هتالكية

 حتويالت مغاربة العامل.

آاثر اجامتعية اكرث وس   أ زمة اقتصادية اكنت ية عىل تكون لها أ

ذ ا لعامل والعامالت، خاصة العاملني بقطاع املناوةل واملؤقتني، اإ

أ صبح أ كرث من ثلث املغاربة همددين ابلعيش حتت عتبة الفقر، 

نتيجة ارتفاع معدالت البطاةل واتساع رقعة القطاع غري املهيلك، 

شلك من أ ي حيث حرمان الغالبية الساحقة من العاملني من 

 عية. أ شاكل امحلاية الاجامت

مام هذا الوضع الاس تثنايئ، جاءت احلكومة بقانون معدل أ  

مفتقد للنفس الس يايس والطموح الكفيل ابالإجابة عىل تبعات هذه 

جراءات فوقية من قبيل اس مترار ادلمع  ال زمة البنيوية ومقترصا عىل اإ

دلى  هبم% من العامل املرصح 80 ـللمقاوالت اليت حتتفظ ب

 .صندوق الضامن الاجامتعي

جراء ي  أ و ختفيض الاستامثر  ،% من العامل20رشعن لترسحي اإ

العمويم وما هل من تداعيات أ و جتميد التوظيف وغريها من 

جعلتنا نتساءل حول الهدف من قانون مايل معدل مل  ،االإجراءات

بدل قانون ، يس تطع جتاوز مقاربة حماس باتية ومراجعة ال ولوايت

عمل عىل ابحلكومة الون مضمون حقيقي، اكن ال جدى ل دمعد

آاثر اجلاحئة،  معاس تدامة متويل صندوق ادل الاجامتعي للتخفيف من أ

، ال بناك ورشاكت الصيدلية ادلوليةالصناعة ابخنراط قطاعات 

وغريها من القطاعات  ،التأ مني، املكتب الرشيف للفوسفاط

آلية ىل أ قرتاض الوطين بسعر الا املس تفيدة من ال زمة أ و اللجوء اإ

عىل أ ن يأ خذ البنك املركزي عىل عاتقه  دده احلكومة،فائدة حت

 ديون ادلوةل كام هنجت ذكل دول مماثةل.

 الس يد رئيس احلكومة،

ن خطورة ال وضاع الاقتصادية والاجامتعية اليت تعيشها  اإ

بالدان، ويف مقدمهتا الطبقة العامةل ومعوم املغاربة، ابت يطرح 

نعاش الاقتصاد بري حتدايت ك   ورة ادلالوطين وحتفزية عىل مس توى اإ
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الاقتصادية، وما يتطلبه من بلورة خمطط اسرتاتيجي وطين 

طار ادلوةل  ومندمج، يأ خذ بعني الاعتبار ال ولوايت اجلديدة يف اإ

 الراعية ويقوم عىل املقومات التالية:

أ ولها، اس تعادة دور ادلوةل يف ال نشطة االإنتاجية ذات  -

عية  خدمات اجامتويف توفري ،يوي والاسرتاتيجياحل  الطابع

لهيا؛أ ساس ية وذا  ت جودة عالية وضامن الولوج اإ

سرتاتيجية وطنية للتشجيع والتحفزي عىل الاستامثر  - وضع اإ

نتاج الوطين اإىل جزء  يف الاقتصاد الصناعي، وتوجيه االإ

 ؛أ سايس من املواد املس توردة وربطه ابلبحث العلمي

دل ب ، يف اإسرتاتيجية أ معقوطينحامية املنتوج ال -

جراء احملدود الفعالية اقتصاداي واملتعلق برفع قتصار عىل االإ الا

عادة النظر يف اتفاقيات%40 ـالتعريفة امجلركية ب التبادل  ، واإ

 ؛احلر

تنويع ادلمع الاستامثري مبسامهة ادلوةل واملؤسسات  -

 ريةالعمومية وال بناك يف اجتاه دمع الرشاكت املتوسطة والصغ

 ؛اذلاتيني تجار واملقاولنيوالصغرية جدا واملهنيني وال 

مراجعة الس ياسة الفالحية وتقيمي خمططاهتا، وتوجيه  -

نتاج الفاليح لالس هتالك الوطين للتقليص من فاتورة االإ 

ودمع الفالح الصغري  ،وضامن ال من الغذايئ للمغاربة ،الاس ترياد

 ؛واملتوسط

جماال للتشغيل هل تعزيز دور الاقتصاد التضامين وجع -

 ؛د الوطينمن أ معدة الاقتصا ال وسع، ليصبح

ىل تنويع مصادر الطاقة  - تشجيع الاستامثرات الهادفة اإ

 ؛من تلكفته الثقيةل ضالبديةل لتحقيق ال من الطايق والتخفي

 ؛املراهنة عىل جتربة وخربة وتكوين مغاربة العامل -

مبارشة اإصالح املنظومة اجلبائية بناء عىل خمرجات  -

يبية يف أ فق سن س ياسة رض ناظرة الوطنية حول اجلباايت امل 

رساء دعامئ العداةل الاجامتعية، بدءا  ومنظومة جبائية منصفة، واإ

 ؛بتخفيض الرضيبة عىل ال جور واملعاشات

 ؛حماربة الفساد ووضع حد القتصاد الريع -

سرتاتيجي لتوجيه  - اس تحضار البعد البييئ كخيار اإ

 .منية املس تدامةالت الس ياسة الاقتصادية وضامن 

 احلكومة احملرتم،الس يد رئيس 

ن أ ية خطة لالإقالع الاقتصادي لن يكون لها جدوى ولن  اإ

ال مبراجعة الاختيارات الاجامتعية، ووضع أ ولوايت جتيب  تس تقمي اإ

عىل متطلبات املرحةل يف تدبري الشأ ن العام، والقطع مع الوصفات 

جامتعية لكفة ت الااجلاهزة اليت تعترب الاستامثر يف القطاعا

 ؛اقتصادية

 ؛عي ومأ سسة احلوار الاجامتعياك الفاعل الاجامتاإرش 

احلفاظ عىل مناصب الشغل، ووقف نزيف الترسحيات امجلاعية 

 ؛ومسلسل االإهجاز عىل حقوق العامل حتت ذريعة تداعيات اجلاحئة

خراج فئات عريضة من الفقر  احلفاظ عىل القدرة الرشائية واإ

 ؛والهشاشة

رساء حامية اجامتعية شامةلعىل العمل  ؛ اإ

تس بات الطبقة العامةل ومعوم ال جراء واحرتام حامية حقوق ومك 

احلق النقايب، خاصة املناطق احلرة حيث أ صبحت طنجة معقل 

 حماربة العمل النقايب.

 شكرا الس يد الرئيس.

 :رئيسالالس يد 

 .شكرا الس يدة املستشارة

 شكرا. ،انهتيى الوقت

آخر لكمة يف الرب  قراطية للشغل.ج جملموعة الكونفدرالية ادلميانمأ

 :عبد احلق حيسان ستشار الس يدامل 

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة،

أ مام اقتناعمك الغريب  هأ ود يف البداية أ ن أ عرتف لمك أ نين مشدو 

أ نمك فعال حكومة فاعةل وفعاةل، وذكل من خالل الزمتني ترددهام، 

 الس يد رئيس احلكومة، دامئا.

، وك ن "ة يف اترخي املغربل ول مر "الزمة ال وىل هو أ نه ال

نقاذه،  املغرب اكن متوقفا واكن ينتظر ادلكتور سعد حىت يأ يت الإ

 ."ل ول مرة"فلك يشء ابلنس بة لمك هو 

وهذه "الالزمة الثانية، الس يد رئيس احلكومة، يه ترديدمك 

قصة ، ومعلوم أ ن لك ما تلكممت عليه عىل أ نه "قصة جناح أ خرى
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ملقاوالت ا بعض ااممات صيبوهح، ال دخل للحكومة فيه، فالكجنا

صايبتو مقاوةل مواطنة، لك ما  (l'éthanol) املواطنة، هاذيك

 جاء يف لكمتمك هو ال دخل للحكومة.

ىل جانب مفردة جبهتا اليوم هو عوض تقولو  قلتو لنا  "سوف"اإ

غادي نكونو "، "غادي نواصلو الاستامثر"، "غادي نديرو"

 ."ال ولني

عوض يدة يف املصطلح املغريب يه جد لكمة حنمت وبذكل فقد

اليل كنا تنقولوه للحكومات جبتو لنا اللكمة دايل  "التسويف"

 حنا الغدايد.اجبتو لنا أ و  "غدا غادي نديرو"، "الغدايد"

فأ نمت، الس يد رئيس احلكومة، تقولون اليشء ونقيضه، فقد قلت 

لمت هممت املرض، ويف بضع دقائق قأ نمك ف  لنا يف بداية مداخلتمك اليوم

خمتلفني يف فهم الفريوس، وحنن طرحنا أ نه حىت املتخصصني الزالوا 

عليمك سؤالا واحضا وانتظران جوااب واحضا ال جردا ممال ملا س بق أ ن 

 قلمتوه يف اللقاءات السابقة، ومل تغري فيمك اجلاحئة أ ي يشء.

أ قبض عىل ، علين وقد تتبعت تدخلمك، الس يد رئيس احلكومة

روان، و كأ و دليال عىل استيعابمك دلروس  خيط ملا تودون فعهل

برة يف كومة قش، لكن بدت يل ابرقة أ مل  فكنت مكن يبحث عن اإ

بلورت احلكومة رؤية اقتصادية عىل املس تويني القصري "حيامن قلمت 

، وقلت امحلد هلل ها هو غادي يقول لنا اش نو اليل "واملتوسط

من خالل اتبعمت هذه العبارة بعبارة  صدمت حني غيدير، لكنين

بلورت احلكومة من خالل "أ ي أ نمك قلمت قانون املالية املعدل، 

، وزدت صدمة حني تأ كدت أ نمك مل تتبعوا "قانون املالية املعدل

مسار هذا القانون الترشيعي، فقد ادعيمت أ ن الوزراء قدموا لنا 

 عن قانون املالية ع، وتلكممتتفاصيل املزيانيات واحلال أ ن ذكل مل يق

اليل مرت يف املؤسسة  دييل واحلال أ ن الصياغة القانونيةل وتعدمع

 ل.ل وليس املعد  الترشيعية يه املعدِّ 

آمايل حيامن تلكممت عىل أ ولوايت القطاعات  آخر أ وقضيمت عىل أ

الاجامتعية واحلفاظ عىل مناصب الشغل ودمع القدرة الرشائية، 

تزاد فهيم  ات، فالقطاعات الاجامتعية مان االإجراءوأ نمك مقمت حبزمة م

مناصب الشغل، احلكومة أ عطت و والو بل تنقص من التعلمي 

 .%20روان تنقص للباط

أ ريد أ ن أ وجه لمك نصاحئ، مخس نصاحئ، الس يد رئيس احلكومة، 

عليمك الاهامتم ابالإنسان املغريب، ل نه أ ابن عن حس وطين عايل 

اعة غاربة، عليمك الاهامتم ابلصنط واع للموعن طاقة ابتاكرية وانضبا

مك الاهامتم ابلتعلمي والصحة والفالحة، ل هنام مصدر عيش نا، علي

ورمغ اقتناعي مبا قلمتوه من  وأ خريا، ابلفعل ال ابلالكم، وأ خريا

 تواجدمك عىل رأ س احلكومة ..

 رئيس:الالس يد 

 .ساني انهتيى الوقت اليس ح 

يس  تأ خذها عنوة، الأ رجوك ما ميكن كل ،وزدت كل دقيقة

 كثري من املتاعب من هجة أ خرى.سان أ رجوك، وتسبب يل ال ي ح 

 .يد رئيس احلكومة احملرتمتفضل الس  

 الس يد رئيس احلكومة:

 .شكرا جزيال

 .بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه،  امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل أ

ىل شكرا جزيال لل خوات واالإخوان اليل تدخلو ، أ ان أ نصتت اإ

معان.مج   يع التدخالت ابإ

لبعض  صدمتتان بغيت نقول لمك واحد القضية، أ ان أ   ،لكن

الالكم، العامل لكه تيشهد واملغاربة يشهدون بأ ن امحلد هلل جنحنا، 

 ،اجلاحئة، وقصص النجاح ابدية مواهجة بقيادة جالةل املكل يف بدل،ك 

بل مئات الآالف من  اس تفاد مهنا املاليني من املغاربة والعرشات

اليوم، امحلد هلل، من قةل الوابء يف املقاوالت، ودليهل ما نعيشه 

س تني و كذا و  مائةحنا حازنني حىت عىل اوخا ان وقةل الوفيات بالد

 حنا ما خسينا حىت بيش أ حد.اذوك اليل توفو، 

وأ يضا، امحلد هلل، بدينا التخفيف دايل احلجر الصحي، وكثري 

رية نفت النشاط دايلها، هناك قصص جناح كثمن املقاوالت اس تأ  

 متاعب أ يضا أ وبعض، بطبيعة احلال،  يف ظل هذه اجلاحئة وفهيا

شاكالت، ولكن اليل ما بغاش يشوف هاذ اليش أآش غادي ندير اإ 

انء مبا فيه ينضح" لك واحد تيشوف  ،ليه، والعرب تيقولو "لك اإ

  .ذاك اليش اليل.

احملرتم، كثري من  حصيح أ نه، كام قال الس يد املستشار

واطنة، حصيح، ولكن ها بفعالية دايل مقاوالت مانالنجاحات صاوب 

ويقظة وحث من حكومة مواطنة أ يضا،  أ يضا بدمع مايل وبرانجمي

فالتقت احلكومة املواطنة مع املواطنني املواطنني ومع املقاوةل 
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اك خصنا نديرو، خصنا ااملواطنة وحققت النجاحات للوطن، وه

ىل تعاوندامئا جنمت  و ودارو اليد يف اليد تيحققوعو ونتعاونو، املغاربة اإ

ديث، هذه النقطة النجاحات يف التارخي القدمي ويف التارخي احل

 ال وىل.

النقطة الثانية أ يضا، جعيب اذلي يناقش وجيادل يف أ ن 

الاقتصاد املغريب عندو أ سس قوية، ما يش معناه أ نه اقتصاد قوي 

دوش مشالك، ولكن ال سس دايلو ما يش معناه ما عن 100%

 هة، كيفاش هاذ اليش والعامل لكة، مكنته من الثبات يف اجلاحئقوي

اليل يه املؤسسة  (Standard and Poor's)ليش، تيقول هاذ ا

آخر تقومي دايلها حافظت عىل التقومي اليل اكن  دايل التقومي يف أ

 2017مع أ فق مس تقرة، اكن عندان يف 3B،(-BBB )عند املغرب 

لنا أ فق مس تقر، مث أ عادت درات  2019، 2018أ فق تراجعي ويف 

ل كثرية يف أ فق مس تقر مرة أ خرى، غري هاذي هممة، راه دو  لنا

 العامل تراجعت يف التصنيف دايلها.

التصنيف دايل ممارسة ال عامل، مؤرش ممارسة ال عامل ما يش 

هاذي من قبل مؤسسة  %53تيتعطى جماان ابش نوصولو ل 

وفق معايري واحضة،  ندوق النقد ادلويل ومتابعة وتتقومدولية، ص 

 ه يعرفها، وهذا يشء همم جدا.العامل لك

دايلو، امحلد هلل، حتسنت يف هاذ املرحةل  املغرب الصورة

شادة امجليع خرباء وطنيني وخرباء دوليني ومتتبعني  ،ال خرية ابإ

وهاذي قصة جناح دوليني، املغرب رائد يف الطاقات املتجددة، 

ا ولكن احلكومة عىل ال قل عندهاليل بغييت  مغربية، املهم قل ليا

، دور يف دور يف التقيمي واحد ادلور يف التنفيذ، ادلور يف املتابعة،

 االإجناز دامئا عندها دور.

غادي تقول يل راه يف االتفاق الاجامتعي  تقول ليا..ما ميكنش 

تفاق حشال من واحد بغا يتنكر لهذاك االوخا اليل درانه، 

 خ تيقول كل ما درتوش حىت يش، ل ن واحد ال  دابالاجامتعي 

ما وقعتو عليه و نتاة، و اتفاق اجامتعي كبري، أ ان ما فهمتش هاذ القضي

االإخوان االتفاق الاجامتعي همم درانه، ما ميكنش تنصلو منه، ما 

ميكنش تقول ما اكنش اكع اتفاق اجامتعي، وعالش وقعتو عليه 

 ذاك الهنار؟

 !فتش أ ان هاذ القضيةما عر 

دة دايل ال جور يف تفاق اجامتعي كبري وفيه الزايوقعنا عىل ا

ة يف التعويضات العائلية يف القطاع العام القطاع العام وفيه الزايد

والقطاع اخلاص وفيه عدد من االإجراءات ال خرى، حصيح بعضها 

هذا ابيق ينتظر نطبقوه، ولكن امحلد هلل غاديني يف التنفيذ دايلو، و 

جناز لنا مجيعا جناز  ،اإ ىل جاو النقاابت يقو ولكن اإ لو عقدان مشرتك، اإ

ق كون ما كيناش احلكومة، االتفاق ولكن ما ميكنش يديرو االتفا

عندها  (6CGEM)حىت يه عندها دور وحىت رجال ال عامل و

 دور.

ذن هاذ االتفاق  ىل الثالثة ملا اتفقوا  ثاليثاإ يرجع الفضل فيه اإ

ق، هذا حيسب اتفا وا، امحلد هلل، وتشاوروا وداروناقشت وتوافقوا و 

ا حيسب لهذه احلكومة، وحيسب للحكومة أ هنا للجميع ولكن أ يض

درت وأ رسعت يف عقد هذا االتفاق الاجامتعي ما انتظراتش اب

سني ابالنتخاابت ونأ منوش ابش نبقاو همو احنا ما الانتخاابت، ل ن 

حنا انتخاابت،  الااليل هو تيحسب غريداب راه اكين مثل البعض، 

آ  حنا املهم خندمو ابغيتو،  اليلديرو فهيا  ،اشس يدي ما حس بيهنأ

حنا ومعنا املواطنات واملواطنني او بالدان، جنحو يف بالدان، جنح

ىل جنحنا جنحنا اكملني، البايق هل  راه ومجيع املؤسسات، هذا املهم اإ

 مدبر حكمي.

 يف يش وحدين، مع ال سف، بعض االإخوان حىت أ نه حصيح

، حىت هام بداو تيديرو حدينولكن يش و  ال غلبية ما يش لكهم

ت كيفاش غادي يعين مع ال سف، هاذ اخلطاب ما عرف ..لينا هاذع 

غلبية، اندير يش حاجة  ش، ما بغيتونوصف حنا ابقيني أ وفياء لل 

حنا تنحاولو ما أ مكن يكون رد ايربز يش حاجة من هنا وهنا وخا 

ة حنا وسط اجلاحئااملهم هو بالدان، واش الفعل دايلنا رصني، ل ن 

سة لواحد التحدي عاملي، مجيع دول وتنقاومو واحد املقاومة رش 

قاو نتفتفو، راه ما اكينش هاذ اليش، راه شفتو دول اليل العامل ونب

سقطت فهيا حكومات يف عز ال زمة، اكين وارتبكت وحىت 

 الاس تجابة دايلها للتحدايت دايل ال زمة غادي ترتبك.

الربملان، بطبيعة  حنا حرصني ابش نبقاو حىت معا ،فذلكل

يف حد و نبقاال طراف ال خرى الاجامتعية والاقتصادية  احلال، مع

هاذ املشالك ونبين واحد  ومعقول من الانسجام ابش نواهج

م دايلنا املس تقبل أ حسن للمواطنات واملواطنني، هذا هو اهل

 حاجة أ خرى، فني عندان لهنار ما يش يشابوهكذا تنفكرو ابلليل و
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مىت غادي نديرو أ خرى، نواهجو غري هاذ اليش، الوقت حلاجة  اإ

 ي نديرو يف احلجر الصحي؟اش نو غاد ختفيف احلجر الصحي؟

هاذ  هاذ البؤرة؟ وهاذ البؤرة انضت لنا هنا، كيفاش غادي نواهج

االإصالحات الهيلكية نواصلها، خصنا  صناخ  أ مسو.. التحدي خصنا

عندان حتدايت  لنا احلكويم السابق نواصلوه ونمكلوه،الربانمج داي

يش ما ،اباللزتامات دايلنا وابش نوفيهباذ التحدايت  حنا هممومنياو 

آخر ما عندان، ابش نقول يش  حاجة أ خرى، حىت يش حساب أ

 لل خوات واالإخوان احلارضين.

أ ان تنس تغرب من بعض االإخوان اليل تيقولو  وأ يضا، وأ يضا

ضعاف القدرة ال  القدرة  اإضعافي فني شفتو هاذ رشائية، و اإ

بنس بة التضخم، نس بة  ب؟القدرة الرشائية ابش تتحس ة؟الرشائي

يف  %9.0، %1راه قلت كل  (7HCP) التضخم راه ابينة راه يف

من هنا  %1بداية هذه الس نة، والتوقعات أ ننا غادي نبقاو يف أ فق 

ىل هناية الس نة، تنشكرو مجيع ال طراف اليل شاركت ف هيا، وغادي اإ

 جني للفالحة.

ذن غريب كيفاش ضعفت.. ، أ وال نس بة التضخم بقيت اإ

ة اليل مليون أ رس  6.3 ـقرة، اثنيا خصصت مساعدات شهرية لمس ت

تبني أ هنم فقدو العمل دايهلم، هذا دمع للقدرة الرشائية، يه اليل 

خىل ال مور تبقى يف واحد منطق معقول، وهذا غري هاذ االإجراء 

نقول كل هاذي قصة جناح أ س تاذ، أ ان ما تنقولش بوحدو، وأ ان 

جناح لبالدان، ماكل أ نت حىت كومة بوحدها، أ ان تنقول قصة احل

يف هاذ قصة جناح وصايف وفضينا، واش يش أ نت قول أ ان معمك 

امسح يل ما عرفتش شكون من النقابيني، واحد  ؟واحد يقولها

آخر مرة قال لي ابت يف العامل تيقولو راه تيتصلو يب النقا اال مني العام أ

ليون حىت دمعهتم امل  6لهاذ  ابمك كيفاش درتوهللا يرمح أ   لنا ، قولولنا

 يف هاذ ال سابيع؟

ر االإمس دايلو، أ مني عام دايل النقابة وحمرتم وما يش بال ما نذك

يف ال غلبية، ابش ما خنلطو ال مور ما عندها عالقة ابلس ياسة 

حنا اكملني ما ا صنعناهاجربة لتهذه احنا معزتون هبذا، و اهاذي، و 

وما  فهيا حلكومة عندها دور كبرياولكن يش احلكومة بوحدها، 

لنجاح وما عندو أ ب حتيدوش اثين احلكومة وجتي تقول لنا هاذ ا

ولكن سامهو فهيا امجليع، سامهت معنا  !وما عندو أ م، ما ميكنش
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 ،املقاوةل، سامهو معنا الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

رمه، سامهت معنا بطبيعة احلال مجيع اليل ممثل يف هاذيك نشك

ات حكومية وغريمه، سامهو معنا ، قطاع"نة اليقظة الاقتصاديةجل "

 يع سامه عىل لك حال، لك واحد ابلقدر دايلو.النقاابت، وامجل 

ضعاف القدرة الرشائية  كيفاش غادي نتحدثو عىل اإ

وخصوصا ليل تدارت والتحفزيات للمقاوالت والتشجيعات ا

تعددة والعديد املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، برامج م 

جراءات، وراه قلنا تقريبا راه يش ،هنامهنا اس تفاد م  500 وتدارت اإ

جراء اذلي اختذ، مايش من قبل هجة واحد ، من قبل مجيع ةاإ

جراءات يف  االإدارات ومجيع املؤسسات املتدخةل، لك واحد دار اإ

آاثر اجلاحئة، من وزارة  موتهي اجملال اليل هو ملواهجة اجلاحئة وأ

ادلاخلية، وزارة التعلمي ة الاقتصاد واملالية، وزارة الصحة، وزار 

 دارت يف اجملال اإخل، لكيش، لك وزارة... ة وزارة التضامن وال رس 

جراء، كيفاش 500دايلها، عىل ال قل  تقول هاذ احلكومة اكع ما  اإ

قولو هاذ اليش انقص،  .بزاف ،، بزافاثين وبزاف دارت والو؟

جراءعىل هللا  نمتناو اكفيش، قولو قولو ما  .تديرو اإ

ضعاف القدرة الرشائية وقد قامت مث كيفاش غنتحد ثو عىل اإ

جهود كبري للحفاظ عىل الاستامثر العمويم؟ وراه قلت احلكومة مب 

% مرة واحدة 50 ـلمك راه دول جبواران قطعت الاستامثر نقصتو ب

ة، احنا حتدينا وقلنا ما خصناش نقصو الاستامثر يف عز ال زم

ادي نزيدو فيه العامة، ما نقصوش، ابلعكس غ ةزيانيالعمويم، امل

 مة.رمغ النقص دايل املداخيل دايل احلكو 

أ عطت االإدارة  ،ويف هذا اجملال دايل النقص دايل املداخيل

ع املثال يف التدبري العقالين للنفقات خالل هاذ الفرتة، ويف مرشو

 أ شهر ال وىل، وقانون املالية التعدييل (6) القانون يف فرتة الست

، ل ن مشينا لتقليص النفقات دايل االإدارة اليل جاء يف الفرتة الثانية

، ولكن مايش التقشف، قلصنا النفقات دايل مليار درمه 2 ـب

اليل  الاس تقبال، دايل الفندقة، دايل تنظمي الندوات، دايل التنقل،

قولو نوقفو هذاك التنقل، واحد نبزاف دايل التنقالت و  قلنا هاذي

آ ينص  املسؤول غادي ىل أ  2خره، دران التقليص، فطوه لواحد املهمة اإ

طار التوقعات دايل املليار دايل ادلرمه ابش دران التق  ليص يف اإ

، اإىل اكن أ نت قانون املالية التعدييل أ و املعدل أ و املعدل اليل بغييت

 نعرتف هبا، أ ان نعرتف هباذ الغلط، ايك بقات هذا الغلط دايلنا أ ان
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 ين؟العاملني ما اكين مشلك، فهمتامحلد هلل رب  ؟غري هاذي

ر وهذا يشء همم جدا، االإدارة قلصت من تس يريها يف ال مو 

اليل يه كاملية أ و حاجية أ و متجاوزة أ و دران الرمقنة واقتصدانها 

نة، وهذا جناح نتيجة اجلهد اليل دارت االإدارة يف توس يع الرمق 

 ابلنس بة للحكومة.

ن هناك أ ي تقليص كد كل، ال س تاذ، أ نه مل يكؤ وأ ريد أ ن أ  

لقطاعات الاجامتعية، وبقينا يف الوفاء دايلنا كام قلت ملزيانيات ا

أ بقى أ قولها، راه ال رقام واحضة يف الالزتامات دايل مس توى وس

تمنية العامل الصحة والتعلمي وتقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية و 

نا أ وفياء القروي والتشغيل وامحلاية الاجامتعية، هاذ ال ولوايت بقي 

آخر ميكن درتو، قلِت . .لها بدليل أ مسو وأ نت قلت يل واحد الغلط أ

الوزراء قدمو املزيانيات، أ ان ما قلهتاش، ولكن اإىل  ياتاملزيان  قلت  

ىل  بقيت مسعتهيا هذا اخلطأ  الثاين تنعرتف به ونعتذر كل، صايف؟ اإ

 غري يف هاذ ال مور الشلكية، ما اكين ابس نبقاو نغلطو ابس مترار،

 .ما اكين ابس

ية دايل القطاع الفاليح، أ ان بغيت نقول بأ نه جني لهاذ القض 

حد التحية كبرية مجليع الفالحني والفالحات ولك بغيت نوجه وا

العاملني يف القطاع الفاليح، اليل بذلو واحد اجلهد همم جدا يف 

ء هذه اجلاحئة عىل الرمغ من الظروف الصعبة ووفرو للمغاربة ضو 

لشلك الاكيف وبمثن احلجر الصحي الغذاء دايهلم ابخالل مرحةل 

مو وحضاو لبالدمه، معقول جدا، وهذا يعين أ هنم اش تغلو وخد

ولكن أ يضا يعين أ ن الس ياسة احلكومية يف هذا اجملال اكنت انحجة، 

بة العامة دايل بالدان، حىت قبل ما هذا تيبني النجاح دايل املقار 

كومة، ل ن اس مترينا، ل ن جتي هاذ احلكومة، ولكن أ يضا هاذ احل

 س مترار يف واحد الس ياسة راه حىت هو جناح.الا

أ قول بأ ن الفالحة معوما عندها واحد ال ولوية،  أ ريد أ ن ،وذلكل

واحد ادلور كبري، وهناك عدد من الربامج للتحفزيات ولدلمع دايل 

ىل ما استمثرت خاصنا ال ما أ هنا يف ظل اجلاحئة استمثرت، اإ فالحة، اإ

د وزير الفالحة اكن جا وقدم ها أ كرث، وأ ان أ عرف بأ ن الس ينستمثرو

حدى الغرفتنييف الرب  هيام توضيحات، ولكن أ ان أ و يف لك ملان يف اإ

تنواعدمك ابش نعاود هنرض معه ونعاود نقاش معه الس ياسة الفالحية 

راحل دايل هناية اجلاحئة والصعوابت اليل عند يف ضوء هاذ امل

 الفالحة.

عندان جلنة خاصة اذ القضية دايل اجلفاف، راه واحنا واعيني هب

شوها ابس مترار، ق ما أ مكن ان ملتابعة ال زمة دايل املاء واحنا تنحاولو

آخر جملس حكويم اكنت مناقشة دايل املشلك دايل املاء  وغري أ

ج دايل احلكومة ملواهجة هذه ال زمة دايل والتداعيات دايلو والربانم

عض املناطق، هناك حتفزيات املاء اليل عندان وخصوصا يف ب

آليات ملساعدة الفالحني، هناك نظاملال  ستامثر الفاليح، هناك أ

ص الاس تفادة مهنا، املساعدات ممنوحة خاصة مبشاريع التجميع، خ

ىل اكن صعوابت يف الاس تفادة مهنا حناولو نراجعو  فهيا القطاع واإ

 املعين لالس تفادة منه.

مل يكن غائبا عىل جلنة وأ ريد أ ن أ قول بأ ن القطاع الفاليح 

، فالس يد وزير (الاقتصادية ةجلنة اليقظالفالحية )املقصود: ة اليقظ

مل العضوية وتيحرض وتيسامه الفالحة هو عضو يف هذه اللجنة اك

 بطبيعة احلال.

صين  لها، وكنت خبقي يل واحد النقطة رضوري بغيت نشري

نبدا هبا من ال ول، هو أ ن احنا احلكومة ما عندانش مشلك مع 

 س يدات والسادة املستشارين أ والانتقادات، فعندما يقوم ال 

ت منصفة، الربملانيني معوما، سواء من ال غلبية أ و املعارضة بتدخال

موضوعية ولو يف س ياق النقد، فنحن نرحب هبا بل ونصفق لها، 

يد وزير ادلوةل ابلتصفيق منذ قليل، ل ن احنا ما كام قام الس  

عندانش مشلك مع النقد عندما يكون موضوعي، ولكن اثين ما 

 وش املؤسسات دايل بالدان.خصناش نظلمو بالدان، ما نظلم

 تتابعون تدبري بالدان لهاذ ابهلل عليمك، وأ نمت :ومن هنا أ قول

الوطنية وادلولية، القضية دايل اجلاحئة، وأ نمت تتابعون ردود الفعل 

ىل جينا، غالبا تتشوفومه يف القضية دايل ار  ه حشال من فيديوات اإ

اذ ادلمع اليل ل ال قنعة، يف القضية دايل هك، يف القضية دايساملا

خل...  ايل وىل كيتصنع (l’alcool) قلنا ويف القضية دايل هاذ ، اإ

ربة؟ تابعون هاذ ردود الفعل أ ال تشعرون ابلفخر بأ نمك مغات دما عن

ما سامهتو؟ انقش تو قوانني، صادقتو و ما تتشعروش بأ نمك حىت انت

أ ال  .خلاإ ... عطيتو فهيا الرأ ي دايلمكاعلهيا، انقش تو س ياسات، 

راه يشء همم جدا، امحلد هلل، هذا يرفع ابلفخر؟ هذا  تشعرون

 نا مجيعا، وال ندعي بأ ن احلكومةرؤوس املغاربة مجيعا، رؤوس  

اثين  ،وحدها، ولكن يه مسامه أ سايسوحدها فعلت هذا، مايش ب

 .صش اثين نظلموها، حىت يه مسامه أ سايسما خ
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نجاح اذلي تصنعه أ ان أ قول بأ نه جيب أ ن نفخر هبذا ال  ،فذلكل

ه جناح مقدر، جناح مرشف حصيا، طبيا، اجامتعيا، بالدان، ل ن

ن شاء هللا، وسريفع بالدان يف تضامنيا، اقتصاداي ، وهل ما بعده، اإ

صنا نبثو ، بقيادة جالةل املكل، هكذا تيخصنا نديرو وخ املس تقبل

 خطاب ال مل دلى املواطنات واملواطنني.

 ،النقص عندما يوجد، جودةويه مو  ،ال خطاء عندما توجد

ىل بغينا نقولو هناك الضغط ، موجود وهو ويف عز اجلاحئة، هناك اإ

ايل اجلاحئة، وحنن حنس بأ ن العديد من املواطنات واملواطنني د

من اجلاحئة، اكين مرىض اليل ما انو مع احلجر الصحي وعانو ع

قلمي الإقلمي، ويف دوش يوصلو للمستشفى ل هنم خق ص يتنقل من اإ

ن حىت النقل ما اكنش موفر جر الصحي اكن هناك صعوابت، ل  احل

 ابلوفرة الاكفية.

نت عندو لكفة، بزاف دايل املواطنني ما احلجر الصحي اك

هبم وال حيرضو للجنائز دايل احباهبم قدوش ميش يو يشوفو احبا

والعائالت دايهلم، ل هنم بعاد ول ن احلجر الصحي ما تميكنش ابش 

نو الشدة ايل املواطنات واملواطنني عاميش يو عندمه. بزاف د

دخول، ما بقاش عندمه م ،والصعوابت نتيجة التوقف عن العمل

احئة يف احنا معتربين هاذ اليش ومقدرينو وعارفينو، ولكن راه اجل

العامل لكو عندها لكفة، مايش غري عندان بوحدان يف املغرب، يف 

جراءات ابش   خنففو.العامل لكو عندها لكفة، واحنا دران اإ

غري البارح  ،وهاذي تتوصلين الشاكايتميكن بعض املواطنني، 

املواطنني ما وصلهومش ادلمع اكنت وصلتين شاكية، بعض 

يس تحقو وما وصلهومش،  ل س باب معينة، عالش؟ ميكن يكونو

ىل اكنو، ولكن تنقدرو بأ ن هذا واحد العدد قليل،  تنعتذر هلم اإ

، ما اس تطعناش، نعرتفو، صو يتعاجلاإىل اكن قليل اكن خوخا ولكن 

اإىل ( 8CNSS) ن اإىل اكن وصل ادلمع عىل ال قل من خارجولك

خشص ميكن يكون بضعة أ لف  500مليون و 5 اإىل وصل ادلمع

لهاش ادلمع، ممكن يكون، ممكن ما اكين أآالف أ خرى ما وص 

مشلك، تنعتذرو، وحناولو ما أ مكن نس تدركو هاذ اليش يف 

 املس تقل.

الناس رجعو خففنا احلجر الصحي، و  دابنا ولكن، امحلد هلل، اح 

ن شاء هللا،   ،تتحرك احلركةلل عامل دايهلم، نمتناو عىل هللا، اإ
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احلرة ويف القطاع غري  يف املهنليل اادلورة الاقتصادية، واملواطنني 

املهيلك يدخلو املداخل دايهلم وعاود حيركو العجةل، وراه لكيش 

 عليه الضغط.

يف الربملان، اكن من أ وائل  وذلكل حنن يف احلكومة، وأ نمت

القرارات اليل اختذانها هو التربع بشهر اكمل من املداخيل أ و 

ؤالء وهذا تضامن مع ه ..ال جرة أ و التعويضات دايلنا لصندوق

 2وان عدد من املواطنات واملواطنني، راه ذا حذاملواطنني، وح

مليون مسامهة اليل اكنت ما بني مقاوةل ومؤسسة وخشص مواطنة 

نسان  وخافراد بطبيعة احلال، و مواطن، وال غلبية دايهلم أ  أ   يتربع االإ

املليون، وهذا معلية  2حىت هو حمسوب يف درامه راه  10 ـغري ب

ناو تس متر، هاذ معلية التضامن تس متر ل ن ابيق تضامن كبرية، نمت 

حمتاجني هاذ الصندوق دلمع خمتلف الربامج اليت حتاول أ ن تواجه 

 جاحئة كوروان.التأ ثريات دايل 

ذن أ ظن بأ ن ه أ مسو، أ ان تنظن بأ ين يف  ذه أ مه النقط اليت..اإ

ت جواب لك ذاك اليش اليل تندير، تندير العرض داييل قدم

ال بشعارات، بأ رقام، تندير ب ربامج واحضة، ولكن أ حياان ال أ قابل اإ

م قول صنا نتبادلو هاذ اليش، نقول أ رقابالكم عام أ حياان، احنا خ 

حصيحش، ابش يكون ما اكفيش، هاذ الرمق ما  قاميل هاذ ال ر 

 ا.احلوار معيق جدا، معيق ويكون مفيد لنا مجيع

أ ريد أ ن أ قول مرة أ خرى شكرا مجليع الس يدات والسادة 

ملستشارين عىل التفاعل دايهلم، وأ ان أ قول بأ ين مس تعد، بطبيعة ا

احلال، ابش نناقشو مواضيع أ خرى يف املرات ال خرى بقلب مفتوح 

خندمو بالدان وخندمو  صدر مفتوح، ل ن احنا هنا ابشوب

لمواطنات واملواطنني ونقول ونتوجه ل ،املواطنات واملواطنني دايلنا

س بة العيد نديرو احليطة واحلذر، وراه ما هلم هللا جيازيمك خبري مبنا

اكن حىت يش تناقض بني القول داييل لمك ابش تقللو من السفر 

ال اإىل اكن رض  ما  ،ليةوري، وبتشجيع الس ياحة ادلاخ وما تسافرو اإ

ل سفار اكينش تناقض، جشعو الس ياحة ادلاخلية، ولكن حنضيو يف ا

ية الرضورية ابش الاحرتاز دايلنا أ و عىل ال قل نديرو االإجراءات 

وس نا والصحة دايلنا والصحة دايل وليداتنا والصحة دايل حنميو ر 

املواطنات ال رس دايلنا والصحة دايل الوطن دايلنا ودايل 

 جييبنا يف الصواب.واملواطنني، هللا 

 ل ايم املباركة.ونبارك لمك مجيعا هذا العيد املبارك وهذه ا
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 شكرا جزيال.

  وبراكته.والسالم عليمك ورمحة هللا

 الرئيس:الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا لمك مجيعا، الس يدات والسادة الوزراء واملستشارين.

 ورفعت اجللسة.

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

  املستشار الس يد عبد اللطيف أ معومداخةل: امللحق

 الس يد الرئيس احلكومة، 

 الوزراء،  ةداالس

 ،ات والسادة املستشارونالس يد

يعقد جملس املستشارين، هذه اجللسة العمومية الشهرية اخملصص 

ياسة العامة من قبل الس يد رئيس عن ال س ئةل املتعلقة ابلس   ال جوبةلتقدمي 

االت الاقتصادية الس ياسات العمومية يف اجمل"احلكومة ملناقشة موضوع 

صة من تداعيات أ زمة الرمقية يف ضوء ادلروس املس تخلوالاجامتعية و 

 ."كوروان

كوروان يف حماوةل للخروج من  جاحئةاملراحل ال وىل من  مرتقد لو 

خراج البالاحلجر الصحي و   تعطأ  ويه اسرتاتيجية  .د من ال زمةحماوةل اإ

ا يف بصائ  اعترب وهو خيار .الاقتصاد بن عىل حساصحة املواطال ولوية ل

جامع، وحظي منطلقاته الاقتصادية ال ولوايت  تن، عادوتفهم امجليع، لك ابإ

ىل الواهجة فامي بعد حبدة   .اررص وابإ والاجامتعية اإ

ملس توى الاقتصادي، حاده وشامةل عىل ابعد التأ كد من أ ن ال زمة ف 

عىل الصعيد الاجامتعي قاس ية، خصوصا يف هذه الظرفية  انعاكساهتا أ نو 

نقاذ لك ما الإ  توجه الاهامتم حنو ادلوةل ومؤسساهتا،الثقل و  اخلاصة، تركز

نقاذه ميكن نقاذ املقاوالت من االإفالس و  :اإ املواطنني من ش بح البطاةل نقاذ اإ اإ

مساعدة الفئات و  لعممن ال الترسحيحامية العامل من ، و وقةل ذات اليد

  .الهشة

دلوةل الراعية واحلاضنة لوجه م طرس يوهذا اخلطاب املهمين وامل 

اكر اببتا ملواهجة الوضع، ومطالباهت هتا ابلرفع من مزيانيهتاهجة، ملطالبواملو 

نقاذ واالإقالع يف ظل  من نفقات  رفعلاممتزية برضورة  ءأ جواخمططات االإ

  لص مداخيلها.قتاض و ادلوةل مع اخنف

ىل ارتفاع يف العجز ما اإ ، متويهلوضعف طرق  .وهو ما س يؤدي حامت اإ

وغري  نةاعامتد س ياسة نقدية مر  أ و ةديونيرفع من املالعرب الرضائب أ و 

 رية قرارها الاقتصادي واملايل والاجامتعي؟متكل احلكومة ح لفه .اعتيادية

 وما يه حدود ليونة قرارها؟

 دروس وعرب

 ،د رئيس احلكومةالس ي

أ مهية العالقة الوطيدة و  العضوي الرابطالء ن أ زمة كوروان أ ظهرت جباإ 

عية والبيئية، التمنية املس تدامة، الاقتصادية والاجامت أ سساليت تربط بني و 

ىل تغيري منط العيش وتغيري  نتاج منوذج تمنوي للمغرب هيدف اإ ىل اإ واحلاجة اإ

من  املواطنزمن كوروان، وميكن توهجات خالل فرتة ما بعد ال و  تسلواكال 

 .البالد ومن حقه يف التمنية ةمن ثرو هاملشاركة واحلصول عىل حظ

ن و  ن قطاع أ   من أ مه ادلروس املس تخلصة من تداعيات ال زمة،اإ

املنظومة الصحية، فقد  تعزيز بفضلالصحة يشكو من نقائص عديدة، و 

تدابري، اليت جموعة من ال مبدان حمارصة انتشار الفريوس اس تطاعت بال

سامهت اإىل حد كبري يف التخفيف من الضغط عىل القطاع الصحي، بفضل 

ة ال طباء واملمرضني يف مواهجوالعسكرية و  لك القطاعات املدنية تعبئة

وقد أ ابنت ال طر الطبية  .انتشار هذا الفريوس، وبناء املستشفيات امليدانية

يف مواهجة تفيش  عايل من املسؤولية، وقدمت جمهودا كبريا ىل حسع

 .فريوس كوروان

وهذه ال زمة تعترب فرصة الإصالح هذا القطاع الاسرتاتيجي، من خالل 

ت جامعية يف لك هجة، تقوية وتعزيز املستشفى العمويم وتشييد مستشفيا

، وحتسني ابلوضع املادي واملعنوي لل طباء واملمرضني الاهامتمجبانب 

 . ونوعاالولوج لقطاع الصحة كامرشوط التكوين و 

كام أ ظهرت أ زمة كوروان جبالء أ مهية قطاع التعلمي، اذلي تأ ثر بسبب 

 اجلاحئة، حيث أ غلقت املدارس، واجلامعات، واملعاهد، واعامتد التدريس

عن بعد، رمغ حمدوديته وقصوره، خصوصا، وأ ن العامل القروي ظل يف 

كة بة، ل نه غري مكمتل التجهزي والربط، سواء ابلش بمعزل عن التجر 

 .تيأ و بش بكة االإنرتن الكهرابئية 

جناح هذه التجربة اليت فرضهتا الرضورة،  وهذا ما يبني بوضوح بأ ن اإ

ويبني بأ ن قطاع التعلمي ومنصفة.  ترابية عادةلرهني ابعامتد مقاربة تمنوية و 

ىل اإصالحات معيقة، تنطلق من الاه امتم بأ وضاع نساء ورجال حيتاج اإ

مع تشجيع التعلمي العمويم وتقوية البىن التحتية، التعلمي ماداي ومعنواي، 

عطاء ال ولوية للعامل القرويو   .اإ

رية رضارا اجامتعية خطأ  عىل املس توى الاجامتعي، خلفت أ زمة كوروان 

عادة تشخيص الواقع  .جدا ىل اإ مما يس تدعي وضع قاعدة بياانت هتدف اإ

مع وضع خطط  جامتعي بناء عىل املعطيات اليت أ فرزهتا هاته املرحةل،الا

يف املنظومة الاقتصادية، وتقوية  غري املهيلكطموحة الإدماج القطاع 

جاحئة  كام أ ن أ زمة .وجعهل قاطرة جلر ابيق القطاعاتالاستامثر العمويم، 

حياء ادلوةل الاجامتعية الراعية ملو  اطنهيا، واليت تراهن كوروان أ ظهرت أ مهية اإ

 .الرتابيةعىل العداةل الاجامتعية و 
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 ولوايت الاسرتاتيجية الصناعيةال  

 الس يد رئيس احلكومة،

العاملية لضغوط كربى  الاقتصادايتمنذ بداية ال زمة، تعرضت 

 .من املواد واملنتجات الصناعية صعوابت كبرية يف تزويد ال سواقلو 

ذا عرفنا ماكنة  ئتبو ل وبالدان مؤهةل  هامة والمتوقع يف هذه ادلينامية، اإ

، ملا بعد وبطريقة استباقية وتوقعيةا تنافس يا، وبرسعة كيف نقرتح عرضا دولي

، حيث المتوقع اجليد يف سالسل القمية العامليةوهو ما يس تدعي  اجلاحئة.

السمة الغالبة للتجارة والاستامثر العامليني، حيث أ صبحت هذه السالسل 

% من اخلدمات املتداوةل يف مجيع أ حناء 70من ثليث السلع وأ كرث تشلك 

 .العامل

دراك جيد بأ ن جاحئة كوروان يه مناس بة  تساعد لك التحاليل عىل اإ

بناء اقتصاد لوضع خارطة طريق الإصالحات اقتصادية كبرية، من خالل 

نتاج وخلق فرص الشغل، و يع  وطين تضامين اس تقطاب متد عىل دمع االإ

ساميل الفاقد للك مصداقية، أ  ل جنبية، واحلذر من النظام الر الاستامثرات ا

ىل الفقر جبانب اخملاطر واذلي  .ال ينتج اإ

 اعادة النظر يف املنظومة اجلبائية جلعلها أ كرث حتفزي ويه فرصة كذكل الإ 

نتاج واالإبداع، وكذكل دمع امل قاوالت لتمتكن من الاستامثر يف عىل االإ

وين املوارد البرشية، وتقوية الرأ سامل الرهاانت التكنولوجية، ودمع تك

 .التكنولويج

 هذه القراءات والتحاليل عىل أ ن ندرك جيدا ما عىل وقد تساعدان

جيابيات عىل  املغرب فعهل الس تغالل وحسن توظيف ما حتقق من اإ

ادي للمغرب قاراي ودوليا، ليس فقط مس توى الرايدة، وتوظيف الوزن القي

حية حبذر، ولكن كذكل عىل مس توى جتنيد عىل مس توى تدبري ال زمة الص 

قدرات معليا، بأ ن دول اجلنوب قادرة عىل بناء  الآةل الصناعية، ابلربهنة

نتاج أ دوات طبية وصنع أآالت دقيقة، مع التدبري  صناعية واعدة، من قبيل اإ

 .ية يف زمن ال زماتاللوجيستييك للحاجيات الآن 

برهن عنه اجملمتع املغريب، بني مكوانت اجملمتع، اذلي  الانسجامفهذا 

ىل مسار صناعي قوي يدم ج مضن النس يج الصناعي الوطين، ميكن حتويهل اإ

ن جملس نا صادق يوم امجلعة أ  مسارا صناعيا ذي تطلع عاملي، مع العمل 

دلفاع وال من وال سلحة يتعلق بعتاد وجتهزيات ا 10.20املايض عىل قانون 

يف بالدان، ملبادرات الصناعية واذلخرية، واذلي بدون شك، س يوسع جمال ا

 .ويقوي مؤهالت املغرب

 يس احلكومة،الس يد رئ 

ن خياراتنا الصناعية، جيب أ ن تكون  كرث طموحا اليوم، وال جيب أ  اإ

ة الاقتصار عىل تأ دية وظيفة صناعية اثنوية، وجعل الصناعة الوطنية قامئ

عىل قمية  كرث فأ كرث عىل القمية املضافة العالية، وجعلها ترتكز أ ساساأ  

 .الرأ سامل البرشي

ن التحاليل تتناسل، والقراءات ومعوما، فرمغ رضورة تويخ احلذر، ل  

تتعدد، اإىل حد التخمة، حول سيناريوهات ما بعد اجلاحئة، فعظم الآراء 

قدام العامل عىل مرحةل من عدم ا ن والشك، والارتباك يقت ل تتوحد حول اإ

ايري وملنظومات قامئة... لتحل حملها، القوي. مما س ينتج عنه تدمري لقمي وملع

 .معايري جديدةكوروان، قمي و  جاحئةبعد 

 لرهان وطين وقاري ابمتيازا

فريقية، ومعها املغرب اليوم، مزية أ ساس ية، ويه التعود عىل  للقارة االإ

نظوماهتا، وعدم ارتباطها القوي ، وليونة م والارتباكفرتات الشك 

علها قادرة عىل التأ قمل الرسيع مع املس تجدات ابلتكنولوجيا وغريها... مما جي 

ىل أآخروالتحول برسعة من   .مسار تمنوي اإ

وحنن نتحدث اليوم عىل عن هذا التحدي القاري، وموقع املغرب فيه، 

ركز عىل ، واذلي ي2014نس تحرض اخلطاب املليك يف أ بيدجان يف فرباير 

ماكنياهتا اإ  فريقية وابإ املادية والبرشية، ويراهن ميان املغرب بقدرات القارة االإ

آليات الاش تغالعىل قدرهتا  عىل املس توايت اليت تسمح خبلق  عىل تطوير أ

 .عدةاقوة اقتصادية و 

فريقية للتنس يق ملا بعد كوروان، واليت جتمع املغرب وكوت و  ن املبادرة االإ اإ

فريقيا الواثقة يف الإ  ، من شأ هنا أ ن تشلك خارطة طريقديفوار والسينغال

 .فريقياأ  قدرات 

ن النجاح يف تدبري ال زمة سينطلق حامت من حسن تدبري او  ل زمة اإ

 .وطنيا، لكن، من قدرتنا كذكل عىل أ ن نكون قدوة عىل املس توى القاري

لهيا، س تحفزان ال حماةل عىل بذل ن هذه املاكنة القارية اليت نتطلع اإ  واإ

الطموح مزيد من اجلهد، اعامتدا عىل أ ربع عنارص رئيس ية، قامئة عىل: 

 .والربغامتية والثقة والتعبئة

 الس يد رئيس احلكومة،

نفس نا أ وال، وكيف نمثن معل أ  تعلمنا من هذه اجلاحئة كيف حنرتم قد ل

ملني يف قطاع الصحة، وغريه من القطاعات الاجامتعية العمومية، وأ داء العا

 .ا أ ن حتظى ابهامتم الئق، ماداي وبرشاياليت علهي

بداعية اليت  وعلينا احلفاظ عىل أ ن تظل هذه الشعةل شعلهتا أ زمة أ  االإ

ذاكءشعة بعد ال  كوروان، متقدة وم   زمه، لتكون حمفزا عىل حسن ال داء، واإ

 .قلب اجملمتع امحلاس الرضوري يف

كراهات الصحية اك ن رضوراي، فبقدر اقتناعنا بأ ن احلذر يف مواهجة االإ

فال نفهم احلذر املفرط اذلي تتبناه ادلوةل يف خيارات وسيناريو هات متويل 

 .يف ظل اخنفاض مداخيلهاالعجز، النامج عن الرفع من نفقات ادلوةل 

داية وابء فريوس فبغض النظر عىل قرار ختفيض سعر الفائدة، منذ ب

ىل  نقطة 50كوروان املس تجد، بواقع  بعد خفض سعر  % للمرة الثانية،1.5اإ

نقطة شهر مارس املايض، مل تتخذ تدابري تدخل يف خيار  25الفائدة بواقع 

 .اعامتد س ياسة نقدية مرنة
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ل ال مثل يمكن يف الرفع من الرضائب، كحل مناسب، فيبقى بذكل احل

تجربة، بأ ن هذا اخليار سيبقى قليل الفعالية، يف لكن، يتبني من خالل ال 

قي. واالإصالح الرضييب، حىت ولو ودل اليوم ظل غياب اإصالح رضييب حقي

ىل نتاجئ يف ال مد القصري  .يف ال جندة احلكومية، فهو لن يؤدي اإ

ىل موخيار املديونية،  ن هجته صعب وحمفوف ابخملاطر، ابلنظر اإ

ىل % من الناجت ادلاخيل 90نس بة تفوق  مس توى املديونية، اذلي وصل اإ

 .اخلام. فالهامش حمدود يف هذا اجملال

ة النقدية حنو مزيد الس ياس وهذا ما جعل الكثريين يرون أ ن مراجعة

ملركزي لبنك من املرونة، هو أ مر تفرضه الوضعية الراهنة، ابعتبار ادلور ا

املس تقل عن اجلهاز املغرب كفاعل رئييس يف معلية المتويل، واعتبارا ملركزه 

ال جيعل أ  ه تتطلب من التنفيذي، اذلي هل وحده صالحية الس ياسة النقدية

للقرار الس يايس للجهاز من اس تقالليته وهمينة قراراته املالية قيدا أ و فرمةل 

س تثنائية، وجتعل اجلهاز التنفيذي التنفيذي، خصوصا يف هذه املرحةل الا

كون ملزما بتقييد توهجاته الاقتصادية و يأ   غري قادر عىل تنفيذ س ياساته

شاكلية دميقراطية  حاسب. وهوواملالية، واليت عىل أ ساسها س ي ما يطرح اإ

 .بنيوية

ذا اكن اللك مقتنعا بأ ن متويل خزينة ادلوةل هو منطلق الرفع من  فاإ

نتاج وحتفزي الطلب  ادلاخيل والرفع من الاستامثر العمويم ومن فرص االإ

نتاهجا ومن الشغل، فرفع ادلمع  املوجه للمقاوالت لرتفع من هجهتا من اإ

نتاجسامه يف خلق خدماهتا هو ما سي    توازن جديد بني المتويل واالإ

آاثر اجلاحئة رتدوكس ية أ و حىت عىل ادلول ال كرث  ولقد فرضت معاجلة أ

نقاذ اقتصادايهتا، اعامتدا عىل ما يفرضه اعامتد نظام توفري الس يو ةل وخضها الإ

تثنايئ، وما تس تدعيه من وسائل اس تثنائية ملواهجته، أآخرها الظرف الاس  

 .2020يوليوز  20ال وروبية البارحة االثنني  27ما اتفقت عليه ادلول 

ىل خلق وسائل أ  و  ن بقاء احلكومة غارقة يف دوغامئيهتا، دون أ ن تبادر اإ

ل وابتاكر س ياسات متالمئة مع متطلبات املرحةل قد يسامه يف جديدة لمتوي

ىل الندم حيث ال ينفع الندمتضيي  .ع الفرص، وقد يؤدي اإ

 الرمقيةحتقيق طفرة نوعية يف اجملاالت 

 الس يد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون،

ن تمثني وتوظيف الوزن الرايدي والقيادي للمغرب  قاراي ودوليا، ال اإ

 .االت الرمقيةميكن حتقيقه بدون حتقيق طفرة نوعية يف اجمل

وقد رصدت العديد من املؤسسات الوطنية وادلولية تأ خر املغرب يف 

قلميي، بعاـــاجمل  يف  56د احتالهل الرتبة ــالت الرمقية عىل الصعيدين العاملي واالإ

 (.2019دوةل )س نة  65التصنيف العاملي جلودة احلياة الرمقية، واذلي مشل 

ال أ ن  ورمغ الصعوبة القامئة لتحقيق قفزة رمقية اكمةل يف أ قرب الآجال، اإ

مقبوةل لتحقيق أ هداف قاربة الاسرتاتيجية الوطنية يف التحول الرمقي تبدو م

دارة أ عاملها بشلك  التمنية، ومن شأ هنا أ ن متكن مؤسسات المتويل من اإ

نتاجية الفعاةل  .مع ختفيف اخملاطر يضمن لها الرحبية واالإ

اد ول الرمقي لالقتصتحق ال ــة اليت تس هتدف حتقيهذه الاسرتاتيجي

زاحةالوطين، وتقوية ماكنة املغرب كقطب رمقي هجوي،  البنيوية العوائق  واإ

 .وابخلصوص املتعلقة ابحلاكمة والتأ هيل البرشي

تطوير فالرهاانت الاقتصادية والاجامتعية مرتبطة حبسن ال داء و 

القدرات التنافس ية، ولكها رهاانت تصبح ميرسة بترسيع التحول الرمقي، 

طرق الاش تغال، هبدف حتسني املشجع لالبتاكر يف املنتجات واخلدمات و 

نتاج، وسائل ا تقليل الوقت الالزم للتسويق، مما يضفي مرونة داخل و الإ

 .العمل فرق

غفال أ مهية عنارص الربط بش بكة االإ  ت وامحلاية من ينرتن لكن، ال جيب اإ

الهجامت الس يربانية وحامية املعطيات الشخصية، جبانب عنرص اخلدمات 

طار مؤسسأ  احلكومية الرمقية، خصوصا و  ايت ن بالدان أ صبحت تتوفر عىل اإ

قة جملس نا يوم اين والتحمك يف رهاانته، مبصاديرب مل، يتعلق ابل من الس  متاك

 .ابل من الس يربايناملتعلق  05.20امجلعة املايض عىل القانون 

ن جاحئة كوروان أ ابنت عن هوة رمقية بني املدن الكربى وابيق أ  و 

عد . مما جعل تعممي المتدرس عن باجلهات، وبني اجملالني احلرضي والقروي

 .ملنالصعب ا

اجملال، يف ظل  مة الرتبوية يف هذاو فكيف سيمت حتسني أ داء املنظ

عداد حلول تعلميية  التقليص من املزيانية املرصودة للقطاع، ىل اإ وحنن نطمح اإ

 مبتكرة لتمنية الكفاءات الالزمة ملهن صناعة الغد؟

الفوارق اليت مما يس تدعي الرفع من سقف الطموح والعمل عىل تدارك 

الربامج  ، بعد التخيل عن متابعة مجموعة من2012احلكومة منذ س نة رامكهتا 

الصعيدين القاري  اليت س بق أ ن صنفت املغرب يف مراتب متقدمة عىل

قلميي  .واالإ

هاته بعض املالحظات، اليت نرى أ ن احلكومة حتاول دامئا جتنب 

 ليت تنويال جوبة الرصحية عهنا واملقرونة ابخلطط والبياانت واملشاريع ا

بدل علهيا أ و يوهجها، وفضلت أ ن تبقى دامئا اتبعة ومنتظرة من مييل  .تنفيذها

ماكنياهتا وطموحا ت من انتخبوها يف جمال التمنية والريق الاعامتد عىل اإ

ابملس توى الاجامتعي والاقتصادي للبالد. ونأ مل أ ن متتلكوا جرأ ة االإجابة 

 .عهنا بوضوح


