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للمغرب.
وابلنس بة للس ئةل اليت توصلت هبا الرئاسة اإىل غاية يومه الثالاثء 3
نونرب  ،2020فهيي اكلتايل:
 عدد الس ئةل الشفهية 103 :سؤالا؛ عدد الس ئةل الكتابية 10 :أس ئةل.شكرا الس يد الرئيس.

حمرض اجللسة رمق 312
التارخي :الثالاثء  17ربيع الول 1442هـ ( 3نومفرب 2020م).
الرئاسة :الستشار الس يد عبد احلكمي بن شامش ،رئيس جملس
الستشارين.
التوقيت :ساعتان وتسعة وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة وادلقيقة
اخلامسة عرش بعد الزوال.
جدول العامل جلسة خمصصة لتقدمي الجوبة عن الس ئةل التعلقة
ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس احلكومة حول موضوع
"الس ياسات احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي
والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كروان".

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد المني.
ونرشع الآن يف معاجلة أس ئةل حمور هذه اجللسة حول "الس ياسات
احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات
جاحئة كوروان" ،وعددها  12سؤالا.
أفتح ابب التدخالت ،وأعطي اللكمة لول متدخل عن فريق الصاةل
والعارصة.
الستشارة الس يدة فاطمة الزهراء بن الطالب:
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
نسائلمك حول "الس ياسات احلكومية العمتدة من أجل جتاوز الوضع
الاقتصادي والاجامتعي جراء تداعيات أزمة كوروان؟"
وشكرا.

---------------------------------------------------------------الستشار الس يد عبد احلكمي بن شامش ،رئيس اجمللس:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني.
عىل بركة هللا ،أعلن عن افتتاح اجللسة.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
معال بأحاكم الفقرة الثالثة من الفصل  100من ادلس تور ،والادتني
 283و 284من النظام ادلاخيل جمللس الستشارين ،خيصص اجمللس هذه
اجللسة لتقدمي الجوبة عىل الس ئةل التعلقة ابلس ياسة العامة من قبل
الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،حول موضوع واحد يتعلق بـ "الس ياسات
احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات
جاحئة كروان".
واكلعادة ،قبل الرشوع يف تناول الس ئةل الدرجة يف جدول أعامل هذه
اجللسة ،أعطي اللكمة للس يد المني الإطالع اجمللس عىل ما جد من
مراسالت وإاعالانت.
اللكمة لمك الس يد المني.
الستشار الس يد أمحد خلريف ،أمني اجمللس:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
السادة والس يدات الستشارات احملرتمون،
بداية ،توصل اجمللس من جملس النواب مبرشوع قانون رمق 32.20
بتغيري وتمتمي القانون رمق  12.96القايض ابإصالح القرض الشعيب يف

الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الآن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
الستشار الس يد عبد السالم اللبار:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ماذا أعددمت لواهجة هذه اجلاحئة ،وقاان هللا من رشها؟
الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الآن لفريق العداةل والتمنية.
الستشار الس يد عبد الصمد مرميي:
شكرا الس يد الرئيس.
بسم هللا الرمحن الرحمي.
نسائلمك ،الس يد رئيس احلكومة ،عن الس ياسات العمتدة من طرف
حكومتمك لعاجلة أآاثر اجلاحئة عىل الوضعني الاقتصادي والاجامتعي.
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الرش يدة والتبرصة جلالةل الكل ،حفظه هللا ،للتخفيف من التداعيات
الاقتصادية والاجامتعية للجاحئة.
لكن ،ورمغ التدابري احلكومية الولية الناجعة خالل الرحةل الوىل
المتدة من  15مارس اإىل غاية  30يونيو  ،2020اليت استندت اإىل
تقديرات ظرفية ،عىل أساس الرجوع اإىل الوضعية العادية ابتداء من يوليوز
 ،2020كبداية لرحةل لالنتعاش الاقتصادي الوطين ،اإال أن تطورات
اجلاحئة دوليا ووطنيا أفرزت معطى جديد ،كشف ابللموس أن تداعياهتا
س متتد اإىل هناية س نة  ،2021المر اذلي أسقط قانون الالية التعدييل
ومرشوع قانون الالية  2021يف اجرتار التوقع احلكويم الويل ،مما هيدد
اس مترارية القاوالت ومناصب الشغل ،الس امي وأن القاوالت الوطنية اكنت
تعيش صعوابت قبل اجلاحئة مع تعاقب س نتني من اجلفاف.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ارتباطا مبا س بق ،تعترب صدقية الرقام أقوى تعبري عن جحم التحدايت
الاقتصادية والالية والتوترات الاجامتعية اليت هتدد اس مترارية القاوالت،
ومهنا عىل سبيل الثال التصنيف االئامتين الس يادي للمغرب ،اذلي اخنفض
اإىل أدىن درجات الوضع السليب ،نتيجة تأثريات جاحئة كوروان عىل الاقتصاد
الغريب والالية العمومية ،وذكل وفقا لتقرير واكةل ()Fitch Ratings
الصادر يف أكتوبر  ،2020لا هل من تداعيات عىل س ياسة الاقرتاض
والاستامثر ،وهو ما تؤكده كذكل خالصات اللقاءات العديدة لالحتاد العام
لقاوالت الغرب مع عدة منظامت دولية ووطنية اكلبنك ادلويل وصندوق
النقد ادلويل ،ارتكزت عىل جس نبض القاوالت كبارومرت دلى الاحتاد
العام لقاوالت الغرب.
وفامي ييل بعض العطيات والتوقعات:
 ففامي يتعلق برمق العامالت :عرف يف  2019ما يفوق  1000مليارو 296مليون درمه ،ويف القابل  884يف  ،2020أي ابخنفاض
ترامكي بـ  412مليار درمه؛
 فامي خيص الرضيبة عىل الرشاكت :يف  2020اكن اخنفاض مببلغ 32مليار درمه ،والتوقع أنه يف  2021غادي تكون بني  15و 20مليار
درمه ،الس يد رئيس احلكومة؛
 ومن حيث المتويل :فاإن القاوالت الس تفيدة من "ضامن أوكسجني"و"ضامن اإقالع" خالل  2020يه  47.000مقاوةل ،مببلغ  38مليار
درمه بنس بة اس تفادة ال تفوق %20؛
 من حيث فقدان مناصب الشغل :فبني ش تنرب  2019وش تنرب 2020مت فقدان  581.000منصب شغل ،وانتقل معدل البطاةل
من  %9.4اإىل %12.7؛
 وابلنس بة لنفوق القاوالت ففي  2019اكنت مبثابة  8439مقاوةل،وصل يف  2020اإىل  ،9770بزايدة  ،%16والتوقع خالل الس تة

الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الآن للفريق احلريك.
الستشار الس يد أمحد شد:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
مازالت جاحئة كوروان تمتدد بتداعياهتا السلبية عىل خمتلف اجملاالت
الصحية والالية والاقتصادية والاجامتعية ،عىل هذا الساس ،نسائلمك،
الس يد رئيس احلكومة ،حول الس ياسات السطرة للحد من تداعيات
النامجة عن هذه اجلاحئة.
وشكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الآن لفريق التجمع الوطين للحرار.
الستشار الس يد محمد البكوري:
نفس السؤال.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة للفريق الاشرتايك.
الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يد الرئيس.
نفس السؤال.
الس يد الرئيس:
شكرا.
فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب.
الستشار الس يد عبد الكرمي همدي:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
الس يدات والسادة الستشارين،
يف س ياق الزمة الصحية جلاحئة "كوفيد ،"19-نس تحرض  -وحبس
وطين عال  -جحم التحدايت الاجامتعية والاقتصادية الرتبطة مبواهجة هذه
الزمة الوابئية والتدابري الاستباقية اليت اختذهتا بالدان ،حتت القيادة
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اإىل ممكن ،الس يد الستشار ،ختيل الداخةل دايكل ابش نضمنوها يف
حمرض أشغال هذه اجللسة.
الاحتاد الغريب للشغل.
الستشارة الس يدة أمال العمري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
دخلت بالدان مرحةل مقلقة ،مع الارتفاع غري الس بوق يف معدالت
العدوى بفريوس كوروان الفتاك وعدد حضاايه واحلاالت احلرجة ،اليت بدأت
تتجاوز البنيات الاستشفائية اخملصصة ،وتدهور الوضع الصحي معوما،
اذلي مل يعد ابإماكن احلكومة رفع شعار "التحمك فيه" ،ابلنظر لتناسل البؤر
الوابئية العائلية والهنية.
كذكل احلال ابلنس بة للتداعيات الاقتصادية والاجامتعية النامجة عن
حاةل الطوارئ الصحية ،فاقتصادان ينئ حتت وطأة اجلاحئة ،وفئات عريضة
من الواطنني ابتت تعيش أوضاعا مأساوية ،جراء الانعاكسات الوخمية
للزمة الركبة.
لك الؤرشات تنذر بتفامق الآفاق الاقتصادية ،نتيجة لتأثري اجلاحئة ،اليت
زاد من حدهتا اجلفاف ويف ظل القصور التدبريي احلكويم ،تراجع نس بة
المنو ،جعز اخلزينة ،مزيان الداءات ،الديونية ..اإخل  ،فقدان 305.000
منصب شغل خالل س نة  2020يف العديد من القطاعات ،حىت تكل اليت
اس تفادت من ادلمع والترسحيات الالقانونية التواصةل يف حق العامالت
والعامل ،الارتفاع الهول يف نس بة البطاةل  ،%14اتساع دائرة الفقر
والهشاشة لتشمل ثلث الغاربة ،مع توقف وتقليص العمل ابلقطاع غري
الهكيل ومتديد احلجر الصحي ،يف الوقت اذلي مت رفع ادلمع الاجامتعي عن
الفئات العوزة ،كام مت رفعه عن التوقفني عن العمل.
وإاذا معقت اجلاحئة الزمة الاجامتعية ،فقد عرت عىل العديد من
الاختالالت الهيلكية ،خاصة عىل مس توى منظومتنا الصحية والتغطية
الصحية ومنظومتنا التعلميية والقطاع غري الهيلك والفوارق اجملالية ،مؤكدة
عىل أهية امحلاية الاجامتعية للفئات الهشة ،ابعتبارها مرتكزا لصيانة الكرامة
االإنسانية وتوطيد الامتسك الاجامتعي.
الس يد رئيس احلكومة،
لقد أفصحت اخلطب اللكية الخرية عن منظور لالختيارات الكربى،
يف ظل اإنعاش الاقتصاد الوطين ،خمصصة مساحة واسعة للمجال
الاجامتعي وحتسني ظروف عيش الواطنات والواطنني وتكريس احلق يف
امحلاية الاجامتعية.
وابعتبار امحلاية الاجامتعية أحد الرهاانت ذات الولوية القصوى وحمورا
يؤسس لعقد اجامتعي جديد ،فقد اكن عىل احلكومة أن تبادر بفتح أآلية
ممأسسة للحوار الاجامتعي هبذا اخلصوص ،حىت حيظى هذا الورش بتوافق

الشهر دايل  2021زايدة بـ .%25
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
اإننا يف الاحتاد العام لقاوالت الغرب نمثن خمتلف التدابري واالإجراءات
احلكومية لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة "كوفيد،"19-
نذكر من أهها:
 -1نمثن اإقرار أآليات كفيةل بتزنيل صندوق الاستامثر الاسرتاتيجي،
صندوق محمد السادس لالستامثر ،اعتبارا لهيته وترسيع تزنيل أدوات
متويهل وتوضيح العالقة بني القطاعات والقاوالت وبني الصندوق،
وكذا أآليات الرشاكة العمتدة وقواعد احلاكمة الالية ،من حيث
القاييس ومعايري الولوج لالس تفادة من المتويل؛
 -2نمثن االإجراءات الواردة مضن النشور اذلي أصدرمتوه ،بتطبيق مبدأ
الفضلية لفائدة القاوالت الوطنية ابلنس بة للصفقات العمومية؛
 -3خلق واكالت للتعويض الصناعي يف أفق حتقيق التوازن عىل مس توى
الزيان التجاري ،وهو ما يس تدعي توس يع جماالت التعويض الصناعي
بتضمني الترشيع الوطين اإجبارية اللجوء اإىل اإعامل هذا الرشط يف جمال
الطلبيات العمومية ،مع توطيهنا هجواي ،المتصاص العجز السجل عىل
مس توى الصادرات الغربية مع مجيع اتفاقيات التبادل احلر الربمة؛
 -4نش يد هبيلكة القطاع غري النظم ،وهو ما س ميكن من توس يع القاعدة
الرضيبية واجرتار القطاع غري الهيلك دلائرة القطاع النظم؛
 -5نمثن ترسيع تزنيل ورش الالمتركز االإداري مكدخل لرتس يخ احلاكمة
الرتابية الناجعة ،تبعا لنشورمك ،الس امي فامي يتعلق حبرص اختصاصات
القطاعات الوزارية وتدقيقها ،خصوصا تكل التعلقة مبجال الاستامثر
حسب مس توايت تنفيذها مركزاي وهجواي؛
 -6رمغ تمثيننا لورش الرمقنة وتبس يط الساطر االإدارية وتقريب االإدارة
من الواطن ،طبقا للتوجهيات اللكية السامية ،ندعو احلكومة اإىل
ترسيع اإخراج النصوص التنظميية للقانون رمق  55.19التعلق بتبس يط
الساطر واالإجراءات االإدارية عىل ضوء مس تجدات تطور الوابء.
ورمغ اإجيابية التدابري احلكومية الذكورة ،مازالت بعض مظاهر النكوص
والقصور جامثة يف مرشوع قانون الالية للس نة الالية  ،2021ويتعلق المر
ابلالحظات التالية:
 -1فامي خيص حتفزي الطلب ،نسجل عدم توفري دمع قوي للمواطن،
وابلتايل الاس هتالك ،ابعتباره رافعة أساس ية للمنو الاقتصادي وتمنية
الوارد الرضيبية؛
 -2نسجل ،للسف ،عدم وفاء احلكومة ببعض الزتاماهتا اجلبائية..
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الستشار احملرتم ،انهتيى الوقت مع السف.
أعطي اللكمة الآن لفريق الاحتاد الغريب للشغل.
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الفرقاء ،كام أكده اخلطاب الليك ادلاعي اإىل التشاور الواسع مع مجيع
الرشاكء.
اإال أنه ورمغ مرور أزيد من  3أسابيع عىل خطاب افتتاح دورة الربلان،
مازالت احلكومة مل تفصح عن مهنجيهتا لبارشة هذا الورش ،اذلي نعتربه
أساس يا وهميالك للمنوذج الاجامتعي والتمنوي النشودين ،ومل تبادر ابإطالق
الشاورات بني الفرقاء اجملمتعيني.
عوض ذكل ،اس تغلت احلكومة الزمة والظروف الاس تثنائية للتضييق
من هامش احلرايت ،الفردية مهنا وامجلاعية ،عرب البادرة الترشيعية لمترير
قوانني اجامتعية مصريية مبهنجية أحادية ،خارج مؤسسة احلوار الاجامتعي،
من قبيل مرشوع القانون التنظميي "التكبييل" ل إالرضاب ومرشوع القانون
"التمكميي" للنقاابت ،والتخطيط للمس مبدونة الشغل ،يف اجتاه تكريس
الهشاشة ،دون تقيمي حقيقي لدى احرتام قانون الشغل ،ترشيعات تراجعية
تس هتدف الس حبقوق الطبقة العامةل واالإهجاز عىل مكتس باهتا التارخيية،
بل والسطو عىل أمالكها مكصحات الضامن الاجامتعي اليت تعترب ملاك
للمنخرطني ،ومل تتوان احلكومة يف رضب القدرة الرشائية من خالل
الرضائب غري البارشة عىل العديد من الواد الاس هتالكية العادية.
وما أفاض الكس هو أنه أمام جعزها عىل ترضيب دخول الس تفيدين
من ثروات البالد وأحصاب الامتيازات ،جلأت احلكومة دون استشارة
احلركة النقابية ،اإىل اإقرار ما مسته بـ "الساهة التضامنية" عىل ادلخول
والرابح ،ابدرت منظمتنا ابستناكرها ،اإجراء تس هتدف من خالهل احلكومة
ابدلرجة الوىل أجور الوظفني ومس تخديم الؤسسات العمومية وأجراء
القطاع اخلاص الس تعادة ابليد اليرسى ما أعطته ابليد الميىن كنتاج للحوار
الاجامتعي لـ  25أبريل ،غري عابئة بتدهور وضعية هؤالء الجراء ودون
مراعاة لظروفهم الاجامتعية والعائلية ،يف ظل الترسحيات امجلاعية اليت
طالت العديد من الزواج ،وال لتاكليف المتدرس والتطبيب والتضامن
العائيل ،بل اإمعاان مهنا يف اإهناك الطبقة الوسطى ،ضدا عىل الشعارات
اجلوفاء الرفوعة سابقا برضورة تقوية الطبقة الوسطى.
الس يد رئيس احلكومة،
اإن الس نة التبقية من معر احلكومة من الفروض أن تنتج اإجاابت
وحلوال للوضعية اليت فامقهتا ظروف كوروان ،حفكومتمك مطالبة ابإعادة
دينامية الاقتصاد الوطين ومعاجلة اختالالته ،كام أهنا مطالبة ابلتخطيط
لربامج اإعادة توفري الشغل واالإدماج الهين هجواي ووطنيا للتخفيض من
معدالت البطاةل وسط الش باب وحماربة الفقر بتوفري الشغل.
حكومتمك مطالبة ابالنكباب عىل امحلاية الاجامتعية وتفعيلها يف الآجال
احملددة ،وقد حددت معامل هذا الورش يف الشعب الربعة التالية:
 التغطية الصحية االإجبارية؛ -تعممي التعويضات العائلية؛

 توس يع الاس تفادة من التأمني عىل تعويض فقدان الشغل لنيتوفر عىل معل قار؛
 حتسني ظروف عيش الواطنني ،وذكل يف اإطار أنظمة حتظىبتوافق الفرقاء الاجامتعيني ،أنظمة ممأسسة ،منصفة ،حتافظ عىل
مكتس بات النخرطني.
اإهنا مرحةل العمل واالإجناز ،مرحةل السؤولية واحملاس بة يف مواهجة
تداعيات الزمة الصحية ،فقبل التفكري يف الاس تحقاقات الانتخابية لـ
 2021والتجاذابت والرتاشقات عرب طريقة احتساب القامس الانتخايب.
شكرا الس يد رئيس احلكومة.
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا الزمالء.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يدة الرئيسة.
انهتيى الوقت ،الس يدة الرئيسة ،انهتيى الوقت.
اللكمة الآن للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.
الستشار الس يد اللودي العابد العمراين:
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدة والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة الستشارون،
نسائلمك ،الس يد رئيس احلكومة ،حول خمطط احلكومة لواهجة أزمة
التشغيل وكذكل حول االإجراءات والتدابري التخذة الإنعاش القطاع
الفاليح.
وشكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الآن جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
الستشار الس يد عبد احلق حيسان:
شكرا الس يد الرئيس.
نسائلمك ،الس يد رئيس احلكومة ،عن االإجراءات الاقتصادية
والاجامتعية التخذة لواهجة جاحئة كوروان وعن جدواها أيضا.
شكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الوالية اكن يفرتض أن يقدهما الس يد الستشار احملرتم ،اليس
عبد اللطيف أمعو ،ولكنه اعتذر وبعث برساةل جمللس الستشارين يعتذر
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الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،
أود يف بداية هذه اجللسة ،وحنن نعيش أجواء اذلكرى العطرة لودل
س يد اخللق والرمحة الهداة للعالني ،س يدان محمد عليه أفضل الصالة وأزىك
السالم ،أن أتقدم اإليمك بأحر الهتاين والتربياكت ،سائال الوىل عز وجل أن
يعيد هذه اذلكرى عىل جالةل الكل محمد السادس ابخلري والمين والرباكت،
وعىل بالدان ووطننا وشعبنا الآمن أن يعيده عليه ابلمن والريق
والازدهار ،وأن يرفع عنا هذا الوابء وعن البرشية مجعاء.
كام أننا نقرتب من الاحتفال بذكرى وطنية عزيزة ،يتعلق المر بذكرى
السرية اخلرضاء ،اليت جندد من خاللها تش بثنا مبغربية الصحراء ،ونذكر هنا
ابلقرار الخري جمللس المن الصادر يوم  30أكتوبر  ،2020واذلي شدد
عىل الثوابت اليت اكن الغرب يتبناها ابس مترار فامي خيص حل هذا الزناع
الفتعل.
أريد أن أشكر الس يدات والسادة الستشارين عىل تفضلهم بطرح هذا
السؤال يف موضوع الس ياسات احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي
والاجامتعي يف ظل تداعيات هذه اجلاحئة.
وتأيت هذه اجللسة أايما قليةل بعد افتتاح ادلورة الترشيعية احلالية ،اليت
متزيت ابخلطاب الليك السايم ،واذلي شلك ،اإىل جانب خطايب العرش
وذكرى ثورة الكل والشعب ،خارطة طريق واحضة اإىل رفع التحدايت
الصحية والتحدايت الاقتصادية والتحدايت الاجامتعية النامجة عن هذه
اجلاحئة ،وأيضا الكفيةل ابإرساء مقومات اقتصاد قوي تنافيس ومنوذج
اجامتعي أكرث اإدماجا.
وتأيت هذه اجللسة يف الوقت اذلي ما تزال فيه بالدان ،عىل غرار أغلب
دول العامل ،تعيش عىل وقع اس مترار هذه اجلاحئة ،بل عىل وقع موجة اثنية
أشد قوة من الوىل يف كثري من ادلول ،مما جعلنا مندد يف بالدان مدة
رساين حاةل الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين  6مرات متتالية،
وذكل لواهجة احلاةل الوابئية القلقة ،الس امي يف ظل تزايد احلاالت السجةل
يوميا وتزايد احلاالت احلرجة يوميا وأيضا تزايد عدد الوفيات أس بوعا بعد
أس بوع.
وكام تعلمون ،فعىل الس توى ادلويل ،تعرف عدد من دول العامل وضعية
أكرث حدة ورشاسة من الوىل ،موجة أكرث حدة ورشاسة من الوجة
الوىل ،مما اضطر العديد من هذه ادلول اإىل اإعادة فرض جحر حصي شامل
أو نس يب ،عىل حسب ادلول والناطق ،يف غياب جاهزية لقاح فعال اإىل
حدود الساعة ،ابلرمغ من التقدم اللموس يف تطويره ،لك هذا أثر ومازال
يؤثر بشلك مبارش عىل الاقتصاد العالي وأيضا هل تداعيات اجامتعية
وتداعيات نفس ية معيقة يف العديد من الشعوب وادلول.
عىل الس توى الوطين ،جيدر التذكري بأن االإجراءات الاحرتازية اليت
اختذهتا بالدان ،بل سارعت بالدان اإىل اختاذها منذ بداية اجلاحئة ،وبتعلاميت

فهيا ابمسه وابمس زميهل الس يد الستشار عدي جشري عن عدم حضور هذه
اجللسة لس باب حصية.
الس يد الستشار اليس أمعو قدم مساهته مكتوبة من أجل تضميهنا يف
حمرض أشغال هذه اجللسة.
أآخر لكمة يف هذا الربانمج للمستشار احملرتم الس يد رش يد النياري يف
حدود دقيقة ونصف ،هذا هو نصيبك.
الستشار الس يد رش يد النياري:
هللا جيعل الربكة.
بسم هللا الرمحن الرحمي
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
لقد أطلق الغرب اإسرتاتيجية وطنية لاكحفة الفساد متتد من س نة
 2015اإىل غاية س نة  ،2025هبدف توطيد الزناهة واحلد من الفساد
ومظاهره بشلك ملموس ،ورصدت لجلها مزيانية خضمة تقدر حبوايل 1.8
مليار درمه ،اإال أنه منذ ذكل احلني مازالت بؤر الفساد وقالعه متتد وتتسع،
ومازالت مظاهر االإثراء غري الرشوع يف تنايم مس متر ،ومازال الال العام
يتعرض للهنب والاختالس ،ومازال رموز الفساد يواصلون مسريهتم
اللصوصية أآمنني مطمئنني ،مما فوت عىل بالدان موارد مالية خضمة يه يف
أمس احلاجة اإلهيا ،وجاءت جاحئة كوروان عىل حني غرة ،فعرت عن جحم
اخلراب اذلي خلفه الفساد وهنب الال العام يف مسرية الغرب التمنوية،
وكشفت جروح الفقر الغائرة اليت مل يسعفها ادلمع التضامين الؤقت ،ومل
تس تطع للمهتا أو احلد من أآالهما أية مبادرة.
ذلا نسائلمك ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،عن االإجراءات العملية
واحلقيقية اليت تعزتمون القيام هبا السرتداد الموال الهنوبة وعن موقع ماكحفة
الفساد واالإثراء غري الرشوع يف خطط معاجلة الوضع الاقتصادي
والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان.
وشكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة لمك الآن ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،ل إالجابة عىل الس ئةل
اليت اس متعنا اإلهيا.
الس يد سعد ادلين العامثين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل أآهل وحصبه.
الس يد الرئيس،
الس يد وزير ادلوةل،
الس يدات والسادة الوزراء،
5

 17ربيع الول  3( 1442نومفرب )2020

مداوالت جملس الستشارين – دورة أكتوبر 2020
انطالقا من معطيات ومعلومات ذاتية ،كام س بق يل خشصيا أن أوحضت يف
عدة مناس بات ،هناك هيئات علمية وهناك هيئات خمتصة للتتبع والتقيمي
والاقرتاح واختاذ القرارات الرضورية ،لك يف جمال اختصاصه ولك يف
اختصاصه اإما الوظيفي والوضوعي وإاما الرتايب ،فالمر جدي والقرارات ال
تتخذ بسهوةل وال تتخذ بعفوية أو ببساطة.
اإن هجود مجيع الفاعلني جيب أن تتجه ،أوال ،للحد من توسع انتشار
الوابء وحمارصته ،لنه ،ومع اكمل السف ،ما يزال حيصد الزيد من
الرواح ،واثنيا هجد اس تئناف النشاط الاقتصادي ومعاجلة الآاثر
الاقتصادية والاجامتعية للوابء ،والمران مرتبطان جدا ،مرتبطان ارتباط
قوي ،اإذ أن أي تدهور يف الوضع الصحي س يضطران اإىل تشديد أكرب يف
االإجراءات الاحرتازية ،مما يتسبب يف اإحلاق أرضار اقتصادية واجامتعية
اإضافية ،ال قدر هللا.
كام أن أية معاجلة للوضعية الاقتصادية والاجامتعية تس تلزم أيضا وجود
حصة وسالمة للمواطنني وتس تلزم حركية أوسع ،مما يكون فيه أيضا حتدايت
وتأثريات عىل الوضع الصحي لهذا الوابء ،وابلتايل تفرتض حتكام أكرب يف
الوضعية الوابئية.
إان العادةل أيضا صعبة وليست سهةل ،صعبة ،صعبة من حيث
تأثرياهتا ،لكهنا ميكن أن تكون سهةل اإذا جتندان مجيعا وبذلنا جمهودات أكرب
لتفادي انتشار هذا الوابء.
البد من التأكيد مرة أخرى أن العركة مع الوابء ستبقى يف الدى
التوسط ،وخالفا لا قد يدعيه البعض ،فاإن احلكومة مل تدع يوما أن
اخلروج من احلجر الصحي يعين انهتاء الوابء ،ويف أكرث من مناس بة
أوحضت هذا ،وخصوصا يف هذه الؤسسة الوقرة ،وال س امي أثناء عرض
اخلطة احلكومية لتخفيف احلجر الصحي ،وأكدت أآنذاك عىل وجوب
احليطة واحلذر ،وقلت أآنذاك أن اخلروج من احلجر الصحي أصعب من
دخول احلجر الصحي.
اإن واجبنا امجلاعي ،أفراد ومؤسسات ،يس تدعي عدم الرتايخ وعدم
الهتاون مع الاس مترار يف اليقظة واحلذر عىل أعىل مس توى والالزتام
ابلتدابري الاحرتازية والتدابري امجلاعية والفردية ،فاإذا مل يكن من المكن
التأثري مبارشة عىل رسعة وخطورة الفريوس اذلاتيتني لهذا الفريوس ،فاإن
من مقدوران احلد من انتشاره ابختاذ االإجراءات الاحرتازية والالزتام هبا،
واليوم معروفة من قبل امجليع.
وبلك صدق ،وبلك مسؤولية ،الوضعية الوابئية مقلقة ،لكهنا بفضل
هللا وبفضل اجملهودات امجلاعية وتضحيات امجليع ،وخصوصا الطقم الطبية
والطقم الصحية والطقم المنية ،مل خترج بعد عن الس يطرة ،دون أن
حيجب عنا ذكل الضغط الكبري اذلي تعانيه الؤسسات الصحية حاليا.
وهبذه الناس بة أريد أن أجدد االإشادة والتنويه ابلتضحيات اجلسام لهذه
الطر ،حصية أو أمنية أو ترابية أو اإدارية ،وأوجه التحية عالية للقوات

سامية من جالةل الكل حفظه هللا ،مكنت بالدان من تفادي عدد كبري من
االإصاابت وعدد كبري من االإصاابت احلرجة وعدد كبري من الوفيات ،وقد
اتبعمت كيف مكنت هذه االإجراءات يف الراحل الخرية أو يف السابيع
الخرية يف عدد من الدن مثل طنجة ومراكش وفاس وبين مالل من
حمارصة الوابء ،ولو نسبيا ،وإارغامه عىل الرتاجع ولو نسبيا.
كام مكنتنا فرتة احلجر الصحي من االإعداد لواهجة تطورات الوضعية
الوابئية عرب تطوير قدرات بالدان اذلاتية والرفع من قدرات منظومتنا
الصحية ،ذلا نأمل وبفضل نفس االإجراءات أن حنارص التطور القلق للوابء
عىل مس توى الرتاب الوطين ،لكن ابخلصوص يف بعض اجلهات اليت حتتل
الراتب الوىل أو بعض الدن اليت حتتل الراتب الوىل حاليا يف عدد
االإصاابت وعدد الضحااي.
وال أحد منا مسؤولني أو مواطنني يمتىن طبعا الرجوع اإىل احلجر
الصحي الشامل ،لا هل من أآاثر اقتصادية واجامتعية ونفس ية هائةل ،لكنه
بطبيعة احلال يبقى دامئا خيارا ممكنا اإذا خرج الوضع عن الس يطرة ،ال قدر
هللا ،وهذا رهني مبدى الزتامنا مجيعا ،أفرادا وجامعات ،بتطبيق االإجراءات
الاحرتازية واالإجراءات الصحية اليت أصبحت اليوم معلومة دلى امجليع.
ومما ال شك فيه أيضا أن اقرتاب فصل الش تاء أو فصل الربد ،اإذا
دخلنا شوية من اخلريف ،وما يصاحهبا من أمراض مومسية تضعف الناعة
من هجة وتش به يف أعراضها تكل الرتبطة بــ"كوفيد "19-من هجة أخرى ،مما
هو عامل غري مساعد عىل جتاوز هذه الزمة ،اإال اإذا حتلينا ابحلذر واحلذر
الشديد ،فالزيد والزيد من احلذر.
تأيت هذه اجلاحئة أيضا يف ظرف تعرف معه بالدان ضعف يف
التساقطات الطرية للس نة الثانية أو الثالثة عىل التوايل ،مما يزيد طبعا من
الضغط الاقتصادي والاجامتعي عىل مجيع الرس وخصوصا يف العامل
القروي.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
منذ الراحل الوىل للجاحئة اعمتدت بالدان تصورا واحضا ومقاربة مغربية
خالصة لواهجة اجلاحئة وأآاثرها الصحية والاقتصادية والاجامتعية ،ركزان فهيا
عىل اإماكنياتنا اذلاتية ،ويه مقاربة أثبتت جناعهتا وأثبتت فاعليهتا عىل
العموم ،مقارنة ابلعديد من ادلول ،وهو ما يدعوان اإىل أن نفخر هبذه
الهنجية امجلاعية لتعاطي بالدان مع اجلاحئة.
ولقد مكن هذا التصور الواحض من انطالق للمومس ادلرايس احلايل يف
ظروف مقبوةل وتنظمي امتحاانت الس نة الوىل من الباكلوراي يف ظروف
جيدة ،وهبذه الناس بة أود االإشادة جبميع الطر الرتبوية والرس أيضا
لساههتم الفعاةل يف جتاوز االإكراهات الوضوعية الكبرية ،اليت تفرضها هذه
اجلاحئة.
اإن مجيع القرارات اليت اختذهتا بالدان قرارات وطنية س يادية ،تبىن
6

 17ربيع الول  3( 1442نومفرب )2020

مداوالت جملس الستشارين – دورة أكتوبر 2020
الاعرتاف بأن الوضع اكن س يكون أسوأ لو مل تكن التوازانت الاقتصادية
الكربى يف بالدان متحكام فهيا قبل جميء اجلاحئة.
س تكون أسوأ لو مل تكن العديد من العطيات قد حتسنت فعال قبيل
اجلاحئة ،من قبيل :خمزون العمةل الصعبة ،ضبط العجز التجاري ،تدفق
الاستامثرات الجنبية ،التحمك يف نس بة التضخم وغريه من الؤرشات الهمة
اليت اس تطاعت بالدان طيةل الس نوات الخرية أن حتس هنا ،مما أعطى
لالقتصاد الوطين أسسا قوية اس تطاع هبا أن يصمد أمام تداعيات اجلاحئة،
وأيضا اإىل جانب ادلينامية االإصالحية والتمنية واالإجيابية اليت اكنت تشهدها
بالدان خالل س نة  ،2020تشهد عليه النتاجئ دايل خمتلف الوراش يف
الثلث الول لس نة ( 2021القصود  )2020من مثل اإطالق برانمج
"انطالقة" ،تقدم عدد من الوراش االإصالحية الكربى ،بداية الرتاجع يف
نس بة البطاةل اليت تراجعت س نة ( 2009القصود :س نة  )2019اإىل
 ،%9.2اس مترار حتسن مناخ العامل اذلي هو قصة معروفة ،قصة جناح
وطنية معروفة عاليا.
وإاذ أملت اإكراهات هذه الزمة مالءمة الس ياسات العمومية مع
التطورات ،فقد حتملت احلكومة مسؤوليهتا اكمةل بتفاعل رسيع مع تطورات
الوضعية الوابئية ،رمغ االإكراهات ورمغ الصعوابت ،اخنرطت منذ السابيع
الوىل للجاحئة وبتوجهيات ملكية سامية يف التصدي للجاحئة وفق ثالث
حماور.
احملور الول :هو الرحةل الوىل ،اإجراءات اس تعجالية وظرفية الحتواء
تداعيات الزمة ،تعرفوهنا طوال وعرضا ،راه أان عرضهتا خشصيا هنا وعرضها
وزراء أآخرون وتعرفوهنا جيدا ،ويه االإجراءات اليت مكنت من دمع
القطاعات التأثرة ابلزمة ،وخصوصا الصحية ،ودمع القاوةل ودمع الطبقات
الاجامتعية الهشة وتعزيز وتأهيل النظومة الصحية.
الرحةل الثانية :يه عدد من االإجراءات القطاعية لواكبة اس تئناف
النشاط الاقتصادي ،عرب:
 ترسيع أداء الس تحقات لفائدة القاوالت؛ اإحداث أآليات للضامن؛ دمع القاوالت للخروج القروض البنكية؛ التوقيع عىل عقود برامج اإقالع بعض القطاعات الترضرة؛ كام مت اعامتد قانون مالية تعدييل كساس لتفعيل مجموعة من التدابريلواكبة الاس تئناف التدرجيي للنشاط الاقتصادي واحلفاظ عىل
مناصب الشغل.
وهذا لكه قد أآىت ألكه فعليا ومعليا وفق الرقام الرصح هبا ،وأآخرها
اليوم ( )HCP1راه أخرجت اليوم بعض الرقام اليت تثبت فعال أن هناك
اس تعادة نسبية لتعايف الاقتصاد الوطين ،وحنن الآن بصدد الرحةل الثالثة،

السلحة اللكية والمن الوطين وادلرك الليك والقوات الساعدة والوقاية
الدنية والطر االإدارية والسلطات احمللية والنتخبني ،اذلين يقدمون ،لك
يف جمال اختصاصه ويف حمل معهل ،مثاال للتفاين ونكران لذلات ،خدمة
للمواطنات والواطنني يف هذه الظروف العصيبة ،وكثري مهنم يرابطون يف
مواقعهم الوظيفية اخملتلفة منذ حوايل  10أشهر ،مجيعهم ،هاذ اليش لكهم
اليل هرضت راه لكهم مرابطون وأغلهبم بدون عطل ،فعىل لك حال فهيم
اليل العطل ما تيعرفها هاذي  3س نني  4س نني حبال كثري من الهجزة
المنية.
امسحوا يل ،قبل اجلواب عىل أس ئةل السادة الستشارين أن أتطرق
قليال اإىل الوضعية الوابئية يف بالدان ،اليت ال ميكن احلديث  -كام قلت -
عىل الوضعية الاقتصادية والاجامتعية بدون اس تحضارها:
حاليا يتجاوز عدد الصابني عاليا بـ"كوفيد 47 ،"19-مليون مصاب،
وحاليا يتجاوز عدد الوفيات عىل الس توى العالي مليون و 250ألف وفاة
بسبب فريوس "كوفيد ،"19-أما يف بالدان فاإن الهم ،حصيح أن عدد
احلاالت الؤكدة يوميا حىت هو همم ،واليل اليوم تمتيش بني  3000و4000
يف التوسط ،أحياان تتزنل شوية ،ولكن التوسط بني  3000و ،4000لكن
المه هو عدد احلاالت اخلطرة واحلرجة اليت تزيد يوميا مبا بني  60اإىل 100
تقريبا ،وقد ازدادت من  18أكتوبر اإىل  1نونرب (يعين يف أس بوعني) من
 534حاةل اإىل  240حاةل ،يعين زادت  300يف  2أسابيع ،وهذا هو الرمق
الصعب اذلي جيب أن حنذر منه.
غري حصيح أنه قدراتنا الصحية متجاوزة ..اإخل ،ذكل أن نس بة ملء
أرسة االإنعاش اخلاصة بكوفيد ،19-نس بة اللء حاليا وطنيا يه ،%36.4
واكنت منذ أس بوعني  ،%26.3ال>خطري النحى ،النحى هو اليل خطري،
ولكن يف بعض الدن ،وخصوصا يف مدينة ادلار البيضاء ،الدينة الكربى
يه راه تتجاوز  %55أحياان وتتقتارب من  ،%60ومضهنا حتت التنفس
الاصطناعي حاليا عندان  69مصاب بكوفيد 19-حتت التنفس
الاصطناعي ،منذ أس بوعني اكن العدد هو .58
ما يزال مؤرش االإماتة يف بالدان متحمك فيه  ،%1.7وهو من أدىن
نسب االإماتة يف العامل ،التوسط العالي هو  %3حاليا ،نس بة التعايف ما
تزال جيدة .%82.8
أنتقل الآن للحديث قليال عن الوضعية الاقتصادية والاجامتعية:
من العلوم اإن هذه الوضعية عرفت تدهورا ملحوظا بسبب تداعيات
اجلاحئة عىل الس تويني الوطين وادلويل ،مما أثر بشلك قوي عىل مؤرشات
س نة  ،2020وستناقشون هذا ابلطول والعرض أثناء عرض مرشوع قانون
الالية  ،2021اذلي س يأيت بعد أسابيع قليةل ،وس ميتد هذا الانعاكس أيضا
عىل مؤرشات س نة  ،2021كام تؤكد عىل ذكل أغلب الؤسسات والهيئات
اخملتصة.
الوضعية الاقتصادية ببالدان صعبة ،لكنه من ابب االإنصاف جيب
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واليت تمتزي ابإطالق ورش االإنعاش الاقتصادي والاجامتعي.
أريد أن أحتدث يف حمورين ،س ياسة احلكومة لعاجلة حتدايت الوضع
الاقتصادي يف أفق اإطالق هاذ ورش دايل االإنعاش الاقتصادي
والاجامتعي ،هاذ الورش أطلقته احلكومة واكن جالةل الكل قد أعطى
توجهياته السامية يف خطب متعددة الإطالق هذا الورش ،وهاذ الورش
ميكن نقول ،فيه حماور أساس ية ،وعدد من احملاور الخرى س تأيت الناس بة
لناقش هتا ،وغري نركز عىل احملاور الساس ية:
أول حمور ،هو مواصةل هجد الاستامثر العمويم ،ذكل أنه عىل الرمغ من
أن الداخيل دايل الالية العمومية نقصت بـ  40مليار درمه ،ويف الخري
الرمق ميكن مييش لـ  45مليار درمه س نة  ،2020اإال أن احلكومة حافظت
عىل الاستامثر العمويم يف مس تواه س نة  ،2020وعىل الرمغ من أن
مداخيل الالية العمومية ستنقص س نة  2021ابلتقدير  20مليار درمه ،اإال
أن احلكومة زادت يف الاستامثر العمويم س نة  ،2021لاذا؟ لننا نعترب بأن
الاستامثر العمويم هو رافعة من روافع الاقتصاد ،وهذا بوحدو راه هجد
كبري ،وإاىل بغينا نقولو واحد الورش نطلقه لنه غادي يعطي واحد االإماكنية
ابش القاوالت الوطنية ميكن أن تش تغل من خالل هذا الاستامثر
العمويم ،بطبيعة احلال ،أنمت اكملني تتعرفو أيضا الاستامثر العمويم راه قصة
جناح مغربية ،لن اس تطاع الاستامثر العمويم أن حيافظ عىل وتريته
التصاعدة طيةل الراحل الخرية ،الس نوات لكها الخرية.
وسرتون أنه يف مزيانية  2021القرتح هو أن يناهز الاستامثر العمويم
 230مليار درمه ،أي بزايدة  %16مقارنة مع س نة  2020ابحتساب 45
مليار درمه ،اليت س متول عرب "صندوق محمد السادس لالستامثر" ،اذلي مت
اإحداثه تنفيذا للتوجهيات اللكية السامية ،وبطبيعة احلال هاذ الاستامثر
العمويم ،وخصوصا دايل الشاريع الاستامثرية الكربى غادي هتم خمتلف
القطاعات االإنتاجية ،الصناعة ،الفالحة ،العقار ،الس ياحة وغريها من
القطاعات؛
اثنيا ،دمع ولوج القاوالت للمتويل ،وهذا أيضا فيه عدد من الدوات
والآليات اليل تتأقمل عىل حسب الظرفية ،بدينا بـ "ضامن أوكسجني" ،مث
من بعد ،بعد انهتاء الدة دايل "ضامن أوكسجني" انطلقنا إالقالع القاوالت
الصغرية جدا و"ضامن اإقالع" وأآلية خاصة ابلقاولني اذلاتيني ،وقد اس تفاد
من مجموع هذه الآليات  74.000مقاوةل بمتويالت مضمونة من ادلوةل بنسب
عالية تتجاوز هذه المتويالت  34مليار درمه ،أما متويالت النسب العالية
يه اإما  %95 ،%90وإاما  ،%80عىل حسب النوع دايل المتويل،
وبطبيعة احلال هذا أيضا يتضمن عدد من االإصالحات الخرى الواكبة؛
اثلثا ،اإعطاء أهية للفضلية الوطنية ودلمع االإنتاج الوطين ،ذكل أنه
حرصت احلكومة يف هاذ ورش اإنعاش الاقتصاد ،تعطي الولوية للفضلية
الوطنية ومن هنا اكن واحد النشور اذلي أصدرته منذ فرتة قصرية ،وهذا
س ميكن القاوالت الوطنية والواد النتجة وطنيا أي مغربية النشأ ،اإعطاؤها

الولوية يف اإطار الصفقات العمومية ،وأيضا اإعطاء أهية كبرية ل إالنتاج
الوطين ،فوضعت خطة جديدة الستبدال  34مليار درمه من الواردات
ابالإنتاج احمليل ،من خالل اس هتداف مثان قطاعات رئيس ية ،ال حاجة
للحديث عهنا ،النس يج والصناعات الياكنيكية والنقل والعدنية
والبالستيكية والكهرابئية واالإلكرتونية والغذائية وش به الكاميوية ،واجللود
..اإخل ،وأحدث أول بنك مشاريع يش متل عىل  100مرشوع مقرتح يف هذه
القطاعات لن يريد أن يستمثر فيه ،ابش ميكن ينتج عدد من الواد اليل
أصال كنا كنس توردوها من اخلارج ،لن الصناعة الوطنية ال توفرها،
وابلتايل احنا مس تعدين نواكبو القاوةل الوطنية لتنتج هذه الواد ،خاص
االإنتاج يكون بطبيعة احلال بنفس اجلودة وبأمثنة مناس بة ،وهناك أيضا
مرشوع برانمج لواكبة القاولني الغاربة ومواكبة مشاريعهم يف هذا الاجتاه.
رابعا ،اإصالح الؤسسات والقاوالت العمومية ،هذا مرشوع كبري
حتدث عنه جالةل الكل أيضا يف اخلطابني الساميني الخريين ،والهدف منه
هو أن تقوم الؤسسات والقاوالت العمومية بدورها احلقيقي كقاطرة
أساس ية للتمنية يف البالد ،وبطبيعة احلال هذا الورش دايل مراجعة احلاكمة
دايل الؤسسات العمومية خاص يمت لك  10س نوات ،لن احلاجيات دايل
لك فرتة تتغري.
ويف هذا االإطار ،أعد مرشوع قانون ابإحداث واكةل وطنية تتوىل
التدبري الاسرتاتيجي لساهة ادلوةل وتتبع جناعة أداء الؤسسات والقاوالت
العمومية والرفع من فعاليهتا وإاعادة تركزي أنشطهتا عىل هماهما الساس ية ،وإاذا
اقتىض احلال حذف بعض الؤسسات العمومية أو القاوالت العمومية ،اليت
مل يعد الهدف التوىخ مهنا ،مل يعد حمتاجني اإليه ،فضال عن اإحداث
مجموعات أو رشاكت قابضة قطاعية متجانسة بني مؤسسات معومية متعددة.
خامسا ،وهذا همم أيضا ،وهو مواصةل االإصالحات الكربى،
االإصالحات اليل بديناها واليل يه اإصالحات هيلكية ،اسرتاتيجية ،عىل
الرمغ من ظروف اجلاحئة ،عىل الرمغ من الصعوابت ،اإال أننا بطبيعة احلال
مرصون عىل مواصلهتا:
 اإمتام تزنيل ميثاق الالمتركز ا إالداري؛ اعامتد وتفعيل ميثاق جديد لالستامثر ،ورش الراكز اجلهوية لالستامثراليل احنا ،امحلد هلل ،راه اس توى عىل سوقه ،التفعيل دايلو بدا ومجعنا أول
لقاء للجنة القيادة منذ أس بوعني تقريبا؛
 التزنيل اجلهوي خملطط الترسيع الصناعي؛ تعزيز الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص من خالل تطبيق أو تنفيذمقتضيات القانون اذلي صادق عليه الربلان منذ أسابيع فقط؛
 اإصالح النظومة العقارية؛ الزيد من حتسني مناخ العامل اليل هو غادي نزيدو فيه؛ اإمتام تطبيق الاسرتاتيجية الوطنية لاكحفة الفساد واليل مع السفالس يد الستشار منذ قليل أعطاان واحد اللوحة سوداء وهذا ال يقول به
8

 17ربيع الول  3( 1442نومفرب )2020

مداوالت جملس الستشارين – دورة أكتوبر 2020
تذكرون أن جالةل الكل أكد عليه يف أحد اخلطب السامية ،واحنا الآن
قريب ال آن ،لن هذاك القانون أعطاان  6أشهر ،داب قبل أن تنهتيي هاد 6
أشهر ،اإن شاء هللا ،غادي تكون البوابة الوطنية موجودة ،غادي تكون
هذه اخلدمات موجودة ،وهذا يشء همم جدا لتقريب اخلدمات من
الواطن ،وهذا داخل يف اإطار االإصالحات الهيلكية الرضورية.
وأيضا يف جمال دمع التعلمي العايل لواهجة التحدايت اليت فرضها التعلمي
عن بعد بفضل اجلاحئة ،أطلقنا منذ أس بوع فقط االإذن لشاريع هممة جدا:
"بوابة الطالب"" ،الصنع الرمقي"" ،اجلامعة الافرتاضية"" ،الكتبة الرمقية
اجلامعية" ،وأيضا خدمات الولوج اجملاين للمواقع احلكومية ولواقع اجلامعات
ومواقع التدريس ،هذه لكها الآن أطلقناها مبزيانيات اليل غادي متيش عىل
مدى س نة أو س نتني أو ثالث س نوات عىل حسب الامتداد دايل هاذ
الشاريع ،واليل غادي تكون واحد التحول هيلكي فامي خيص التعلمي العايل
ببالدان.
سابعا ،دمع وإانعاش القطاع الس يايح ،وأنمت تعرفون القطاع الس يايح
هو من بني القطاعات اليت شهدت عىل الس توى العالي مجود ونقص كبري
يف النشاط ،واليل بغيت نذكر هنا غري نقطة واحدة ،هو أنه توقع واحد عقد
برانمج خاص مع هاذ القطاع وأيضا مع عدد من القطاعات الشبهية ابلقطاع
الس يايح والقريبة منه ،الس مترار دمع ومواكبة هذا القطاع اإىل أآخر هذه
الس نة ،أخذا بعني الاعتبار أن احلدود ابيق يف كثري من ادلول الرشيكة
مقفةل وحتريك القطاع الس يايح ما يزال أمامه صعوابت نتيجة قرارات عامة.
وأخريا ،تأهيل وإادماج القطاع غري الهيلك ،وهذا يشء همم أعطيناه
الولوية ،وراه غادي تشوفو يف الزيانية يف مرشوع الزيانية دايل  2021راه
اكين القتىض اذلي س ميكن ،اإن شاء هللا ،من دمج مزيد من الاقتصاد غري
الهيلك يف الاقتصاد الوطين ،وهذا يشء س يكون عنده واحد تأثري همم
جدا.
اثنيا؛ س ياسة احلكومة لواهجة التداعيات الاجامتعية:
ميكن أن أقول هنا أنه أيضا عىل الرمغ من تقلص مزيانية ادلوةل ،فاإن
احلكومة س تواصل الاهامتم ابلقطاعات الاجامتعية ،وعيا مهنا أن الاس مترار
يف تزنيل االإصالحات الاجامتعية الهيلكية يف هذا اجملال ،يه الضامنة
الساس ية لواهجة تداعيات اجلاحئة عىل الس توى الاجامتعي ،وهنا أيضا
سأركز عىل الوراش الكربى:
الورش الول :ورش تعممي التغطية الصحية ،هاذ الورش اليل بديناه
منذ س نتني بعد مصادقتمك عىل واحد القانون خاص بتعممي التغطية الصحية
للمس تقلني والهن احلرة ،واخنرطت احلكومة يف هذا الورش ،مث أىت
اخلطاب الليك السايم عىل مدى مرتني ،اخلطابني اللكيني الساميني ،ابش
يسطر واحد مرشوع وطين كبري ،يمتثل يف العمل عىل الوصول يف مخس
س نوات اإىل التغطية الاجامتعية مجليع الغاربة.
مما س يوفر حامية اجامتعية شامةل عرب تعممي التغطية الصحية -2021

أحد ،اكين الفساد موجود ولكن أيضا الصالح اكين العديد من االإدارات،
العديد من الوظفني ،العديد من السؤولني ،امحلد هلل ،فهيا اإجنازات ،فهيا
كثري من السؤولني معروفني ابلزناهة ،ابلشفافية ،واكين أيضا اليل فيه
الفساد ..اإخل وهاذ اليش ورش متواصل.
وميكن أن أقول بأنه وفق العطيات والتصنيفات ادلولية ،امحلد هلل،
الغرب يتحسن يف ورش ماكحفة الفساد ،هاذ التحسن ما اكفيش ،ما
اكفيش ،ما راضيينش به ،ولكن حتسن لك س نة ،امحلد هلل ،هناك تطور؛
 مواصةل حتديث االإدارة الرضيبية؛ واس تكامل اإصالح منظومة الطلبيات العمومية ،وأرشت اإىل بعضوخصوصا تبس يط ورمقنة الساطر االإدارية وحتسني أ آجال الداء ،بطبيعة
احلال أآجال الداء هذا من بني الوراش الهمة واليل اهمتينا هبا ،وميكن أن
أقول أنه مت تقليص متوسط أآجال الداء ابلنس بة لدلوةل ومؤسساهتا
وابلنس بة للجامعات الرتابية من  144يوم س نة  2016اإىل  58يوم س نة
 ،2017اإىل  41يوم س نة  ،2018اإىل  37يوم س نة  ،2019وابلنس بة
للمؤسسات العمومية من  42يف غشت  2019اإىل  38يوم يف غشت
 2020وهذه أرقام غري مس بوقة من حيث أآجال الداء ،وهاذ اليش راه
عندان مرصد دايل أآجال الداء اليل مشاركة فيه ادلوةل مع الرشاكء
الاقتصاديني بطبيعة احلال.
سادسا :ترسيع التحول الرمقي ،وهذا أيضا واحد الورش همم جدا
وأعطيناه أهية ،ذكل أن ورش تعممي تكنولوجيا العلوميات واالتصال
والرمقنة أظهرت اجلاحئة ملحاحيته ،وابلتايل احنا اس مترينا يف اإجناز الربامج
اليل اكنت مربجمة سابقا وترسيعها وإابداع برامج أخرى ،وغاديني يف اإطار
حتول رمقي حقيقي ،يس تجيب لتطلبات الساكنة ،الس امي يف جمال التعلمي،
يف جمال االإدارة وتقريب اخلدمات االإدارة للمواطنني ،وأيضا الرافق العمومية
ومواكبة الاقتصاد الوطين.
ويف هذا االإطار ،وفرت احلكومة ،غري هاذي الس بوع صادقنا عىل
واحد الربانمج لتعممي وتوس يع تغطية ش بكة التواصل ،مبا يف ذكل عرب
الصبيب العايل والعايل جدا وتيسري ولوج الساكنة خلدماهتا ،وهذا يشء
همم ،الربانمج اليل اكن مسطر يف  2017عىل مدى  5س نوات ،حققنا منه
اليوم تقريبا جتاوزان ،من  ،2017جتاوزان الآن الثلث بكثري ،واحنا غاديني
يف اإطار التعممي دايل تغطية ش باكت التواصل يف بعض الناطق اليت ما
تزال ش بكة االتصال غري موجودة ،وأيضا يف الناطق البيضاء اليل معروفة
اليل خصها اللجوء إاىل المقار الاصطناعية لتغطية ش بكة االتصال.
ويندرج مرشوع البوابة الوطنية أيضا ل إالدارة اليل هو أيضا ورش همم
اعطينا الانطالق دايلو منذ أس بوع فقط ،وذكل يف اإطار تفعيل القانون
دايل تبس يط الساطر االإدارية (القانون  ،)55.19واذلي يسمكن من وضع
االإطار الرجعي الإعداد وتبس يط الساطر االإدارية ،الرمقنة اللكية للمساطر
االإدارية ،تبادل العلومات والواثئق بني االإدارات اليل هو ورش همم جدا،
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 2022وتعممي التعويضات العائلية  2024-2023والتقاعد لاكفة الساكنة
النش يطة يف  ،2025وأيضا ابلوازاة مع هذا التعويض عن فقدان الشغل
وفق اإصالح هيلكي ،واذلي بدأت هذه احلكومة يف اإطالقه ،وس يتسع
ابتداء من س نة .2024
قد صدرت حلد الآن الراس مي اخلاصة خبمس همن حرة والشاورات مع
عدة همن أخرى يف أآخر الراحل دايلها ،وبعض الهن انهتت الشاورات،
حنن يف مرحةل صياغة الراس مي الإصدارها ،وذكل لكه غادي ،اإن شاء هللا،
ميكنا ابش نلزتم ابلواعيد اليت حددها جالةل الكل حفظه هللا.
ولتزنيل هذا الرشوع ،نعكف عىل اإصالح االإطار الترشيعي والتنظميي
النظم للحامية الاجامتعية يف الغرب ،وكذا تأهيل الوحدات الاستشفائية
وتنظمي العالجات الصحية وإاصالح أنظمة وبرامج امحلاية الاجامتعية التوفرة
حاليا ،مثل برانمج "راميد" ) (RAMED2وبرانمج "دمع الرامل" ،مثل
برانمج "تيسري" ابدلمع الدريس ،وغريه من الربامج الاجامتعية الخرى اليل
غادي تدمج لكها يف هاذ الربامج دايل امحلاية الاجامتعية ،وفق برانمج واحد
معمم بتشاور مع خمتلف الفئات العنية ،يمت هاذ االإخراج دايل الربامج،
ونعمل عىل بلورة منظور معيل شامل ،اإن شاء هللا ،للتطبيق الاكمل لهذا
الورش الهم جدا ،وهذا ورش هيلكي.
اثنيا ،مواصةل تطوير الربامج الاجامتعية الخرى ،ذكل أنه ميكن نقول
لمك أنه عىل الرمغ من أن مداخيل الالية العمومية ،كام قلت ،يف تقلص
ونقص بسبب اجلاحئة ،اإال أن احلكومة ،أوال ،وفت ابلزتاماهتا الاجامتعية يف
اتفاق  25أبريل ،والشطر الثالث دايل الزايدة يف الجور دايل الوظفني
غادي يكون مع  2021وتتحمهل مزيانية  ،2021والشطر الثاين حتملته
مزيانية .2020
اثنيا؛ اإصالح الربامج الاجامتعية احلالية وحتسني حاكمهتا ،وقد صودق
يف الربلان عىل القانون الرتبط بتفعيل السجل الاجامتعي الوحد ،وإان شاء
هللا ،حنن نعمل عىل تفعيهل يف الس نة القبةل ابإذن هللا.
لكن ،أيضا اإصالح منظومة الرتبية والتكوين وتقوية وتعزيز النظومة
الصحية ،اليل يظهر هنا أنه عىل الرمغ من تقلص الزيانية ،اإال أن الزيانيات
عىل الس توى الاجامتعي والتوظيف عىل الس توى الاجامتعي يف هاذ
القطاعات الاجامتعية ،سزتيد يف هذه الس نة  2020وسزتيد يف س نة
 ،2021وابلتايل غادي متر التشغيل يف القطاع دايل التعلمي من 15.000
دايل الساتذة أطر الاكدمييات اإىل  17.000وس متر التشغيل يف وزارة
الصحة من  4000اإىل  ،5500وهذا التشغيل يف جوج قطاعات.
وأيضا عىل الس توى العام ميكن أن أقول بأن مجيع االإصالحات
الإصالح منظومة الرتبية والتكوين انطلقت ،وأهنا تسري حنو الهداف
السطرة ،مثال التعممي التدرجيي للتعلمي الويل ،هذا اليل طلقناه الربانمج
Régime d'Assistance Médicale

دايلو وقلنا غادي نوصلو ،اإن شاء هللا ،يف  %100 ،2027ولكن يبدو أنه
 %100غادي نوصلها قبل ذكل ،لنه احنا الآن يف  %74تقريبا من عدد
الطفال اليل يف سن المتدرس ،التعلمي الويل اليل متدرسو هاذ الس نة
 300.000طفل غادي تزاد غري خالل هاذ الوالية الثالث س نوات ،ننتقل
من  %50تقريبا يف  2017اإىل  %74حاليا.
وأيضا عدد من الربامج الخرى اليت شهدت تطور كبري ،بطبيعة احلال
عىل مس توى مزيانية وزارة الصحة اليل انطلقت من  14مليار درمه س نة
 2018-2017ابش توصل  16مليار درمه س نة  2019ابش توصل 18.6
مليار درمه س نة  ،2020ابش توصل هاذ الس نة يف  23 ،2021مليار
درمه ،أي ما ميثل حوايل  %7من الزيانية العامة لدلوةل ،ويه أول مرة يف
اترخي الغرب تتوصل اإىل هاذ النس بة ،واكنت غري منذ س نتني أقل من
 %6من الزيانية دايل ادلوةل.
احملور اخلامس؛ دمع التشغيل ،ذكل أنه دمع هذا احملور دايل التشغيل
هو أيضا همم جدا وهاجس من الهواجس بطبيعة احلال ومجيع االإصالحات
اليت أدخلت عىل مس توى أنظمة المتويل ودمع متويل القاوالت والربامج
دايل التعاقد مع القطاعات وغريه والتشغيل العمويم ،لكها هتدف اإىل حتسني
معدل البطاةل.
وكام قلت ،امحلد هلل ،معدل البطاةل اكن حتسن قبيل اجلاحئة ،مع
اجلاحئة بطبيعة احلال اهنار معدل البطاةل انتقلنا من  %9.2اإىل ،%12.4
لكن هناك هجود لتحسني هاذ معدل البطاةل ،أوال وقبل لك يشء من
خالل مجيع الدوات اليل تدارت وقد تبني الرقام أن هناك حتسن طفيف،
ذكل أن عدد الرصح هبم دلى صندوق الضامن الاجامتعي برمس ش تنرب
 2020يبلغ الآن ما مجموعه  2.47مليون أجري ،مقابل  2.62مليون أجري
خالل شهر فرباير  ،2020أي بفارق  150.000تقريبا ،لكن هو اكن يف
غشت  2مليون و 360ألف أجري ،أي نقص يف شهر غشت ،لكن عرف
حتس نا من شهر غشت اإىل شهر ش تنرب بزايدة  110أ آالف تقريبا ،مما يؤكد
أن الاقتصاد الوطين بدأ بشلك متدرج  -وإان اكن بطيء  -يس تعيد نشاطه
اذلي اكن عليه قبل جاحئة كوروان.
وأيضا عىل مس توى التشغيل العمويم ،اليل هو حمور همم جدا،
وأرشت اإليه عىل مس توى الصحة وعىل مس توى التعلمي ،ولكن هو يف
العموم التشغيل العمويم بذلت فيه هاذ احلكومة واحد اجلهد غري مس بوق
هنائيا ،ميكن نقول أنه اإىل بغينا نقارنو مع الس نوات وال مع الوالايت ،نقولو
مثال والية  2011-2007اكن  15.000مجموع التشغيل يف الوالية لكها
 ،15.600ويف  ،25.000 ،2016-2012حنن يف  2021-2017اإىل دخلنا
بطبيعة احلال  2021اليل جاية س نصل اإىل  42.746يف التشغيل العمويم،
وهذا مس توى غري مس بوق فامي خيص التشغيل العمويم ،وحنن نعترب
التشغيل العمويم حىت هو أآلية من أآليات التشغيل الفيد.
احملور الخري ،هو مواهجة اخلصاص يف الاء الرشوب ومياه السقي،
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احنا الآن فواحد الورش هيلكي اسرتاتيجي ،ذكل أن بالدان تعرف
اخلصاص يف الاء بنيواي ،وخصوصا أنه داب هاذي  3س نوات دايل اجلفاف،
لكن احلكومة تواصل بلك قوة وبلك إارادة تزنيل الربانمج الوطين للزتويد
ابلاء الرشوب ومياه السقي  ،2027-2020واذلي هيدف اإىل ضامن المن
الغذايئ والايئ لبالدان من خالل عدد من االإجراءات والتدابري اليت
س متكن ،اإن شاء هللا ،من تزنيلها عىل أرض الواقع ،س متكن من دمع وتنويع
وتقوية مصادر الزتويد ابلاء الرشوب ومياه السقي يف الوسطني احلرضي
والقروي.
تمتثل أمه هذه التدابري ،جني لهيا ابختصار ،ولكن ميكن أن نتوسعو فهيا
يف مناس بة أخرى:
أوال ،اإجناز أو تعلية الزيد من السدود الكربى ،وميكن نقول هاذ الس نة
غتدخل  5سدود كربى للخدمة لول مرة يف اترخي الغرب غادي نوصلو لـ
 5سدود ،دامئا اكن  2وال  3دايل السدود حىت يف الس نة الاضية وال يف
الس نة اليل قبل مهنا ،الآن غادي يكون عندان  5فهاذ الس نة 5 ،يف 2021
و 5يف .2022
وأيضا برانمج حتلية مياه البحر ،اليل الآن البعض راه يف اخلدمة وبعضها
قريب جدا ،حبال دايل ش توكة أآيت ابها ،احملطة اليل فهيا مياه السقي
 50%و %50الاء الرشوب ،واليل غتدخل يف اخلدمة ،اإن شاء هللا،
غتعطينا الاء الرشوب ابتداء من ماي القبل ،اإن شاء هللا ،2021 ،ولكن
أيضا الآن اتفق يف أآخر لقاء دايل اللجنة الركزية دايل متابعة تنفيذ الربانمج
دايل الاء ،اتفق عىل برانمج لدلراسة وإاطالق الشغال يف حمطة مدينة
ادلار البيضاء قريبا ،اإن شاء هللا ،وأيضا حمطة حتلية أخرى عىل الس توى
الوطين.
وإاجناز السدود الصغرى أيضا حىت يه  11سد تقريبا صغري ومتوسط
س نة  ،2021فضال عن مواصةل اإجناز عدد من الآليات الخرى اكلتنقيب،
الاس تكشاف ،تعبئة الوارد الالية  ..اإخل واليت يه حتاول ما أمكن أن
تواجه هذا اخلصاص اذلي نواهجه حنن وتواهجه دول أخرى يف هاذ اجملال
دايل الاء.
خصصت هاذ الربانمج دايل الاء ابذلكر لنه حيوي ولنه مركزي ولنه
من االإصالحات الهيلكية ،اليت أرصت احلكومة عىل أن تواصل الاستامثر
فهيا ،لن لك سد كبري راه تزييد شوية وتينقص شوية عىل مليار درمه،
مبعىن استامثر كبري ولكن تنظن بأن هاذ الاستامثر رضوري ،ورمغ ظروف
اجلاحئة فلن نتخىل عن هذه الاستامثرات الكربى.
الس يد الرئيس،
ال شك أننا متفقون مجيعا حنن أمام أزمة حصية غري مس بوقة وخصها تعلمنا
التواضع ،ذكل أنه مع السف الشديد كثري من الحاكم اليت تصدر ونراها
يف كتاابت هنا وهناك يه أحاكم يصدرها انس يظنون بأهنم ميلكون زمام
هذه اجلاحئة ،ويعرفون لك تفاصيلها ،ومه غري متخصصني وكيبداو يصدرو

الحاكم.
هاذ التخصصني مه أنفسهم يسكتون لنه حمري ،هذا الفريوس متقلب
وكيشهد طفرات ابس مترار ،ذاك اليش عالش اكن غادي يف الاحنسار يف
بعض ادلول الكربى ،والآن غادي يف الانطالق يف تكل ادلول الكربى،
لن شهد طفرات ،ولت اخلصائص دايلو حىت يه تتحول ،ميكن الفريوس
دايل اليوم مايش هو دايل مارس ودايل أبريل الايض ،وكيحتاج اإىل مزيد
من ادلراسة ابش نعاود نعرفو أش نو اليل تغري فيه ،فذلكل حنتاج اإىل واحد
مس توى عايل من التواضع عندما نتحدث يف هذا الوضوع ونصدر فيه
الحاكم.
وأيضا أريد أن أنبه هنا اإىل أن هاذ الظروف الصعبة حتتاج اإىل رفع
درجة احلذر من الخبار الزائفة ومن معليات التشويش ،لن الخبار الزائفة
الشوشة عىل الواطنني تدخلهم يف الارتباك ،ما تيبقاوش يعرفو ابش
تبالو ،يه خطرية أيضا مثل خطورة الوابء ،فذلكل جيب أن نواهجها مجيعا
واحلكومة ملزتمة ابلشفافية والوضوح وهنج الرصاحة وتقدمي العطيات
والرقام الصحيحة يف الوقات الناس بة ،وأيضا هنج الواقعية يف مواهجهتا
لهذا الوابء.
وقد وقع صباح أمس أو أول أمس هنار الحد واحد اخلرب تيدوز ،هوما
هاذو زورو عليا اكع بالغ ودارو فيه التوقيع داييل أان عىل أساس أن بالدان
غتدخل احلجر الصحي ..اإخل ،وهو اكن بالغ مكذوب خمتلق ،وأشكر
النيابة العامة لهنا طلبت من الضابطة القضائية ابش حتقق ابش نعرفو منني
جا هاذ اليش ،لن هذا وىل واحد التفاعل وواحد ردود فعل من الواطنني
وبدات تتجينا الس ئةل بكرثة ،وميكن نقول ابلئات دايل الرسائل ،وهذا
أظن بأنه خاص الناس اليل دارو هاذ اليش حيشمو ويعرفو بأن هاذي
مسؤولية جامعية ،كام قال جالةل الكل ،اإما أن نواهجها جامعيا بصف
موحد ،وإاما أن ال نكون وما ميكنش ننترصو علهيا.
وامحلد هلل الغرب ،بقيادة جالةل الكل ،اس تطاع أن يبين منوذجا خاصا
بتفاعل امجليع وانضباط امجليع وراء جالةل الكل واالإجراءات الاحرتازية،
وخصوصا يف الرحةل الوىل ،ونطالبو مجيع الواطنات والواطنني ،أاي اكن
موقعهم ،ابش يديرو واحد اجلهد أكرب يف الالزتام هباذ االإجراءات
الاحرتازية والالزتام اب إالجراءات الصحية ،ابش ميكن نواهجو هاذ الوابء
بأقل اخلسائر وما نبقاوش نظنو بأن يش واحد راه ما غادي يوصلوش ،لن
هاذ الوابء اإىل انترش ميكن يوصل لي أرسة وميكن يوصل لي خشص ،اإىل
ما تعوانش مجيعا راه ما نس تطعوش نتحمكو فيه حتمك حقيقي واكمل.
وأيضا ابلنس بة للوضعية الاقتصادية وطنيا وإاقلمييا ودوليا ،يه وضعية
صعبة ،لن العامل يشهد أزمة غري مس بوقة يف اترخيه ،وال أحد ميكنه اليوم
أن يتنبأ مبا س يحدث غدا ،حىت واحد ما ميكن ليه يقول يل من هنا لشهر
أآش غيوقع وابئيا واقتصاداي واجامتعيا ،اإال هللا س بحانه وتعاىل ،هو اذلي
يعمل ما يف الغد.
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اس متعنا هل مجيعا ،وأعطي اللكمة لول متدخل عن فريق الصاةل والعارصة.
الستشارة الس يدة فاطمة الزهراء بن الطالب:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
حتية للجميع.
بداية امسحوا يل ،الس يد رئيس احلكومة ،أن أمثن تفاعلمك االإجيايب مع
اختيار مناقشة هذا الوضوع العام مضن أشغال هاذ اجللسة الشهرية
للمساءةل ،خصوصا أن المر تيتعلق ابإشاكلية عىل قدر كبري من الهية
والراهنية ابلنس بة لس تقبل الغرب ومس تقبل الغاربة ،واليل كتجىل أساسا
يف جتاوز التداعيات الاقتصادية والاجامتعية والصحية جلاحئة كوروان
واس تحضار مس تلزمات استرشاف الس تقبل ووضع أسس اقتصادية
واجامتعية عادةل ،من خالل اس تخالص ادلروس والعرب من الاختالالت
واالإخفاقات والتأقمل مع التغريات الكربى الس تجدة عىل مس توى احمليط
الوطين وادلويل ،أسس غيس تافدو من مثارها جل الغاربة بغض النظر عن
انامتءاهتم اجملالية والاجامتعية.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
منذ بداية الزمة الصحية ببالدان تتبعنا مجيعا الانشغال الليك الكبري
الحتواء الانعاكسات الاقتصادية والاجامتعية والصحية جلاحئة كوروان
وللتخفيف من حدة تداعياهتا عىل القاوةل الوطنية وعىل الفئات الاجامتعية
الكرث ترضرا ،هاذ الانشغال اليل أمثر مبادرات اترخيية غري مس بوقة ،اكن
لها وقع كبري وقوي عىل عدة مس توايت ،واحنا يف عز الزمة تيتواصل
احلرص الليك السايم السترشاف الس تقبل بوضعه للتوهجات العامة لبناء
اقتصاد تنافيس مدر لدلخل وموفر لفرص الشغل ومنوذج اجامتعي عادل
وحمتضن للك الغاربة وفلسفة تدبريية معقلنة قادرة عىل تدبري الرحةل القبةل،
اإن شاء هللا.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ال أحد جيادل يف تفاعل احلكومة أو غريها من الؤسسات بلك خمطط
أو اإصالح تيس هتدف الصلحة العامة ،لك عىل حسب أدواره وختصصاته،
ولكن الالحظة الساس ية اليل كيثريها جل الغاربة يه جحم الهوة
( )l’écartالوجود ما بني سقف التوجهيات اللكية ومس توى التزنيل
الفوري والسلمي للحكومة لهاذ التوجهيات عىل أرض الواقع.
أكيد هناك نتاجئ ،أكيد هناك مبادرات وجمهودات ،ولكن اكينة حلقة
مفقودة اليل كتحد من جناعة هاذ التزنيل ،وهنا جيب علينا مجيعا الانكباب
علهيا ،يف اإطار الانسجام والتاكمل بيننا كسلطتني دس توريتني ،أنمت
كحكومة وحنن كربلان ،لنه بلك موضوعية من مسؤوليتنا مجيعا من أجل

احنا ما كنعرفوهش ادلليل عليه كثري من ادلول يف واحد الوقت اكن
هتزأ ابدلول الخرى اليل تدير احلجر ،داب ولت الآن فاهتا اكع ودارت
احلجر الشامل ،ابش نعرفو بأن هذا يشء قدر خصنا نواهجه ابلبصرية
وابلصرب وابلتعاون.
اإذن احنا خصنا نديرو هجدان اكملني ابش نواهجو التداعيات
الاقتصادية والتداعيات الاجامتعية بتعاون من قبل امجليع ،ورمغ ذكل كام
قال جالةل الكل يف خطاب العرش وكام قال أيضا يف خطاب الافتتاح
دايل ادلورة" :حنن متفائلون" رمغ صعوبة الظرف ،غنبقاو متفائلني ولكن
اإىل بقينا متعاونني وبقينا صف واحد وبقينا أيضا ملزتمني ابالإجراءات
الاحرتازية ،وكنعطي واحد الثال ،أحياان خرباء أآخرين اليل اعطاوه أان غري
اخذيتو مهنم ،داب اإىل الحظتو التطور الوابيئ عاليا الشعوب اليل يه يف
اجلينات دايلها يف الطبيعة دايلها والثقافة دايلها الانضباط والالزتام يه
القل انتشار دايل الوابء ،لن يه غري تيكون واحد االإجراء حصي لكيش
تيلزتم ابالإجراء الصحي ،فهمو وال ما فهموش ،جعبو وال ما جعبوش ،تقلق
وال فرحان كيلزتم به ،لن اإىل ما الزتمش به كيرض ابلآخرين وتيرض ابجملمتع
اكمال ،االإجراءات الصحية واالإجراءات المنية ما معهاش اللعب ،المور
الخرى احلرية الشخصية يفكر الواحد كيفام بغا يقول اليل بغا ،هذاك حاجة
أخرى ،ولكن االإجراءات اليل كتأثر عىل اجملمتع خصنا لكنا نلزتمو هبا
ونتعاونو ابش نلزتمو ،ولك واحد يعاون الآخرين ،وبالدان عىل غرار ابيق
دول العامل  -كام قلت  -اإذن تعرف حاةل وابئية مقلقة وتتطلب قرارات
حامسة ،حفاظا عىل حصة الوطن وعىل حصة الواطنني.
وأريد أن أخمت هذه اللكمة مبا قاهل جالةل الكل ،حفظه هللا ،لكامت من
نور ،سامية يف خطابه السايم يف افتتاح الس نة الترشيعية احلالية يف
الربلان ،حيث قال جاللته" :اإن مواهجة هذه الزمة غري الس بوقة تتطلب
تعبئة وطنية شامةل وتضافر هجود امجليع لرفع حتدايهتا ،ونغتمن هذا الوعد
ادلس توري الهام لندعو لك الؤسسات والفعاليات الوطنية ،ويف مقدمهتا
الربلان ،لالرتقاء اإىل مس توى حتدايت هذه الرحةل وتطلعات الواطنني،
فالسؤولية مشرتكة والنجاح اإما أن يكون جامعيا لصاحل الوطن والواطنني
أو ال يكون.
وإانين واثق بأننا سرنفع مجيعا هذا التحدي يف إاطار الوحدة الوطنية
والتضامن الاجامتعي.
قال تعاىل( :وال تيأسوا من روح هللا ،اإنه ال ييأس من روح هللا اإال
القوم الاكفرون) ،صدق هللا العظمي" ،انهتيى الكم جالةل الكل.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
ننتقل الآن اإىل التعقيبات عىل اجلواب دايل الس يد رئيس احلكومة اليل
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حد بنينا اقتصادان الوطين عىل امتصاص الزمات؟ أو جحم الديونية اليل
غيدفع مثنه ( )les générations futuresواليل  -ال حماةل  -غيأثر عىل
اس تقاللية القرار الس يايس والاقتصادي يف بالدان ،أو مدى الانسجام ما
بني الزيانيات الرصودة وجناعة النتاجئ احملققة ،فعىل سبيل الثال قطاع
الصحة ما بني  2011و 2020تضاعفت مزيانيته حبوايل مرتني ،حبسب
ترصحياتمك ،الس يد رئيس احلكومة ،أمام جملس النواب ،والنتيجة اللموسة
كتجىل يف واقع النظومة الصحية ،اليل لوال اجلهود الاس تثنائية البذوةل
عش ية كوروان من أجل تدارك النقائص وسد الثغرات لكنا يف وضع أآخر،
ال قدر هللا.
والقطاع الفاليح ترضر بشلك كبري ابالإضافة جلاحئة كوروان من
الانعاكسات السلبية للتقلبات الناخية ،وخصوصا من اجلفاف اليل كيرضب
بقوة عدة مناطق ببالدان منذ عدة س نوات ،اجلفاف اليل أحضى ظاهرة
بنيوية تس تعجل حلوال بنيوية وهيلكية ،وكتبقى معاجلة اإشاكلية تفامق العجز
الكبري احلاصل بني العرض والطلب حول الاء ،سواء تعلق المر مبياه
الرشب أو مياه السقي ،من أمه التحدايت اليل كتواجه هاذ القطاع الوازن،
ومن أمه الوراش الاس تعجالية الفتوحة أمام احلكومة من أجل تدارك
التأخري احلاصل عىل الس توايت التالية:
 أوال ،اإجناز السدود الصغرى والتوسطة والكربى لتعبئة وتمنيةوتمثني جل مياه المطار؛
 اثنيا ،الرفع من نس بة معاجلة الياه العادمة وإاعادة اس تعاملها يفالبستنة والقطاع الفاليح مكصادر جديدة للمياه؛
 اثلثا ،اإجناز ( )les projets de transfert d’eauحنوالناطق الترضرة؛
 رابعا ،اإجناز ( les stations de dessalement des eaux )de merعىل جل الدن الساحلية لالس تفادة من  3500كيلومرت من
الساحل ،وذكل لتوفري مياه الرشب لساكنة هاذ الدن وللوحدات الصناعية
وكذكل من أجل متكني السدود من توفري مياه السقي ومياه الرشب لساكنة
الدن غري الساحلية؛
 وجيب كذكل معاجلة اإشاكلية النظمة العقارية للرايضالفالحية ،أرايض "الكيش" وأرايض "امجلوع" وأرايض "مكل ادلوةل
اخلاص" ،ابإعطاء الفالحني شواهد الاس تغالل وتفويهتا لس تحقهيا من أجل
توفري العقار الالزم لالستامثر الفاليح الدر لدلخل والوفر لفرص الشغل،
هاذ البادرة اليل غتشلك ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،اإحدى أمه حمطات
تنش يط الاقتصاد والتشغيل ابلعامل القروي ،وغمتكن من احلد من
الانتظارية والاحتقان ما بني ادلوةل ومس تحقهيا؛
 -وجيب كذكل وكيبقى توفر ا إالرادة احلقيقية دلى الؤسسات

جتويد الداء وإاضفاء جرعة اإضافية من النجاعة والصداقية عىل معلنا والريق
به لس توى التطلعات ،للمساهة يف اإرجاع الثقة الغائبة ،وخصوصا عند فئة
الش باب يف الس ياسة ويف الس ياس يني ويف الداءين احلكويم والربلاين.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الزمة مازالت مس مترة بتداعياهتا الاقتصادية والاجامتعية والصحية،
ويبقى السؤال الطروح :ما يه العايري التخذة من طرف حكومتمك الوقرة
دلمع فئات وقطاعات دون أخرى ولتشديد اإجراءات االإغالق يف مدن دون
أخرى ويف قطاعات دون أخرى وختفيفها بل وحذفها يف قطاعات دون
أخرى؟ وما يرتتب عن ذكل من تأزمي الوضاع الاقتصادية والاجامتعية
والنفس ية دلى الستمثرين ودلى العاملني ودلى مجيع الرتبطني هباذ
القطاعات ،فساكنة العامل القروي وبعض الفئات يف القطاع الفاليح
والصناعة التقليدية والقطاع الس يايح وقطاع النقل والطامع ودور الضيافة
ومنظمي احلفالت والتظاهرات الفنية والثقافية وقطاعات أخرى ،وفئات
اليل عندها حرف وهمن حرة ،مازالت تعاين وكتعيش أوضاع جد صعبة،
نتيجة االإجراءات التخذة من أجل احلد من انتشار الوابء ،ابالإضافة لعدم
اس تفادهتا من ادلمع العمويم ومن احلس التضامين.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
حصيح ،جل القطاعات ترضرت بشلك متفاوت من اجلاحئة ،ولكن
كيبقى العامل القروي الترضر الكرب ،ابعتبار أن الهشاشة والعاانة اكنت
منترشة يف عدة مناطق قروية قبل ظهور اجلاحئة ،وهاذ الواقع كيتداخلو فيه
عدة عوامل ،وعىل مقدمهتا حمدودية الس ياسات احلكومية العمتدة من أجل
حتقيق العداةل اجملالية وحتقيق التمنية البرشية واحلد من الفوارق الاجامتعية
ابجملال القروي ،وهذا الواقع كيساءلنا مجيعا ،أنمت كحكومة وحنن كربلان،
لن الفاتورة دايلو مرتفعة ،واليل تيدفع مثهنا غاليا هو فئة الش باب،
وخصوصا الفتاة القروية ،اليل يف معظم الحيان ومع السف كتخرج بشلك
مبكر من ادلراسة ،نتيجة واقع الؤسسات التعلميية ابلعامل القروي ،ونتيجة
حمدودية دخل الرس القروية ،فال حمال من زواج القارصات أو الاش تغال
يف احلقول أو العمل يف البيوت ،ضدا عىل لك الواثيق ادلولية والترشيعات
الوطنية ،والنتيجة احلمتية يه اإعادة اإنتاج نفس الواقع اجملحف.
وهنا أوجه ملمتسا لمك ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم والس يد رئيس
جملس الستشارين احملرتم ،من أجل اإعطاء عناية أكرب لتخليد اليوم العالي
للمرأة القروية اليل كيصادف  15أكتوبر ،واليل مر كلك س نة يف مصت غري
مفهوم ،وكذكل من أجل إاقرار يوم وطين للفتاة القروية لا لهذه البادرة
الطيبة من رمزية الستشعار امجليع برضورة اإنصاف هاذ الطبقة النس ية
والتخفيف من معاانهتا.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ال أريد أن أعيد عىل مسامعمك طرح مزيد من التساؤالت وعالمات
الاس تفهام اليل س بق لها وتطرحات داخل هاذ الؤسسة من قبيل :اإىل أي
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البنكية واخنراطها الفعيل لواكبة استامثرات القطاع الفاليح مدخل لهاذ
االإقالع الاقتصادي.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
هناك منجزات وإاحصائيات تعزتون هبا ،وال نشكك يف مصداقيهتا،
وهناك تقارير الؤسسات ادلولية ،لن نذكر هنا اإال ما هو اإجيايب مهنا ،ولكن
يف القابل اكين طموح كبري وسقف انتظارات عالية ،مل ترىق الس ياسات
احلكومية العمتدة لبلوغ حده الدىن ،وهذا جانب من ادلروس الالزم
اس تخالصها من جاحئة كوروان ،اليل ،مع السف ،زادت من تأزمي الوضاع
الصعبة ،وهو كذكل جانب من العرب الواجب اس تحضارها عند مناقشة
س ياسة حكومتمك للخروج من الزمة واسترشاف مس تقبل اقتصادي
واجامتعي قوي ومنصف للك الغاربة.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
كنا ننتظر أن تقدم احلكومة اإسرتاتيجية متاكمةل وهميلكة اليل كتحدد
مدخل االإقالع الاقتصادي وأآلياته ومراحهل وأهدافه ،وكنا ننتظر
اسرتاتيجيات مشولية الإصالح معيق ومعقلن للمؤسسات العمومية ،انطالقا
من دراسات تقيميية لواقع هاذ الؤسسات وجناعة أدوارها الاقتصادية
والاجامتعية ،وكنا كذكل نتطلع اإىل رؤية واحضة للبناء واالإصالح اليل
كتجاوز الزمن الس يايس الانتخايب وترتكز عىل القومات العلمية للتخطيط
الاسرتاتيجي ،علام أن الزمة اكنت حمتية منذ بداية الوابء ،لكن احلكومة
اختارت مواهجهتا عن طريق بواابت القانون الايل ومن خالل جرعة من
االإجراءات والتدابري ،ابعتبار أهنا أآخر س نة يف الوالية احلكومية.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
نمتىن بلك صدق أن تكون مقاربتمك صائبة ،ولكن قناعتنا يه أن
الصعوابت والتحدايت الطروحة أكرب وأعقد من أن جتد اإجابهتا يف قانون
الالية أو من خالل اإجراءات أفقية متفرقة هنا وهناك ،يف غياب رؤية
شامةل ومتاكمةل اليل كرتتكز عىل أهداف مسطرة عىل مس توى الدى
القريب والتوسط والبعيد ،هاذ الرؤية اليل غنتناقشو فهيا ونتفقو علهيا،
خصوصا وأن المر كيتعلق ببناء الس تقبل وأهنا غتشلك خارطة طريق
مرجعية للوالايت القبةل ،بغض النظر عىل الغلبيات الشلكة حلكومهتا.
بطبيعة احلال كيبقى احلس التنافيس قامئ من خالل االإبداع يف التزنيل
والابتاكر يف صياغة االإجراءات والاجهتاد يف التقيمي والتقومي والتصحيح
والتأقمل مع الس تجدات ،انطالقا من مرجعيات لك حكومة ومن الكفاءات
التوفرة دلهيا.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
احنا يف مرحةل مفصلية من اترخي بالدان ،وعندان يقني بأننا قادرين،
ابإذن هللا س بحانه وتعاىل ،وحتت الرعاية السامية جلالةل الكل ،من رفع
الرهان وكسب التحدي ،من خالل تضافر جمهودات امجليع الس مترار مسرية
التمنية واالإصالح ،مسرية اليل كرتىق لس توى الطموح الليك ومس توى

الانتظار الشعيب.
وشكرا.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يدة الستشارة احملرتمة.
اللكمة الآن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
الستشار الس يد عبد السالم اللبار:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل النيب الصطفى الكرمي وعىل أآهل وحصابته أمجعني.
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدة الوزيرة،
أخوايت ،اإخواين الستشارين احملرتمني،
أترشف أن أتدخل ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية ،حزب
الاس تقالل ومنظمة الاحتاد العام للشغالني ابلغرب ،أترشف لتناول
اللكمة ،جتاواب مع ما جئمت به ،الس يد الرئيس.
مك كنا ننتظر ،الس يد رئيس احلكومة ،ومعنا خمتلف رشاحئ اجملمتع
الغريب ،أن نس متع اإىل جوابمك ،وهو يس هتدف قطاعات معينة عانت وما
تزال تنئ حتت وطأة الغنب والفقر والهشاشة والظمل كذكل.
هذا احلرمان ،هذا احلرمان قوبل من طرفمك ،الس يد الرئيس ،قوبل
ابلتجاهل التام ،رمغ وعودمك ومسكناتمك ،اليت ال تلبث أن تنجيل بدون أآاثر
اإجيابية تذكر ،وكننا نسمع جعجعة بدون طحني.
أرقاممك فقدت مصداقيهتا ،بل احلكومة فقدت ثقهتا أمام الشعب ،وأنمت
ال تبالون ،ال تعرفون أين أنمت وأين تذهبون ،أمل تس توعبوا بعد خطب
جالةل الكل يف عدة مناس بات وتوجهياته السامية اليت اكنت خارطة الطريق
لعملمك؟
أمل تس توعبوا بعد مطالب الشعب الغريب اليومية؟
حيث افتقدمت لرؤية واحضة وإادراك حقيقي خملاطر وجتليات أزمة اجلاحئة
والانتقاالت اليت يعرفها الغرب س ياس يا واجامتعيا واقتصاداي ودميغرافيا
كذكل.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
فامي يتعلق خبطة االإنعاش الاقتصادي الوطين اليت دعا اإلهيا جالةل الكل
محمد السادس ،نرصه هللا ،يف خطابه يف خطاب العرش الخري ،واليت
رصد لها غالف مايل قدر بـ  120مليار درمه ،أي ما يناهز  %11من
الناجت ادلاخيل اخلام ،هبدف احلد من أآاثر أزمة كوروان وهتيئة الظروف
الإنعاش اقتصاد قوي يف مرحةل ما بعد كوروان.
ولنئ اكن الغالف الايل اذلي خيصص لهذه اخلطة قد اس تحوذ عىل
قدر كبري من النقاش ،فاإن هذا اجلانب ليس ابلهية نفسها اليت تنطوي
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عىل القل غادي نوصلو ابلغرب اإىل ما يطمح هل س يدان هللا ينرصو.
قلنا احلكومة بدل أن تنكب عىل ترممي وإاصالح سوق الشغل ،اجتهت
اإىل النقيض من ذكل ،ها يه قد منحت القاوالت اإماكنية ترسحي %20
من العامل ،ايوا أراك للفراجة ترسحيات جامعية يوميا للعامل ،خاصة النقبني
مهنم ،فقدان أزيد من  580.000منصب شغل ،اإفالس أزيد من 20.000
مقاوةل ،اإضافة إاىل من يه تعيش اليوم يف صعوبة القاوةل ،ارتفاع مضطرد
يف عدد العاطلني.
الس يد الرئيس،
النتيجة تراجع خطري يف اس هتالك الرس %50 ،اليل تراجعو عىل ما
يقتتون به وما ذلكل من وقع عىل المنو الاقتصادي وعىل الداخيل الرضيبية،
خاصة الرضيبة عىل القمية الضافة ،مبعىن أ آخر .مبعىن أآخر ،الس يد رئيس
احلكومة ،بس ياس تمك التبعة فأنمت تزيدون من الصعوابت الالية لدلوةل ولن
تمتكنوا من توفري االإماكنيات الالية الرضورية لتشجيع الاستامثر اإال من
خالل اللجوء اإىل الكريدايت والاس تدانة ،مما هيدد اس تقاللية وس يادة
القرار الاقتصادي الوطين.
اإن أزيد من  %93من الغاربة يعتربون أن احلكومة غري قادرة عىل
مواهجة هذه الزمة وأن السبب الرئييس يف تفامق أزمة كوروان هو احلكومة
نفسها ،عقم تفكريها وافتقادها لرؤية اسرتاتيجية وللبدائل واحللول البتكرة
واحلامسة اليت منر مهنا اليوم ،اقتصاداي واجامتعيا وس ياس يا ،وامحلد هلل معل
اإجيايب امسعنا أن البنك ادلويل غادي يعطينا  275مليار دوالر (القصود
 275مليون دوالر) ،أش نو غنديرو هبا؟ ايكام غادي نزيدوها للصحة اإىل
زدانها الفلوس وزدانها الفلوس وحلد الساعة ما اكين والو ،اليل مرض من
الغاربة خاصو ميوت ،السبيطارات معرو ،الرسة مفقودين ،حىت القطاع
اخلاص يتجر يف مأآيس البرش.
الس يد رئيس احلكومة،
لو طلب منا اليوم توصيف احلاةل الراهنة لقلنا :اإن وقع كوروان عىل
احلياة الاقتصادية والاجامتعية للمغاربة لرمبا يكون أهون من تدبري هذه
احلكومة ،اليت أتت عىل لك يشء ،الخرض واليابس.
الس يد رئيس احلكومة،
من الرتقب أن نفقد أزيد من  10نقط يف نس بة المنو ،بسبب
الانعاكسات السلبية لتدبريمك للجاحئة وللجفاف عىل الاقتصاد الوطين ،مفنذ
 2011خرج حزب الاس تقالل من احلكومة ،والمنو يف تراجع مضطرد،
احنا خلينامك يف  %5هبطتو لـ  ،4.5لـ  ،4.4هبطتو لـ  4ودااب قل من 3
مؤخرا ،ومن التوقع أن نصل اإىل انقص  ،6هللا يلطف بنا.
الس يد الرئيس،
اكن جيدر بمك أن تمتكنوا أو متتلكوا فضيةل النقد اذلايت لتقروا بعجزمك عن
اإجياد احللول للمغاربة ،تراجع سليب يف المنو ،ارتفاع خطري يف البطاةل،
ارتفاع يف الديونية اليت تصل لول مرة يف التارخي الغرب اإىل  %100من

علهيا طريقة احلكومة يف تزنيل التوجهيات اللكية السامية وترمجة اخلطة اإىل
اإجراءات لها أثر يف الواقع.
لقد اخزتلمت اخلطة يف بعدي :الاستامثر والقروض ،يف اإغفال وجتاهل
اتمني لعنرصين أساس يني يف تقديران ،اكن من الفرتض أن حيظيا بأولوية
الولوايت يف اخلطة ،وهام تشجيع التشغيل وتشجيع الطلب ادلاخيل ،ويف
احلقيقة مل نس توعب بعد الس باب الربرة لعدم تضمني اخلطة لية تدابري
تتعلق هباذين العنرصين.
هنا البد من التذكري أن الفريق الاس تقاليل س بق أن تقدم ابلعديد من
الاقرتاحات واالإجراءات من خالل مذكرات احلزب أو من خالل
التعديالت القرتحة عىل القوانني الالية ،وأآخرها القانون الايل التعدييل،
لكن احلكومة ،وكعادهتا ،مرصة عىل جتاهل ورفض لك ما من شأنه دمع
الرس وحامية قدرهتا الرشائية.
فعال ،الس يد رئيس احلكومة ،وأنمت ترددون قبل قليل هناك عدة
أوراش ،أوراش كربى س تعملون عىل تنفيذها ،فعال هاذ الوراش راه
عندمك يف القانون يف الربانمج الانتخايب وهاذي  4س نني ما درتو فهيا والو،
واش عاد يف هاذ  6شهور اليل بقت غتداركوها؟ اإيوا أس يدي أان تنصفق
لمك من جديد.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
هاذيك الطبقة الفقرية أو التوسطة اليل تنسموهيا الطبقة الوسطى
كيفاش واش  10.000درمه تعتربوها فلوس؟ واخلدمات الاجامتعية
منعدمة يف الغرب ،هذاك الوظف البس يط اليل عندو  10.000درمه
مثال ،غادي يقري والدو وغادي مييش للمصحات ،لن الدارس العمومية
فقدت ذيك الصداقية دايلها ،البد غادي مييش للمدارس اخلصوصية ،البد
غادي مييش للمصحات لن الصحة مازالت عليةل ،واش هباذ  10.000درمه
حىت يه طمعنا فهيا؟ ال حول وال قوة اإىل ابهلل.
كنا ننتظر ،الس يد رئيس احلكومة ،من جوابمك لتوحضوا خطتمك يف
التشغيل ولفتح أآمال الاليني من الغاربة العطلني والعاطلني ،س امي وأن
البطاةل يف عهد حكومتمك قد تصل اإىل أكرث من  %14يف هناية الس نة،
وهو عدد غري مس بوق وهاذي حىت يه سابقة يف اترخي الغرب ،راه هاذ
القدر ما معرو ما اكن يف الغرب ،حىت هو خصنا نوضعوه مع هاذيك
الشاريع اليل ما معرها ما اكنت وعاد جات.
ورمغ ذكل وبدل أن تس تعجل احلكومة بتزنيل ورش تشغيل بسبب
تفامق وسوداوية الؤرشات الرتبطة بسوق الشغل ،اجتهت اإىل النقيض من
ذكل ،وليكن يف علممك فهاذ  5س نني الخرية ،الس يد رئيس احلكومة
احملرتم ،راه اكين  100.000متقاعد اليل خرجو ،معىن عندمك الفرصة متاحة
للتوظيف ،اإذن هنا عالمة اس تفهام اإىل ما عرفتوشاي غري تشاورو معنا،
احنا هنااي ابش نتعاونو .س يدان هللا ينرصو قال اإىل جنحو جنحو مجموعني،
حىت احنا ابغني جنحو يف حزب الاس تقالل ،مسعو لنا شوية وعىل القل
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الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة الآن لفريق العداةل والتمنية.
تس ىن شوية اليس عبد الصمد ،شكرا.
الستشار الس يد عبد الصمد مرميي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية ،ومضهنم
مستشاري الاحتاد الوطين للشغل الغرب ،لناقشة الوضوع التعلق
ابلس ياسات العمتدة من طرف حكومتمك لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي
والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان ،ويه مناس بة نمثن فهيا
اجملهودات اليت بذلمتوها وتبذلوهنا خالل هذه الفرتة العصيبة للتخفيف من
أآاثر اجلاحئة.
نلتقي اليوم وما تزال أزمة جاحئة كوروان تلقي بظاللها عىل التوقعات
الاقتصادية والتغريات الاجامتعية اإىل حدود الآن ،بعد مرور أزيد من
س بعة أشهر عىل أول القرارات احلكومية التخذة يف مواهجة هذا الوابء.
اإن الؤرشات والرقام السجةل يف اجملالني الاقتصادي والاجامتعي
مقلقة ،وأآاثرها س تظل قامئة رمغ اجملهودات اليت بذلت وتبذل ،وهو ما
جيعلنا نؤكد اليوم عىل رضورة تضافر اجلهود بني مجيع الكوانت اجملمتعية
ومؤسسات ادلوةل وعىل أهية اإبقاء الثقة يف الؤسسات ،فاهنيارها لي
سبب اكن وادلفع اإىل حتطميها ابخلطاابت التبئيس ية والترصحيات غري
الضبوطة العطيات من شأنه أن يزيد من صعوبة التخفيف من أآاثر
اجلاحئة ،بل وقد يدفع اإىل التوجه لتكثيف التدابري التقييدية من أجل وقف
الانتشار الفريوس ،وهو ما س متتد أآاثره من جديد وبقوة كبرية لتشمل
النشطة الاقتصادية والتجارية وما يصاحب ذكل من خملفات اجامتعية.
اإننا نقدر جحم تأثر الاقتصادي الوطين ،اذلي تراجعت نس بة المنو فيه،
مبا ميثل انكامشا بأزيد من  %9كام اكن متوقعا برمس قانون الالية لس نة
 ،2020ويه نتيجة حلجم الصدمة الزدوجة للجاحئة والآاثر والظروف
الناخية ،حيث تراجعت القمية الضافة غري الفالحية بــ .%15.5
كام مست الآاثر الاقتصادية للزمة جانبا كبريا من الداخيل ،تأثرت
معه الالية العمومية ،ابالإضافة اإىل عوامل موضوعية ،مهنا ارتباط مجموعة من
القطاعات الساس ية يف الاقتصاد الوطين ابلطلب اخلاريج ،واليت عرفت
تأثرا واحضا ،نذكر مهنا الصناعات التحويلية بلك فروعها ،كام رضبت اجلاحئة
بقوة أنشطة القطاع الس يايح واخنفض اإيقاع الطلب ادلاخيل بسبب
التقلصات اليت هت الاس هتالك جراء تراجع اس هتالك الرس والاس هتالك
الرتبط ابالستامثر.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

الناجت ادلاخيل اخلام ،بناء القاوالت العمومية ،ارتفاع مؤرش الفقر من 4.8
اإىل  6.6يف ظرف أقل من س تة أشهر ،بزايدة مليون فقري اإضايف يف
بالدان ،الس ياحة متوقفة ،صناعة الس يارات والطيارات ،معامةل أحصاب
النقل ونقل السافرين.
أين يه احلكومة من الس ياسة الصناعية اجلديدة عىل ضوء هذه
الزمة؟
أين حنن من اخملططات القطاعية اجلديدة واجليل اجلديد من اخملططات
اليت اندى هبا جالةل الكل نرصه هللا؟
ما مصري س ياسة التجارة بعد انهتاء خمطط "رواج" س نة 2015؟ وأين
يه اخلطة اجلديدة؟
أين هو خمطط الصناعة التقليدية اجلديد بعد انهتاء رؤية 2015؟
أين حنن من الناظرة الوطنية للتشغيل والتكوين اليت وهجمك اإلهيا جالةل
الكل لالنكباب علهيا؟
ماذا أعددمت الس يد رئيس احلكومة؟
أما ابلنس بة لقطاع البناء ،فاحلكومة يف واد ومشالك القطاع يف واد،
قلتو غادي هتالو يف هاذ العقار ،فني هو الس يد رئيس احلكومة؟ احنا
تنتيقو بمك انتوما كشخص وعندما تتلكمون ال نرى أثرا يف الواقع.
هاذ القاوالت ،نعم قطاع البناء مسحات فيه احلكومة ،احلكومة يف واد
والبناء يف واد ،أكرث من  6مليارات ادلرمه متوقفة ومئات الآالف من
الشقق مسدودة ال بيع ال رشا ،واحلكومة مل حترك ساكنا ،هاذ القاولني
نعطيومه غري فلوسهم ،ابدرو اعطيومه فلوسهم عىل القل ميوتو معهم
فلوسهم.
وقد س بق أن أشار الخ المني العام حلزب الاس تقالل ادلكتور نزار
بركة أن حكومتمك حتولت من حكومة اإىل بنك ،بلك ما لللكمة من معىن،
تس تجدي احللول احملاس باتية السهةل يف تدبريها ،عندك مشلك أرى
نضمنك سري خوذ الكريدي ،أآش غادي يدير هباذ الفلوس؟ فني يه
الشاريع؟ فني هو السوق؟ فني يه التحفزيات؟ وإاال خليه مييش للحبس،
"اذهب أنت وربك فقاتال".
اإن احلقيقة البادية العيان يه أن احلكومة ال تفكر سوى يف أحصاب
رؤوس الموال الكربى أو ذوي الياقات البيضاء كام يعرب عهنا يف القانون
اجلنايئ ،ذلكل نراها تعقد اتفاقيات مع مموين احلفالت وأرابب الس ياحة.
الوقت داهين ،ومل يتبق يل اإال القسط القليل لقول لمك :اإن حزب
الاس تقالل ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم ،يمتىن أن يأيت اإىل هذه النصة
ليش يد مبا قدممت للمغاربة .حنن مع الغرب لننا غريتنا كبرية عىل الغاربة
والغرب ،اتباعا للتوجهيات السامية جلالةل الكل محمد السادس ،نرصه هللا.
شكرا.
والسالم عليمك.
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الس يد رئيس احلكومة،
اإن جحم الآاثر الاقتصادية أضعفت قدرات القطاع القاواليت عىل
اإحداث فرص الشغل ،بل يف أحياان كثرية جعزه عن احلفاظ عن مناصب
الشغل ،وهو ما اكنت هل خملفات اجامتعية تتفاوت حبسب الواقع والفئات
والوضعيات ،والس امي فئة الش باب ،وقد جتىل ذكل ابلساس يف تراجع
اس هتالك الرس ،بسبب الاس تضعاف الاقتصادي دلى أرس الجراء
والهنيني اذلين توقفوا جراء اجلاحئة والعامل غري الرصح هبم والعاملني يف
قطاع النقل والس ياحة والياومني وعامل رشاكت الناوةل وارتفاع نوعا ما يف
اقرتاضات الرس وارتفاع معدل البطاةل.
وارتباطا هبذه الوضعية الاجامتعية ،ومن أجل منوذج اجامتعي أكرث
اإدماجا نتوجه اإليمك ابلقرتحات التالية:
 -1اإرساء التغطية الصحية الشامةل ،وهو ما من شأنه ختفيض الادخار
الؤسس عىل اخملاوف من النفقات الطارئة الرتبطة ابلعالجات وإادماج
فئات اقتصادية واسعة من القطاع غري الهيلك؛
 -2تدعمي أسس امحلاية الاجامتعية من تقاعد وتعويضات عائلية وسكن
اجامتعي وتطوير منظومة فقدان الشغل بشلك يضمن الاس تقرار الاجامتعي
يف مرحةل التوقف عن العمل اكستامثر اجامتعي للمس تقبل؛
 -3تمثني أهية مبدأ التضامن اذلي أابن عنه الغاربة ،مع مراعاة القدرة
الرشائية والاقتصادية لفئة الجراء والطبقات التوسطة والفئات الضعيفة؛
 -4مراجعة منظومة القانون الاجامتعي مبا يف ذكل مدونة الشغل
ومدونة التغطية الاجامتعية وتوفري رشوط العمل الالئق وضامن حد أدىن
من ادلخل للفئات العوزة والهشة والهمشة؛
 -5تعزيز دور الفرقاء الاجامتعيني من خالل تقوية دور احلوار
الاجامتعي والفاوضة امجلاعية وتعزيز القاربة التشاركية يف الوراش
الاجامتعية الكربى اليت أعلنمت عهنا؛
 -6حامية حق الانامتء النقايب وحرية التنظمي والتصدي حملاوةل اس تغالل
ظرفية اجلاحئة لتقليص عدد الجراء بشلك غري قانوين وبشلك تعسفي
وإاقصايئ وانتقايئ عىل أساس الانامتء النقايب؛
 -7تطوير مساكل التحصيل العلمي مبا يتناسب ومتطلبات سوق
الشغل وتمثني البحث العلمي بمتويهل واستامثر الحباث الوطنية يف االإنتاج
احمليل؛
 -8تمثني الورد البرشي العمويم ،من خالل ربط االإنتاج ابلتحفزي
وإارساء أنظمة أساس ية مبثابة قوانني لقطاعات الصحة وامجلاعات الرتابية؛
 -9مراجعة النظام السايس للطر الرتبوية ووضع مقتضيات تؤطر
صيغ العمل اجلديدة عن بعد.
تلمك اكنت أمه مالحظاتنا ومقرتحاتنا يف هذا الوضوع.
ويف الخري ،الس يد رئيس احلكومة ،دون الالتفات اإىل التقصري الرتامك
لعقود سابقة ،أنمت مطالبون بوضع أسس ادلوةل الاجامتعية ،من خالل

اإن الوراش الكربى اليت أطلقها جالةل الكل يف خطابه مبناس بة ثورة
الكل والشعب وافتتاح الس نة الترشيعية ،والمتثةل يف اعامتد خطة الإنعاش
الاقتصاد الوطين وتوس يع امحلاية الاجامتعية وإاصالح مؤسسات القطاع
العام وإاحداث صندوق محمد السادس لالستامثر ،يه من بني احللول اليت
س متكن من حتقيق التمنية الاقتصادية النشودة ومن الارتقاء ابلوضاع
الاجامتعية لعدد كبري من الواطنات والواطنني ،فضال عن اجملهودات اليت
بذلهتا حكومتمك يف مواهجة هذه الزمة ،لكن ذكل ال يثنينا عن تقدمي بعض
القرتحات التعلقة ابجملالني الاقتصادي والاجامتعي.
ففامي يتعلق ابجلانب الاقتصادي ،لقد صنفت أآاثر هذه اجلاحئة النشطة
الاقتصادية اإىل قطاعات ستس تفيد من الوضعية وحتقق أرابحا أكرث مما
اكنت عليه وقطاعات س تعاين من أرضار هذه الزمة وس ترتاجع مساههتا
مس تقبال ،وهو ما سيشلك تشوهات قطاعية عىل مس توى الطلب
واالإنتاج ،لجل ذكل نؤكد عىل ما ييل:
 -1اإرساء س ياسة اقتصادية ابإماكهنا تصحيح الانعاكسات السلبية لهذه
اجلاحئة واختاذ اإجراءات الاحرتاز اللكي مع اإجراء ترش يد قوي للنفقات
العمومية؛
 -2اإعادة متوقع بعض القطاعات االإسرتاتيجية كصناعة الدوية والوسائل
الطبية ووسائل االتصال وجتهزيات الطاقات التجددة يف الاقتصاد الوطين
واعتبارها من القطاعات الس تقبلية؛
 -3تشجيع اإحداث القاوالت احلامةل للمشاريع اليت تدخل مضن
سالسل القمية يف القطاع الصناعي ،الس امي يف صناعة الس يارات وصناعة
الطريان ،مما يرفع من نس بة الاندماج الصناعي فهيا وخيفض من نس بة
الارتباط ابخلارج؛
 -4توس يع التحفزيات الوهجة للمقاوالت لتشمل االإعفاء من التحمالت
الاجامتعية من أجل خلق فرص الشغل واس تعادة التنافس ية؛
 -5العمل عىل اإعادة المتوقع اجلغرايف لنس بة من الاستامثرات من أجل
خلق دينامية وطنية وحركية جديدة للنشاط الاقتصاد؛
 -6تدعمي الصالحيات اخملوةل جملالس اجلهات وامجلاعات الرتابية مكسامه
فعال يف تنش يط الاقتصاد الوطين عىل الس توى احمليل من خالل برامج
التمنية الرتابية؛
 -7العمل عىل االإدماج التدرجيي للقطاع غري الهيلك يف الاقتصاد
الوطين للرفع من االإنتاج الوطين وتنش يط أكرب للطلب ادلاخيل؛
 -8مراجعة النظومة اجلبائية وفق خمرجات الناظرة اجلبائية الخرية،
أخذا بعني الاعتبار التغرياث الاقتصادية والاجامتعية اليت أفرزهتا اجلاحئة؛
 -9اختاذ اإجراءات تصحيحية وقرارات حازمة وصارمة حملاربة الفساد
ووضع حد القتصاد الريع والاحتاكر وتعزيز النافسة وترسيع الصادقة عىل
قانون االإثراء غري الرشوع وتكريس الامرسات اجليدة يف اجملال الاقتصادي
والتجاري.
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مؤسسايت متاكمل ،ليبقى الرهان ،الس يد رئيس احلكومة ،حول التدابري
التخذة لتفعيل وتزنيل هذه الرؤية عرب مراجعة جذرية لسس النظام
الاقتصادي القامئ والس ياسات الاجامتعية النهتجة ،واليت أابنت حمدوديهتا.
اثلثا ،ويف نفس الس ياق وتأكيدا لا وافينامك به من خالل مذكرة حزب
احلركة الشعبية ،يف الرحةل السابقة ،فاإن هذه ادلينامية االإصالحية تتطلب
اإعادة النظر يف الولوايت ،من خالل تعزيز الاستامثر يف القطاعات النتجة
ودمع الصناعات الوطنية وبلورة اإسرتاتيجيات قطاعية متجددة الإنقاذ قطاع
الس ياحة والصناعة التقليدية ،وتزنيل االإصالح اجلبايئ ،مبنظور مشويل،
مبين عىل العداةل واالإنصاف اجملايل وتعزيز مواكبة القاوالت الوطنية ،من
خالل توس يع قاعدة الفضلية الوطنية وإاقرار الفضلية اجلهوية دلمع
القاوالت الصغرى والتوسطة ،اإىل جانب تطوير برانمج احلد من الفوارق
اجملالية والاجامتعية ،من خالل بناء منوذج تمنوي للمناطق القروية واجلبلية،
قامئ عىل المتيزي االإجيايب اجملايل واحلد من متركز الاستامثر العمويم يف هجات
بعيهنا عىل حساب هجات أخرى ومراجعة القوانني التنظميية للجامعات
الرتابية للحسم يف تداخل الاختصاصات مركزاي وهجواي وإاقلمييا وحمليا.
رابعا ،خبصوص الس ياسات الاجامتعية ،تطلعنا كبري ،الس يد رئيس
احلكومة ،اإىل ترمجة االإجامع الوطين حول أولوايت الصحة والتعلمي يف
اعامتدات الزيانية العامة للس نة القبةل ،عرب دمع خريطة حصية وطنية مبنية
عىل العداةل اجملالية والرفع من الاعامتدات اخملصصة لقطاعات التعلمي العايل
والتكوين الهين والبحث العلمي ،واليت مل يطرأ علهيا أي تغيري يف أرقام
مرشوع القانون الايل العروض عىل أنظار الربلان ،بل طالها تقليص نس يب
ابلقارنة مع مزيانية .2020
ويف نفس االإطار ،مل يعد مقبوال ،يف ظل اخلصاص الاجامتعي القامئ
وا إالصالح الؤسسايت العمتد ،أن ال يمت جتميع العرشات من الربامج
والصناديق اخملصصة لدلمع الاجامتعي يف مؤسسة واحدة ويف صيغة
صندوق وطين لدلمع الاجامتعي ،خاصة بعد ترشيع السجل الاجامتعي ،اإىل
جانب التفكري يف مأسسة صندوق تدبري اجلاحئة احملدث برؤية حكمية
لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس ،نرصه هللا وأيده ،يف اإطار تعزيز
روح التضامن الوطين وترمجة الامتسك الاجامتعي بشلك تلقايئ ،بدل
اللجوء اإىل احللول السهةل المتثةل يف ترضيب الطبقة التوسطة وادلخول
الهنية والرشاكت والقاوالت الهنكة أصال.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يد الرئيس،
من هجة أخرى ،جندد مرة أخرى دعوتنا اإىل التعجيل إابخراج
اخملططات القطاعية لرتس مي المازيغية وتفعيل الحاكم ادلس تورية والقانونية
ذات الصةل ،ابإقرار س ياسة معومية ترتمج التنوع اللغوي والهواييت لبالدان،
متطلعني اإىل تدارك ذكل يف أرقام الزيانية العامة العروضة لدلراسة
والصادقة عىل الؤسسة الترشيعية.

توس يع أسس امحلاية الاجامتعية اكستامثر يعطي اإحساس للضعيف جبزء من
حقه يف مقدرات هذا الوطن وخرياته ويضع إامسنت الامتسك الاجامتعي
ببالدان ،المتثل يف الثقة يف الؤسسات والمل يف العيش الكرمي.
ونسأل هللا س بحانه وتعاىل أن يرفع عنا هذا البالء وتبعاته ،وحيفظ
وطننا وملكنا وشعبنا ويقوي عزميتنا.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
الس يد الرئيس:
شكرا.
اللكمة الآن للفريق احلريك.
الستشار الس يد مبارك الس باعي:
بسم هللا الرمحن الرحمي
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة والس يد الوزير احملرتمان،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
الس يد رئيس احلكومة،
تفاعال مع جوابمك القمي ،نود يف الفريق احلريك أن نسامه ببعض
الالحظات والاقرتاحات:
أوال ،قبل اخلوض ،الس يد رئيس احلكومة يف موضوع احلد من
التداعيات الاقتصادية والاجامتعية واجملالية جلاحئة كوروان ،البد من الوقوف
عند كيفية احلد من اجلاحئة نفسها ،واليت صارت تمتدد بشلك أكرث رشاسة،
ليس من حيث عدد االإصاابت فقط بل من حيث عدد الوفيات الزتايدة
يوما بشلك جد مقلق ،ويه وضعية تس تدعي ،يف منظوران ،العمل ،لك
من موقعه ،الس تعادة الروح امجلاعية اليت جسدهتا خمتلف مكوانت اجملمتع
الغريب ،يف مقاومة الوابء يف موجته الوىل ،وهذا يس تدعي تدابري تزاوج
بني احلفاظ عىل ادلورة الاقتصادية يف حدودها العقوةل ،ويف نفس الوقت
تعزيز التدابري الوقائية الرضورية وإاطالق محالت واسعة للتأطري اإعالميا
وميدانيا ،بغية جتاوز ثقافة الاس هتانة خبطورة الفريوس والرتايخ السجل يف
مواهجته ،تفاداي الإهناك النظومة الصحية ،وهو ما نلمسه يف العديد من
الناطق ،خاصة مع اإصابة العديد من الطقم الطبية ابلفريوس.
اثنيا ،مما ال خالف عليه ،الس يد رئيس احلكومة ،أن للجاحئة أآاثر جد
سلبية عىل الاقتصاد الوطين ،مع ما ذلكل من تداعيات اجامتعية ،وهو ما
يتطلب بلورة س ياس ية معومية جديدة ،تؤسس لتحول جذري يف القومات
الاقتصادية والاجامتعية ،ومدخل ذكل هو الرؤية االإسرتاتيجية اليت رمس
معالها صاحب اجلالةل الكل محمد السادس ،نرصه هللا وأيده ،من خالل
اإطالق خمطط واحض العامل الإنعاش الاقتصاد الوطين ووضع رؤية وأجندة
حمددة لتعممي امحلاية الاجامتعية وإاصالح القطاع العام ،عرب اإصالح
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وخطاب  20غشت وخطاب افتتاح ادلورة الترشيعية اخلامسة خارطة
الطريق الرحةل القبةل بتحدايهتا ،دعت اإىل اإعادة ترتيب الولوايت وبناء
مقومات اقتصاد قوي وتنافيس ومنوذج اجامتعي أكرث اإدماجا ،حيث
اس تجبمت مشكورين بشلك فوري لهذه التوجهيات بتضمني جزء كبري مهنا
يف شلك اإجراءات جاءت يف مرشوع قانون الالية  ،2021واليت س نعمل
عىل تزنيلها بعد مصادقة الربلان علهيا ،وقد عربمت علهيا يف عرضمك ،مهنا
التوقيع عىل ميثاق من أجل االإقالع الاقتصادي والتشغيل ،اذلي س يرتمج
الزتام مشرتك مجليع الرشاكء وس يعزز للتمنية ،مما سرييس العداةل الاجامتعية
واجملالية.
كام س يعطي دينامية جديدة لالقتصاد الوطين ،وس يحافظ عىل مناصب
الشغل ،وسيرسع معلية اإدماج القطاع غري الهيلك ،عرب خض حوايل 120
مليار درمه يف الاقتصاد الوطين ،أي ما يعادل  %11من الناجت ادلاخيل
اخلام ،ما س يجعل الغرب من بني ادلول الكرث اإقداما يف تبين خطط كفيةل
ابإنعاش الاقتصاد بعد هذه الزمة ،وسيشمل هذا البلغ  -كام أعلنمت 75 -
مليار درمه من القروض الضمونة من طرف ادلوةل لفائدة اكفة أصناف
القاوالت ،و 45مليار درمه مرصدة لفائدة صندوق محمد السادس
لالستامثر ،مهنا  15مليار درمه مكساهة من مزيانية ادلوةل.
ذلكل ،فاإن فريق التجمع الوطين للحرار ،ال ميكنه اإال أن يكون خفورا
هبذه االإجنازات.
الس يد رئيس احلكومة،
الورش الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية يعد مرشوعا جممتعيا كبريا يقوده
جالةل الكل لتعممي التغطية الاجامتعية يف أفق  ،2025من منطلق تالزم
حتقيق التمنية الاقتصادية مع الهنوض ابجملال الاجامتعي.
يف هذا االإطار ،اختذمت مشكورين عدة اإجراءات للتحمك يف الوضع
الوابيئ من هجة ،ودمع الفئات الهشة الترضرة من تداعيات هذه اجلاحئة
والعمل عىل احلد من أآاثرها السلبية عىل الوضع الاقتصادي للبالد من هجة
أخرى ،وهكذا متثلت أوىل التدابري يف مأسسة ادلمع الوجه للفئات العوزة،
عرب اإعادة النظر يف صندوق الامتسك الاجامتعي ،اذلي س يصبح مبقتىض
مرشوع قانون الالية  ،2021صندوق الامتسك الاجامتعي وامحلاية
الاجامتعية ،وفرمت هل مداخيل رضيبة التضامن القررة يف نفس الرشوع،
وذكل من أجل تغطية النفقات ا إالس تثنائية الرتتبة عن تدخالت ادلوةل
لتخفيف الصدمة النامجة عن حتدايت اجلاحئة ،واليت أابنت عن مجموعة من
االإختالالت انعكست سلبا عىل الوضع الاجامتعي.
يف هذا الصدد ،نؤكد داخل فريق التجمع الوطين للحرار أن الورش
الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية جيب أن يعاجل يف س ياق هادئ ،ابلتشاور مع
خمتلف الرشاكء الساس يني يف العملية ،الباطروان والنقاابت ،وأن نرتفع عن
مزايدات فيه أو حماوةل تس ييسه بدواعي االإختالالت التدبريية وهدم
مكتس بات العمل التعاضدي اذلي حتقق يف بالدان ،كام حصل يف ملف

وفقنا هللا مجيعا خلدمة مصلحة الوطن والواطنني ،حتت القيادة
الرش يدة لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس ،نرصه هللا وأيده.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة الآن لفريق التجمع الوطين للحرار.
الستشار الس يد محمد البكوري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدة الوزيرة،
الس يد الوزير،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق التجمع الوطين للحرار لناقشة
موضوع معاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف ظل جاحئة
كوروان.
يف البداية امسحوا يل ،الس يد الرئيس ،أن أشكرمك عىل جوابمك وعىل
لك االإيضاحات اليت تفضلمت برسدها ،والكيد أن التداعيات السلبية جلاحئة
كوروان مل تطل بدلان وحده ،بل مست لك العامل بأرسه ،حيث اعترب اخلرباء
هذه التداعيات بكوهنا الكرب منذ احلرب العالية الثانية ،فقد تسبب
االإغالق واخنفاض االإنفاق الاس هتاليك يف اختفاء ما يقارب من  500مليون
منصب شغل يف مجيع أحناء العامل ،بدلان بدوره مل يسمل مهنا ،وابلتايل
حتدايت التداعيات الاقتصادية والاجامتعية ما زالت قامئة وموجودة رمغ
رفع احلجر الصحي الشامل ،وال ميكننا أن خنفهيا بعدما أصبحنا نعيش
وضعية صعبة وغري مس بوقة ،فلوال حمكة وتبرص جالةل الكل ،نرصه هللا،
اذلي أرسع يف اإقرار االإجراءات التدبريية ابإحداث الصندوق اخلاص
ابجلاحئة ،اذلي اس تطاع بفضهل أن يقاوم الانعاكسات البارشة وغري البارشة
للزمة الصحية الرتبطة بكوفيد 19-عىل الاقتصاد الوطين ،خصوصا
الاقتصادية والاجامتعية مهنا ،لاكنت تكون الاكرثة ،بفعل العجز الفظيع
اذلي عرفته مزيانية ادلوةل.
كام أن اإحداث جلنة اليقظة الاقتصادية اليت عهد اإلهيا بتتبع الوضع
الاقتصادي والاجامتعي من خالل أآلية دقيقة للرصد والتقيمي وبتحديد
التدابري الالمئة فامي يتعلق مبواكبة القطاعات الترضرة ،اكن لها الثر الكبري
يف ختفيف أثر الزمة عىل الوضع الاجامتعي للرس وعىل تقليص حدة الركود
اذلي عرف الاقتصاد الغريب ،جمهود خرايف قام به أعضاء اللجنة
يس تحقون عليه لك التقدير والامتنان.
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
لقد رمست التوجهيات اللكية الضمنة يف خطاب العرش الخري
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الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة الآن للفريق الاشرتايك.
الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدة الوزيرة،
الس يد الوزير،
الس يدات والسادة الستشارين،
ابمس االإحتاد الاشرتايك للقوات الشعبية ،يسعدان كفريق أن نسامه يف
النقاش الوطين حول الوضع اذلي خلقته اجلاحئة بتداعياهتا الاقتصادية
والاجامتعية والنفس ية.
اإن الوضع صعب كام قلمت ،الس يد الرئيس ،وبتعقيدات جديدة مست
احلياة والعيش اليويم للمواطنني ،وأحدثت أرضار ابلغة ابالقتصاد الوطين
والالية العمومية ،ومعقت بشلك رهيب اإشاكالت الوضع الاجامتعي ،خاصة
يف ظل متدد خارطة الوابء اإىل لك مناطق البالد والارتفاع الزتايد يف
االإصاابت والعدد الرتفع للوفيات للسف الشديد.
رشاكت وهمن أفلست ،اتركة وراءها حجافل من العاطلني ،تراجع يف
مداخيل ادلوةل ويف العمةل الصعبة وارتفاع يف جحم الديونية وتراجع ملحوظ
يف القدرة عىل الاستامثر ،والرتايخ يف دمع الاستامثر اخلاص ،مع اس مترار
تعقيد الساطر ،لكها عوامل تشلك هتديدا رصحيا للتوازانت الاكرو
اقتصادية.
التعمل والعرفة يف لك مس توايت التعلمي ،خفضت من منسوهبام اجلاحئة
بتداعيات كربى عىل منظومتنا الرتبوية.
ويف ظل تزايد حاالت االإصابة واحلاالت احلرجة ،تاكد النظومة
الصحية أن تصل اإىل سقف طاقهتا ،مما جيعلنا نفكر يف السوأ غدا يف كيفية
التكفل الطيب ابلصابني والرىض اإذا اس مترت الؤرشات احلالية يف
الارتفاع ،وذكل رمغ اجملهودات اليت مت بذلها للحد من أآاثر اجلاحئة عىل
الاقتصاد الوطين وعىل الوضاع الاجامتعية للمواطنات والواطنني ،سواء
يف اإطار الفعل احلكويم أو يف اإطار التضامن اذلي جسده الصندوق
اخلاص كوفيد.19-
وضع ما أعتقد أننا س نختلف حوهل ،وما أعتقد أن وعينا امجلاعي
الوطين س يخوننا لنجد الداخل الكربى لتحسني قدرات البالد عىل الواهجة
وتقويهتا عىل اجلهبات الاقتصادية والاجامتعية والرتبوية والصحية ،وتقوية
مؤسساتنا الوطنية ،اليت تشلك حصننا النيع ضد لك اخملاطر ،وهذا
يتطلب منا تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز اجلهبة ادلاخلية وإاعالء احلس
والانامتء الوطنيني عىل ابيق الانامتءات ،وتوطيد وتكريس قمي التضامن اليت

التعاضدية العامة لوظفي االإدارة العمومية ،حيث ترسعمت يف تطبيق الفصل
 26بعدما جعزمت عن كشف طبيعة الاختالالت.
فالنطق اذلي جيب الاش تغال به لتفادي التوتر والاحتقان والرتفع عن
احلساابت الس ياس ية عند بدء االإصالح ،وإاذا ما واصلنا العمل هبذا اللعب
الفروش ،فأكيد أن ملف االإصالح سيتأخر ،وس يكون ذلكل عواقب وخمية
يف تطور هذا الورش اجلديد ،واذلي يعد حتداي أساس يا يؤرق ابل الشغيةل
الغربية اليت تش تغل يف الاقتصاد غري الهيلك.
ذلكل ،البد من معاجلة فورية للك الاختالالت الرتبطة ابلقطب
الاجامتعي عرب ا إالرساع يف اإصالح الربامج الاجامتعية احلالية وجتميع جمهود
ادلوةل الشتت ،عىل أمل أن يكون السجل الاجامتعي الوحد ضامنا
لالس هتداف الفعال للفئات الس تحقة لدلمع وحرصها.
الس يد الرئيس،
اإن ترسيع تزنيل خطة االإنعاش الاقتصادي الوطين ،يس تدعي تعبئة
مجيع الوسائل التاحة فامي يتعلق ابلمتويل وأآليات التحفزي ،منوهني ابإحداث
صندوق محمد السادس لالستامثر ،واذلي جاء يف مرشوع قانون الالية
 2021كذكل ،حيث سريصد هل  -كام أكدمت  -غالف مايل يبلغ  45مليار
درمه ،سيمت خضه يف الاقتصاد الوطين ،من شأنه اإرساء مجيع الآليات
الكفيةل بضامن فعالية تدخالت الصندوق ،من خالل متويل الشاريع
الاستامثرية الكربى يف القطاعات االإنتاجية ،الس امي القطاعات الصناعية
الوهجة للتصدير والفالحة والعقار والس ياحة ،فضال عن مشاريع التحول
الصناعي يف القطاعات ذات االإماكانت القوية لتعويض النتجات
الس توردة ،لهنا قطاعات مشغةل ومدرة للرثوة ،مربزين أن دمع الاستامثر
العمويم رضوري للمرحةل ،ابعتباره السبيل الجنع لعاجلة لك تداعيات
الزمة.
يف هذا االإطار ،البد أن ننوه ابلعمل اجلبار اذلي يقوم به وزير الصناعة
والتجارة ،دلمع الاقتصاد الوطين بدفاعه الس متيت عن النتوج الوطين
والاستامثر.
ويف الخري ،نؤكد داخل فريقنا ،عىل رضورة فتح ورش اإصالح
الؤسسات العمومية ضعيفة الداء ،من أجل مواكبة خمتلف االإسرتاتيجيات
القطاعية الناحجة والواعدة ،وذكل هبدف توطيد الاكسب احملققة وإاطالق
جيل جديد من اخملططات القطاعية الكربى ،تقوم عىل التاكمل
والانسجام ،مع وضع الآليات الالزمة لتحفزي الاستامثر اخلاص الوطين
والجنيب ،من خالل مواصةل تفعيل ا إالصالحات الؤسساتية الرامية اإىل
حتسني مناخ العامل.
ومن الفروض علينا كفاعلني دمع هذه ادلينامية عرب الارتقاء خبطابنا
الس يايس والتصدي خلطاب الؤامرة والس ياسوية الرخيصة التبخيس ية
والعدمية الفاقدة للبدائل الوضوعية.
شكرا.
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من شأهنا تعضيد أوارص اجملمتع وتعزيز الواطنة ،لن التضامن رشط
للمواطنة.
ويف هذا الصدد ،أقر صاحب اجلالةل يف خطابيه ،يف خطاب العرش
وخطاب افتتاح ادلورة الترشيعية ،مرشوعا خضام بأبعاد ثالثة :اإنعاش
الاقتصاد الوطين وتعممي امحلاية الاجامتعية وإاصالح القاوالت والؤسسات
العمومية.
ويف هاد الس ياق ،فاإن من مسؤولية احلكومة التصدي للك حماوالت
التشويش عىل اجملهودات البذوةل حملاربة اجلاحئة ،فقرارات االإغالق اجلزيئ
أو اللكي أو العودة للحجر الصحي شأن تتحمل فيه احلكومة مسؤوليهتا،
لن القانون يعطهيا ذكل ،ولهنا تتوفر عىل العطيات والبياانت ،ولها
تقديراهتا يف اإدارة الرحةل ،لكن يف اإطار تدبري يضمن العيش اليويم
للمواطن الغريب.
الس يد الرئيس،
اإننا مقبلون عىل س نة انتخابية ابمتياز ،ومل تعد تفصلنا عن الواعيد
الفرتضة لهذه الاس تحقاقات اإال بضعة أشهر ،وما زلنا مل ننجز المه فامي
يتعلق مبراجعة القوانني الانتخابية ،لقد دعا حزبنا س نة قبل كوروان اإىل فتح
الشاورات حول هذه القوانني ،لنمتكن مجيعا من احرتام الزمن الس يايس
وتوفري الظروف اجليدة لمتر الاس تحقاقات يف أجواء نزهية وسلمية.
ورمغ تأخر هذه الشاورات ،فاإهنا انهتت منذ قرابة الشهرين ،وما زلنا
متوقفني ،والزمن الانتخايب يداهنا يف هدر بني للزمن الس يايس اذلي مل
يعد هل اعتبار ويف خلط كبري بني السؤولية ادلس تورية والس ياس ية لقيادة
احلكومة والسؤولية احلزبية.
ما العمل الآن الس يد الرئيس ،رئيس احلكومة؟
اإذ خناطبك هبذه الصفة ،لنك لن تقبل أن نضع البالد رهينة لوقف
س يايس واحد ضد مواقف لك القوى الس ياس ية يف البدل؟ فال الزمن
يسعف وال الوضع يسعف لنس متر يف تعطيل مسار من شأنه أن يسهم بقوة
يف تقوية مؤسساتنا الوطنية.
اإننا كحزب وطين نعترب أن تقوية الؤسسات هو ما مينحها القدرة عىل
مواهجة اجلاحئة وخملفاهتا وعىل أن تمتكن ادلوةل من القيام مبهاهما يف
الواهجات ،اليت من شأهنا ضامن احلد الدىن من العيش للمواطن الغريب
واحلفاظ عىل متاسك اجملمتع.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
بصفتمك ادلس تورية كرئيس للحكومة ،أدعومك اإىل حتمل مسؤولياتمك
التارخيية ،ابحلرص عىل ترسيع لك السارات اليت من شأهنا احلد من اجلاحئة
وتوفري رشوط اس تكامل الرتسانة الترشيعية اليت تتطلهبا الاس تحقاقات
القادمة ،لكبنة أخرى يف مسار مؤسساتنا الوطنية.
الس يد الرئيس،
اإنمك قائد للحكومة ،ويه صفة جتعل منمك حكام ،فكونوا حكام ،وال

تكونوا خصام وحكام ،ومن هنا تبدأ لك قصص النجاح احلقيقية.
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة الآن للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.
الستشار الس يد اللودي العابد العمراين:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني.
الس يد الرئيس،
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدة الوزيرة،
الس يد الوزير،
الس يدات والسادة الستشارون،
الس يد رئيس احلكومة،
نقاش الس ياسات العمومية يف اكفة حماورها ال يتناسب مع احلزي الزمين
السموح لنا بتقدمي مداخةل خالهل ،وابلتايل فقد وقع اختياران يف الفريق
ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي عىل الرتكزي عىل حمور التشغيل.
لاذا قطاع التشغيل؟ ابعتبار أن هذا القطاع هو القطاع اذلي ترضر
بشلك مبارش وبشلك كبري بفعل اجلاحئة ،ذكل ابعتبار أن اكفة القطاعات
االإنتاجية اليت ختلق العديد من فرص الشغل قد ترضرت بفعل هذه
اجلاحئة ،كام هو الشأن ابلنس بة للقطاع الس يايح أو قطاع الصناعة
التقليدية ،قطاع اخلدمات ،وكذكل ما يتعلق بقطاع النقل.
لهذا ،الس يد رئيس احلكومة ،أنمت تعلمون عىل أن هناك عرشات
الآالف من العامل قد فقدوا مناصب شغلهم ،ليس فقط يف اجملال احلرضي
وإامنا كذكل يف العامل القروي ،فالقطاع الفاليح ،كام تعلمون ،الس يد رئيس
احلكومة ،هذا القطاع اذلي ظل صامدا خالل فرتة احلجر الصحي ،حيث
أن القطاع الفاليح ظل وافيا لزتويد السواق الوطنية مبختلف النتوجات
الفالحية ،هذا الزتويد اذلي مت بكيفية اثبتة ومس تقرة ومنتظمة وبأمثنة
مناس بة ،حيث أنه طيةل فرتة اجلاحئة ،هاذ النتوجات الفالحية يف السواق
الوطنية مل تعرف أي انقطاع ومل تعرف أي زايدة يف المثن ،وهذا مشهود
حلكومتمك ابإجنازه.
لكن ،الس يد رئيس احلكومة ،فالفالح خاصة الفالح الصغري فأصبح
يعترب هو الآخر كعاطل ،لاذا؟ لنه كام جاء يف مداخلتمك ،القطاع الفاليح
زايدة عىل مواهجته ومصوده أمام اجلاحئة ،فهو قد عاىن من ثالث س نوات
متتالية من اجلفاف وقةل التساقطات ،وابلتايل الفالح خاصة الفالح الصغري
اكن مضطرا ،لنه رصف سواء يف العملية دايل الزرع وال يف تربية الاش ية
رصف ذاك الاحتياطي ،ذاك الرأسامل الصغري اليل عندو ،لن كنعرفو
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غري مس بوق خالل هذه اجلاحئة ،وأسألمك ،الس يد رئيس احلكومة ،هل
تصدقون ما تقولون مع أنفسمك؟ وهل مضريمك مراتح؟ وهل تنامون من غري
أرق يف ظل هذه الوضعية؟
مالمح الفشل اكلتايل:
ـ ارجتالية القرارات التخذة خالل اجلاحئة وتوقيت اختاذها ،اإىل درجة
أن أصبح الواطنون يتوجسون من قراراتمك الليلية والضبابية اليت حتيطوهنا
هبا؛
ـ تغييب احلركة النقابية عن جلنة اليقظة الاقتصادية ورفض اإحداث
جلنة اليقظة الاجامتعية ،كام طالبت بذكل الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل،
وهو ما انعكس عىل تدبري ادلمع الوجه اإىل الجراء والفئات الهشة ،حيث
مل تس تفد بعض القطاعات ،فقط لنه مل يمت الترصحي هبم خالل شهر فرباير؛
ـ اإعطاؤمك الضوء الخرض للمقاوالت لطرد  %20من العامل ،وهو قرار
أهوج ،ومن اقرتحه عليمك اإما معتوه أو ذا مصلحة يف ذكل ،وس تجين بالدان
نتاجئه عىل شلك احتجاجات وقالقل اجامتعية؛
ـ رابعا ،دخول مدريس عشوايئ مل تس تطع احلكومة خالهل اختيار
دخول مدريس موحد للمغاربة ،ورمت ابلكرة للآابء اذلين اختاروا بلك
وضوح التعلمي احلضوري؛
ـ اللجوء مرة أخرى اإىل جيوب الجراء والطبقة التوسطة اإىل متويل
جعز الوارد الالية بفرض مساهة اجامتعية تضامنية ،ففي الوقت اذلي اكن
عليمك فرض رضيبة عىل الرثوة ليك يسامه من اس تفادوا من خريات الغرب
قبل وخالل اجلاحئة يف تاكليف هذه اجلاحئة ،جلأمت فقط اإىل جيوب الجراء
والطبقة التوسطة.
خامسا ،عربت احلركة..

ثالث س نني وهذاك الفالح كيحرث وما كيحصد والو ،وابلتايل خسارة
دايل ثالث س نوات ،كذكل يف جمال دايل تربية الاش ية ،هذاك الفالح
الصغري كنعرفو هاذي طيةل هاذ ثالث س نوات وهو كيرصف عىل ذيك
الاش ية بشلك يويم ،وابلتايل اس تزنف هاد الفالح الصغري ،واضطر ابش
يبيع هاذيك الاش ية وذاك القطيع ،وابلتايل فقد مصدر ادلخل دايلو وفقد
مصدر الكسب دايلو ،وهنا عالش قلنا أن الفالح الصغري أصبح هو الآخر
مبثابة أو أنه أصبح عاطل ،ومل يبق دليه أي مصدر لدلخل.
انطالقا من لك هاذ العطيات والؤرشات اليل أرشمت لها ،الس يد
رئيس احلكومة ،كيفام جاء يف مداخلتمك ،كتقولو عىل أن معدل البطاةل حاليا
 ،12.4والتوقعات كتقول عىل أنه يف ممت هاذ الس نة غيوصل وال غيكون
بني  14و 15وهذا معدل خميف.
أمام لك هاذ الوضاع ،فالطلوب منمك ،الس يد رئيس احلكومة ،هو أن
تتحركوا بشلك اس تعجايل وأن تكون وضع....
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الرئيس:
الس يد الرئيس احملرتم ،أآسف ،هذا هو الوقت ،لقد استنفذمتوه.
أآخر لكمة يف برانمج التعقيبات جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
الستشار الس يد عبد احلق حيسان:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس احلكومة،
يف هناية مداخلتمك قلمت عبارة أتفق معها ،قلمت أننا نعيش أزمة حصية غري
مس بوقة ،جيب أن تعلمنا التواضع ،وحذرمت من الخبار الزائفة ،وأان أتفق
معمك عىل طول ،وميكن لول مرة كنتفق معمك يف قول كهذا ،ولكن ما
شوش عىل صدقمك يف هناية هذه الداخةل ،اإيرادمك لقصة أن الشعوب
النضبطة يه القل اإصابة ،مبارشة بعد القول اإن الوضعية الوابئية مقلقة،
وكنمك تشككون يف انضباط الشعب الغريب ،مستندين اإىل اخلرب الزائف
اذلي صدر يوم الحد.
ودعوين ،الس يد رئيس احلكومة ،أقول لمك أنمك ساهمت بشلك كبري يف
ضبابية الوضع بعد اإصدارمك لبالغ تكذييب غري موقع ،البالغ اليل اكن صدر،
بالغ موقع ،مزور ،مزاين ،ولكن أنتوما درتو بالغ غري موقع ،مما زاد من
الضبابية ،واكن الجدر بمك أن تعطوا ترصحيا مرئيا متلفزا ،أنمت أو الناطق
الرمسي ابمس احلكومة ،لوضع حد لهذه الارجتالية.
لقد ساهمت ،الس يد الرئيس ،رئيس احلكومة ،يف رضب منسوب الثقة
اذلي ارتفع دلى الواطن الغريب يف بداية الزمة ،وذكل ابإخفاقمك وضعفمك
يف جمال التواصل ونقص تواضعمك اذلي تلكممت عليه ،فأنمت ترددون دامئا عىل
مسامعنا "قصة جناح وطين غري مس بوق" ،فأين هو هذا النجاح؟ ودعين،
الس يد رئيس احلكومة ،أرسد عىل مسامعمك بعض مالمح فشل حكويم

الس يد الرئيس:
شكرا اليس حيسان ،شكرا.
العناوين اليل متكنت من رسدها اكفية وداةل ،والرساةل وصلت فامي
أتصور.
الس يد رئيس احلكومة تفضل.
اللكمة لمك للتعقيب عىل التعقيبات.
الس يد رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وأآهل وحصبه.
رمغ ما قيل ،أريد أن أشكر السادة الستشارين عىل تدخالهتم يف
البداية ،ولكن بلك رصاحة ..داب شوف أان خشصيا بغيتو تديروين أان
مسؤول عىل هاذ كوروان والنتاجئ دايل كوروان ،أان قابل.
حىت طبقة الوزون اكع الثقب دايل الوزون لكو ،ولكن أان كوروان راه
مايش أان اليل درتو ،اإيه كرئيس حكومة ،أان خشصيا ،اإيه اإيه أان خشصيا،
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رئيس حكومة وبغيتو أان نكون مسؤول علهيا أان مسؤول.
ولكن راه العامل لكو هو هذا ،ادلول الرشيكة عندمه جعز ،عندمه
انكامش اقتصادي  %10 ،%11 ،%12اكع اليل وصل فهيم انقص
 ،%7.8واحنا غنديرو انقص  ،%5.6هذا جناح حفد ذاتو.
ادلول الترسحيات ونسب البطاةل راه فلكية ،أمرياك هاذي منذ شهرين
أو ثالث أشهر  30مليون عاطل جديد 30 ،مليون ،قد الشعب الغريب.
اإىل جينا حنس بو حشال قد خاص يكون عندان خاص يكون عندان  3وال 4
دايل الضعاف دايل هاذ اليش اليل تزاد ،مع أنه اليوم راه واحد الذكرة
دايل الندوبية السامية للتخطيط ،فقدان من ش تنرب  2019اإىل ش تنرب
 588 ،2020ألف ،نصف مليون تقريبا.
حصيح احنا ما بغينا حىت نصف مليون نقبلوه ،ولكن واش أان اليل
وقفت قطاع الس ياحة؟ واش أان اليل وقفت التصدير؟ أان اليل وقفت
الطريان ما يطريش؟ مايش أان اليل درت هاذ اليش ،هاذي جاحئة أثرت يف
الاقتصاد العالي وتوقفت عدد من النشطة ،وتوقفت المور .احنا كندبرو
النتاجئ دايلها.
ابلعكس ،احلكومة جنحت لن اس تطاعت عىل الرمغ من هاذ الظرفية
الصعبة ابش خنرجو مهنا بنتاجئ  -اإىل بغينا نقولو  -أقل ضغطا وأقل خطرا.
ابلعكس متاما.
وذلكل أان نقول لمك برصاحة ،برصاحة ،هناك واحد بعض االإخوان،
بعض االإخوان ،دارو واحد اخلطاب عديم ،فهيا واحد الحاكم مطلوقة عىل
عواههنا ،نقول مثال ال تعلمي ،ال حصة ،ال صناعة ،وهذا مايش خطاب ميكن
يتفهم ،أان نقول لمك راه حىت واحد ما غيتعاطف معه ،لن الواطنني عىل
الرض كيعيشو ،اكين مشالك واكين اإجنازات ،هذا حىت واحد ما يفهمو،
ويف غياب العطيات.
احنا كنعطيومك أرقام ،اعطيوان أرقام بديةل .الالكم العام دليل عىل العجز
عن اإعطاء أرقام بديةل أو حتطمي هاذ الرقام ،مع أن هاذ الرقام راه كتعطهيا
مؤسسات اإما وطنية أو دولية مس تقةل عن احلكومة ،اكع مايش دايل
احلكومة ،خليو اكع هاذ احلكومة يف التيساع ،فهمتيين؟
أما ..داب أان ميكن نقول يش وحدين ما عندهش معلومات وإان الربلاين
خاص يكون عندو معلومات ،ما اكين ابس يكون يش حاجة ،ولكن اليل
يف احلكومات متعاقبة  14س نة ورمبا  16س نة وعارف الواقع ،هذا خاص
يكون اخلطاب دايلو أكرث موضوعية وأكرث اتزاان .من هجة ،أوال ،كيعرفو
احلقائق وكيعرفو التطور كيفاش ،اثنيا ،لهنم حىت مه جزء مسؤولون عن
جزء من مغرب اليوم ،حىت هام مسؤولني عن جزء منو.
أان اليوم غادي ..الطباء غادي تقول يل عدد الطباء نقول كل اإيه،
ولكن الطبيب اليوم كيتصنع اليل دخل للكية الطب هاذي  8س نني9 ،
س نني وال  10س نني ،وكيخرج.
شكرا.

اخلصاص موجود والاجنازات نعرتفو بأهنا دون الاحتياجات وحىت دون
الس توى والطموح اليل كنطمحو ليه ،ولكن هناك اإجنازات ،وال ميكن
واحد اخلطاب اليل كيسود لكيش ينجح ،اخلطاب اذلي يسود لك يشء ال
ميكن أن ينجح.
قطاع الصحة داب هرضتو وأان كهنرض .فاش هرضتو أان كنسجل ..فاش
كهنرض أان ..الهم ،بغيتو تصنتو يل مزاين ،ما بغيتوش..
الس يد الرئيس:
نتصنتو ،من الواجب نتصنتو لبعضياتنا.
الس يد رئيس احلكومة:
اخلصاص قطاع الصحة اليل بعض االإخوان ،مايش لكيش بطبيعة
احلال ،بعض االإخوان كيوصفوه بواحد السوداوية هالمية حبال اإىل هو ما
فيه والو ،هاذ قطاع الصحة هو اذلي يتصدى للجاحئة ،وهو اذلي عاجل
عرشات الآالف ممن أصيبو مبرض "كوفيد ،"19-بفضل أطبائه وأطره
وإادارته ومسؤوليه ،يف القطاع العام والقطاع اخلاص ،يف القطاع الدين
والقطاع العسكري ،فذاك اليش اليل حتقق راه هو دليل عىل أن االإطالقية
غري منطقية وغري معقوةل وغري حصيحة ،ومايش حصيح اليوم أنه
الستشفيات دايلنا متجاوزة لكها اإىل أآخره ،ورمبا بعض الستشفيات ،ولكن
عىل العموم راه أان اعطيتمك الرمق وهو رمق رمسي %36 ،دايل الرسة دايل
االإنعاش اليل الآن ..الرصدة للمصابني "بكوفيد "19-يه اليل مملوءة ،وقلت
حصيح  36راه عندك االإحصائية يوميا كتصدر ،ابلشفافية ،يوميا كتصدر.
حصيح أنه..
الس يد الرئيس:
نظمو احلوار دايلنا ،هللا خيليمك.
داب نتصنتو للس يد رئيس احلكومة.
ميل كنتو كتتدخلو ما اكنش كيقاطعمك ،الآن من الواجب تصنتو هل
بدون..
الس يد رئيس احلكومة:
وغري حصي أيضا أن الوراش اليت حتدثت عهنا ليس اإال الكما كتب يف
برانمج أو أقوهل ،هو اإجنازات عىل الرض ،لن الناس اليل تلقاو ادلمع،
هاذوك  6مليون اليل تلقاو ادلمع راه  6مليون تلقاو ادلمع ،واليوم الناس
دايل الس ياحة اليل كيتلقاو ادلمع راه كيتلقاوه شهراي ،هاذو فلوس ،وهاذو
أشخاص ،وهذا اإجناز .ميكن تقول يل ما اكفيش ،تقول يل بقاي واحد %5
وال  %4وال  %10خصنا نلتفتو هلم معقول ،ولكن  %90راه جنحنا فهيا.
ما ميكنش ،ابلعكس..
وعندما أقول ،وعندما حتدثت عىل الربانمج دايل الاء وقلهتا هو اليل
حتقق وميكن نعطيمك السامء دايل السدود س نة بعد س نة اليل دخلت
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للخدمة ،وهاذ الس نة هاذي  5سدود ،ها يه غادي نقولها لمك :سد "دار
خروفة" ابلعرائىش ،سد الرشيف ..ال ،ال هاذ الس نة" ،الرشيف
االإدرييس" بتطوان" ،متالوت" مبيدلت" ،متقيت" ابلراش يدية" ،وجلة
السلطان" ابمخليسات ،و"ميشليفن" ابإيفران ،هاذي هاذ الس نة ،ونعطيمك
السامء دايل الس نة القبةل والس نة الخرى ،وتراقبو.
راه اكين ..واخا ما تدارش قبل.

تفضل ،اس تأنف اجلواب دايكل ،تفضل.
تفضل الس يد الرئيس مكل اجلواب دايلمك ،هللا خيليك.
الس يد رئيس احلكومة:
وأيضا قلتو بأن احلكومة فقدت ثقة الشعب ،أان ما عرفت منني جاتمك
هاذ االإحصائيات ،من يقول بأن احلكومة فقدت ثقة الشعب؟ شكون
قالها؟ وفني هاذ الاس تطالعات دايل الرأي؟ وشكون هذا اليل غادي
يقولها؟
واخا طيب ،اإذا اكن هاذ اليش حصيح ،عالش انتوما كحزاب بغيتو
تراجعو قاعدة احتساب القامس الانتخايب بطريقة غريبة وجعيبة غري موجودة
يف دوةل يف العامل ومل يسمع هبا أحد من قبل ،ومل تكن قط؟
اإذا قلنا هاذ اليش منش يو لالنتخاابت بوهجمك امحر وانتوما مراتحني،
مايش تقطعو تفصلو يف القانون الانتخايب ،اإىل اكن هاذ اليش ،اإيوا هذا هو
الصداق احلقيقي دايل الثقة دايلمك بأن الشعب فقد الثقة يف هاذ احلكومة،
وإاىل درتوها أان نصفق لمك.
وعندما يقول البعض ،هللا جيازيك خبري ،بأن احلكومة ال تفكر اإال
بأحصاب رؤوس الموال الكربى .طيب أس يدي دوزو لنا قانون ا إالثراء غري
الرشوع ،اياله ،دوزوه برسعة فهاذيك الغرفة والغرفة الثانية وهنيوان ،وثبتو
العكس.
أنت عارف مع من كهنرض ،غا ما تدخلش راسك فواحد احلاجة اليل ما
كتعنيكش ..اإيوا شفيت داب؟
وعىل عكس بعض االإخوان ،اليل دواو عىل الشاورات ،هاذ احلكومة
دارت مشاورات موسعة ،طويةل ومس مترة اكع ،مع لكيش لن عندان
الغرف الهنية وعندان الهنيني وعندان امجلعيات ،عندان الؤسسات ،عندان
الحزاب الس ياس ية ،عرفيت ذاك اليش كثري ،وكنتلقى مذكرات اإىل الآن
يوميا ،مذكرات ،ولكيش غندرسوه وكنوهجوه للقطاع العين ،وكنوهجو
السائل اليل كتعين الالية كنوهجوها للاملية لكها.
انتوما عرفتو راه درت لقاء مع الحزاب الس ياس ية مع النقاابت مع
الغرف الهنية ،مع الغرف ،وقلنا هلم اعطيوان مذكرات ،تلقينا مذكرات،
طلبنا منمك مذكرات فامي خيص خطة االإقالع الاقتصادي أو اإنعاش
الاقتصاد ،وهاذ الذكرات عندان اليل اعطاوان بطبيعة احلال ،تلقينا 23
مذكرة من الهيئات اليل اس تقبلهتم ،ولكن تلقينا عرشات الذكرات
والراسالت من همن ومتثيليات همن أخرى وغريمه ،وراه داب خاص داب ذاك
اليش اليل عطيتو لنا وقلتو لنا خاص جتيو وتقولو واش اكين فهاذ مرشوع
قانون الالية وال ال ،واش اكين..
وابلناس بة ،واش اكين خطة اإنعاش الاقتصاد بال قانون الالية؟ ال
ميكن لن اإىل فيه اإجراءات خاصين نضمهنا يف قانون الالية .داب مرة كتقولو
يل فاش جبنا مرشوع قانون الالية التعدييل قلتو لنا اخذيتو الذكرات وذاك

الس يد الرئيس:
ال أرجومك ،هللا خيليمك ،راه اكين يش حاجة..
الس يد رئيس احلكومة:
ما اكين ابس.
الس يد الرئيس:
قال كل ما اكين ابس.
الستشار الس يد عبد الصمد مرميي:
الس يد الرئيس،
اكين تداول هاذ اجللسة ما بني الربلان واحلكومة ،ما بني الس يد
الرئيس والستشارين والستشارات الربلانيني.
هاذ التداول جيب أن حنرتمه..
الس يد الرئيس:
حصيح .واحض ..صايف ،شكرا اليس عبد الصمد.
تفضل الس يد الرئيس ،تفضل ،اس تأنف اجلواب دايلمك ..أرجومك نقطة
نظام معقوةل يف حملها .ولكن أنمت تقاطعون الس يد رئيس احلكومة ،ال ما
اكينش ،بدون مقاطعة ،لك واحد ايخذ حقو يف الالكم ،يقول ما يشاء،
ولكن لا كيجي الوقت ل إالنصات للآخر نتصنتو ليه ،راه اكين يش حاجة
امسيهتا أآداب احلوار ،أرجومك.
تفضل الس يد الرئيس ،تفضل.
أرجوك أس تاذ.
الس يد رئيس احلكومة:
انتوما خاطبتوين ،أنت ختاطبين وأان ما خناطبكش ..؟
الس يد الرئيس:
الس يد الرئيس ،الس يد الرئيس ،من فضكل اليس ..ما عندكش
اللكمة..
الس يد رئيس احلكومة:
ها احنا أس يدي ،غري وقف لنا ذاك العداد وصايف.
الس يد الرئيس:
تفضل ،الس يد الرئيس.
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ما حيتاج حىت يش واحد يقري يش واحد ،لن عندان معايري حمددة،
فهمتيين؟ أقل من  25حاةل جديدة يف الس بوع لـ  100.000نسمة ،قل
من  50.000حاةل جديدة لـ  100.000نسمة ،أكرث من  50.000حاةل
جديدة لـ  100.000نسمة ،ساهةل ،ولك واحد يعرف واش غادي نسدو
شوية وال غادي نسدو بزاف وال غادي خنليو وال غنحلو وال أمسو ..ما
اكينش يش حاجة اليل تدوخ فيه.
أحياان كتكون بؤر صغرية داخل الدن ويف بعض الحياء ،ال تؤثر عىل
الوضعية الوابئية دايل الدينة لكها ،ولكن يه مقلقة ،فكتلجأ السلطات
ا إالقلميية أو احمللية اليل عندها الصالحيات وفق الرسوم بقانون اليل
صدرانه يف الول ،وابلناس بة الغرب هو من أوائل ادلول اليل دار تدبري
دايل اجلاحئة يف البعد الرتايب بقوة ،وفهذاك الرسوم بقانون اليل دران يف
مارس ،من متا أمسو ..وابش نأكد اثين هاذ القضية دايل أن الغرب احللول
دايلو راه مغربية .حصيح نس تافدو ،ولكن احنا ما كنقلو من حىت يش حد،
كنس تافدو ،ولكن احنا عندان الهيئات دايلنا ،عندان الثقة يف اخلرباء دايلنا،
عندان الثقة يف الهجزة اليل كرتاقب وتعطينا الرقام ،عندان الثقة يف الناس
اليل كنتشاورو معهم وأمسو ..ويتخذ الغرب قراراته انطالقا من هذا.
بعض الرات كنديرو يش قرار حبال القرار دايل يش دوةل أخرى،
وارد ،اندر ،قليل ،ولكن بزاف دايل القرارات س بقنا فهيا العديد من ادلول
اليل يه متقدمة ،وخصنا نعرتفو هباذ اليش.
اإذن العيار دايل اإغالق مدن دون أخرى أحياء دون أخرى هو معيار
معوما موضوعي ،ولكن فيه واحد الشوية دايل التقدير دايل السلطات
الرتابية ،حىت هو كيبغي واحد الشوية دايل التقدير لنه هو عندو مسؤولية
اثين ،ولكن هاذ التقدير يف واحد احلدود ،ولكن نقولو اكع داب يش هنار
واحد احلي دران التشديد دايل االإجراءات واكن فيه مبالغة ،واش اللهم
حنميو ريوس نا وحنميو الهل دايلنا وحنميو الناس دايلنا أحسن ،وال
نتساهلو ونقولو ال خيل هذا ونتساهلو نتساهلو حىت خترج لنا يش اكرثة؟
التشدد يف الاحتياط ليس دامئا مذموما ،لن – كام قلت يف البداية –
احنا ما عارفينش مزاين هاذ الفريوس ،احنا أش نو احنا؟ البرشية ما
عارفاش .الناس لكهم يف العامل راه شفتو يف بعض ادلول الرصاع اليل اكين
بني اجلهات الصحية نفسها ،يش كيهتم يش ،يش كيصدر كتب عىل يش،
يش كيدير حوارات عىل يش ،يش كيقول انت ما عارفش والآخر كيقول هل
انت ما فاهش اإىل أآخره ،لن الفريوس حمري ،ذاك اليش عالش قلت
يكون عندان التواضع ،أش نو معىن التواضع؟ يف الانتقاد دايل االإجراءات
دايل السلطات الصحية والسلطات المنية والسلطات الرتابية ودايل
احلكومة ،نكونو متواضعني ،نقول "يف رأيي كون دران هاذ اليش اكن
أحسن" ،مايش كزنل عليه حبال اإىل هو عندو الباطل ،حبال اإىل هو دار
جرمية ،هو غري اإجراءات محلاية الناس ،فهذا هو التعاون ،نتعاونو ،الرأي
الانتقاد مرحبا به ،ولكن ابعتدال ،يكون عندو واحد النطق ،الواحد دامئا

اليش اليل قلنا ما دخلتوهش يف قانون الالية .فاش جبنا داب قانون الالية
كتقولو لنا راه انتوما كتذرعو غري بقانون الالية ،داب خص واحد الانسجام
يف اخلطاب ،خص الانسجام يف اخلطاب.
احلكومة حترص عىل احلوار مع امجليع وتلقات الذكرات ،وأان نقول لمك
احنا اعطينا اهامتم مجليع الذكرات أو الراسالت اليت نتلقاها ،وعندي واحد
الفريق يف الرئاسة مشغول غري معها ،كيجمعها ،كيصنفها ،كيخرج مهنا
القرتحات ،وكنصيفطوها للقطاعات العنية .وقبل مرشوع قانون الالية هذا
قبل االإعداد دايلو اتفقت مع الس يد وزير الاقتصاد والالية نصيفط هل
الذكرات الصلية لكها ،وطبعهتا يف جمدل لكها مجعناها ،وصيفطهتا لوزير
الاقتصاد والالية اإضافة اإىل ما أرسلت هل من قبل دايل القرتحات التضمنة
ابش هو إاىل بغا يرجع لها من طرف الفريق دايلو اإىل أآخره.
فذلكل هاذ اليش غري حصيح ،هذه احلكومة يه حكومة االإنصات
واحلوار فعال واالإجناز بعد االإنصات واحلوار.
اإيوا بطبيعة احلال اكين بزاف دايل المور .الهم غادي نرجع لبعض
الالحظات اليل يه أكرث تقنية.
التصنيف االئامتين الس يادي للمغرب اليل قال الس يد الستشار بأنه
اخنفض ،فعال .واكةل ( )Fitchخفضت التصنيف االئامتين الس يادي دايل
الغرب من درجة الاستامثر ( )Investment Gradeوخفضاتو من BB-
اإىل  ،BB+ولكن خاصنا نعرفو واحد القضية ،أوال الغرب هو البدل االإفريقي
الوحيد اليل عندو دلى ( )Investment Grade( )Fitchاليل عندو
هاذ ادلرجة هاذي الوحيد.
اثنيا ،خاصنا نعرفو بأن راه اكين واحد الواكةل أخرى ( & Standard
 )Poor'sراه تعرفوها حىت يه عندها ( )Investment Gradeوحىت
يه الغرب البدل الوحيد اليل عندو هاذ ادلرجة عند واكةل ( & Standard
 )Poor’sويف تقريره الخري احتفظت للمغرب هباذ التصنيف ،الوحيد يف
اإفريقيا.
حصيح لن ظروف دايل اجلاحئة اليل أان وهللا ما مسؤول علهيا ،متيقني
ايك؟ هاذي بعدا تيقوين .هاذ ظروف دايل اجلاحئة طبيعي غادي يتأثر،
ولكن خفضنا التأثريات دايلها مل تكن اكفية هاذ ختفيض التأثريات ،ولكن،
اإن شاء هللا ،يف الس تقبل غادي تكون اكفية.
السؤال الثاين ،أان كنشكر الفريق العين لن اكنت مداخةل ،واخا هو
يف العارضة ،ولكن اكنت مداخةل أكرث موضوعية ،عىل القل اكين وسائل
تقنية اليل يه خاصنا نعرفو أش نو هو اليل وقع واش نو اليل خاصو يوقع.
العيار يف اإغالق مدن دون أخرى هاذ اليش راه مايش كنفيقو يف
الصباح كنقولو اياله سد أس يدي هاذيك ،اكين أرقام ،اكين تقيمي أس بوعي
وتقيمي لك أس بوعني ،وابش انتوما الواطنات والواطنني وأيضا الربلانيني
تشاركو ذاك التقيمي راه وزارة الصحة اإضافة اإىل الذكرة اليومية اليل كتصدر،
كتصدر تقرير لك أس بوعني فيه تقيمي دايل أس بوعني ،ومنو غادي تعرف،
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أطر تربوية ،أطر اإدارية اليل خدامني يف التعلمي وخدامني مركزاي وإاقلمييا
ووطنيا وعىل مس توى الدارس ،وكيضحيو هاذو عىل القل نقولو التعلمي
انقص شوية ،عندان يش نقص هنا اإىل أآخره ،أما نسودو لكيش حىت هام
كيحسو بريوسهم حبال اإىل حمكورين ،وهذا غري منطقي وغري معقول،
ابلعكس.
فذلكل ،مجيع الؤرشات فامي خيص التعلمي أيضا متواصةل ،وهذاك
الورش اليل بديناه اليل هو ورش تطبيق وتزنيل مقتضيات القانون االإطار
الإصالح منظومة الرتبية والتكوين ،هذا ورش مرصين عليه وغادي نس مترو
فيه ،عىل الرمغ من الظرفية دايل اجلاحئة ،وذلكل زدان يف الناصب الرصدة
للتعلمي هذه الس نة ،زدان غري الساتذة أطر الاكدمييات  ،2000ومن غري
االإداريني حىت هام ،والتعلمي الويل اليل هو الورش السايس لن داب اكين
تصور متاكمل ينطلق من الرؤية الاسرتاتيجية  2030-2015اليت أعدها
اجمللس العىل للتعلمي.
وذلكل ،الاهامتم ابلتعلمي الويل يف حد ذاته والرقام دايل التعلمي الويل
انطلقنا فاش جينا لقينا  %50من الطفال يف التعلمي الويل أقل من
 700.000يف التعلمي الويل ،تقريبا  700.000ألف أخرى خارج التعلمي
الويل .يعين أقل من  %50اليل اكنوا يف التعلمي الويل ،داب الآن وصلنا ما
يقرب من  ،%74لك س نة كزنيدو ،وهذا واحد اجلهد كبري لن اإىل
اس تطعنا نعممو التعلمي الويل غادي نفعو واحد النفعة كبرية اجلودة دايل
التعلمي ،وهذا همم لن ابدلراسات أثبتت أن جودة التعلمي مرتبطة جزئيا
ابلتعلمي الويل ،مرتبطة بأمور أخرى ولكن مرتبطة أيضا ابلتعلمي الويل،
وبال ما نقول اثين "تيسري" ،راه انتوما شفتو" ،تيسري" اكنو تيس تافدو منو
 700.000ولت  2مليون و 100ألف ،واش هاذيك قفزة لكها ما كتسوا
والو؟ ما دران والو؟ غري أرقام ،ولكن  2مليون دايل الطفال العائالت
دايهلم كيتوصلو ابدلمع دايل "تيسري" ،وهذا يشء همم.
يشء أآخر ،مؤرش ممارسة العامل ( )Doing businessاكف ،يف
 2010كنا يف الغرب يف الرتبة  128اليوم يف  2019يف الرتبة  ،53رمغ أن
ادلول تزادو ،كزييدو ادلول واحنا كنتحس نو ،ونمتناو عىل هللا يف هاذ
الس نة نوصلو  50أو الس نة القبةل .احنا قلنا  2021غادي نوصلو  ،50كنا
كنمتناو  2020نوصلو  ،50نشوفو .وإاىل ما وصلنا يف  2020غنوصلو يف
 2021نكون امخلسني الوائل يف العامل يف جمال ممارسة العامل وتسهيل
الناخ عىل القاوالت وعىل الاستامثر ،وهذا يف حد ذاتو كيشجع التشغيل
وكيشجع القاوةل وكيشجع لكيش ،راه داخل فشحال من مس توى.
اإذن ..وبغيت نذكر يف قضية التشغيل البد أن أذكر ابإجراء دخل يف
هاذ مرشوع قانون الالية ذكر به الس يد الوزير ،وهو أنه اختذ اإجراء يف
مرشوع قانون الالية  2021دايل دمع تشغيل الش باب من خالل االإعفاء
من الرضيبة العامة عىل ادلخل ولدة  24شهر ابلنس بة للجور الدفوعة من
طرف مجيع القاوالت للش باب أقل من  30س نة.

خييل خط الرجعة ،ورمبا هاذ الانتقاد اليل قال راه ما عندو أساس ،راه
عندان يف اللجنة العلمية الوجودة اليل فهيا  20خشص تقريبا ،راه فهيا انس
اليل خدمو يف هاذ اليش دايل ( )la virologieدايل ()l’infectiologie
ودايل ( 30 )l’épidémiologieعام وهوما خدمهتم هاذي ،واهجو أوبئة
أخرى ،لن هذا وابء حصيح أنه غري مس بوق من حيث الرشاسة دايلو
ومن حيث الامتداد دايلو ،ولكن راه لك عامني ثالث س نني كيجي واحد
الوابء اإىل أآخره شبيه به ،ولكن واحد الش به صغري جدا ،فذلكل اإذن هاذ
السأةل.
السأةل الثالثة مرتبطة ابلديونية ،حصيح أنه الديونية عندان طلعت مبا
يقرب من  12نقطة بني  10و 12نقطة تقريبا ،غري فهاذ اجلاحئة ،ولكن اإىل
شفتو العامل راه الديونية العالية ارتفعت بشلك كبري جدا ،وإاىل شفتو الكثري
من ادلول الرشيكة لنا وادلول الكربى ارتفعت الديونية ابلضعف دايل هاذ
اليش اليل ارتفعت به يف الغرب ،غري فهاذ الرحةل ،ومبا أن احنا متحمكني
يف الديونية قبل ،ما نساوش هاذ اليش ،راه يف التقارير لكها مبا فهيا ادلولية
تش يد ابلتحمك دايل الغرب يف الديونية قبل اجلاحئة بطبيعة احلال ،ابلعكس
أكرث من هذا دران واحد النحى تسطيحي دايل الديونية ما بقاتش كزتيد
النس بة دايلها ،نس بة الديونية من الناجت ادلاخيل اخلام ،ويف  2019بدينا
قلبنا النحىن وأصبحنا يف منحىن تراجعي دايل نس بة الديونية ،جات هاذ
اجلاحئة زدان .بغيتو حتس بوه عيل أان ما اكين ابس ،أان اكع ذاك اليش قابلو،
ولكن ،اإن شاء هللا ،عندان خطة ابتداء من  2022غادي يبدا النحى
الرتاجعي دايل الديونية ،لن الهم هو الصالبة دايل السس دايل الاقتصاد
الوطين ،الصالبة دايل أسس الاقتصاد الوطين ،أان نقول لمك ،يه الهمة،
ويه راه مضمونة ،إان شاء هللا.
النقطة الثالثة ،الرقام ومضاعفة الزيانيات ،امسحو يل نقول لمك راه
الرقام واحضة ،حىت واحد ما يقدر يقول ..ميكن تقولو يل زدان يف الزيانية
دايل الصحة ،ولكن اخلدمات ما تزادتش حبال الزيانية ،أان متفق معمك،
ولكن زدان يف الزيانية دايل وزارة الصحة ،احلكومة يف 2011-2007
ابلقارنة الآن ثالث مرات ابش تزادت مزيانية وزارة الصحة.
والناصب الالية الرصدة لوزارة الصحة زادت بثالث مرات ،أان فاش
جيت فـ  2017اكنت  ،17.000حولنا لـ  ،4000داب الس نة القبةل ،5500
من  17.000لـ  4000حس بو حشال هاذي ،راه أكرث من الضعف ،وداب
الآن غادي نزيدو لـ  ،5500هذا هجد كيتدار ،نقول لمك راه طبيعي يكون ما
اكفيش ،دول كربى الآن تنئ منظومهتا الصحية حتت الضغط دايل كوفيد
وما فوق كوفيد .غري شوفو ودخلو للنرتنيت راه غادي تشوفو لكيش.
يف التعلمي ،نفس اليشء ،اجلهد اليل تدار هجد كبري وغري مس بوق
وادلليل عىل أن الالكم اليل تقال بأن ما تدار والو يف التعلمي دليهل أن كثري
من الرس ولت الآن كرتجع للتعلمي العمويم ،وهذا دليل عىل الصداقية
دايل التعلمي العمويم ،وهللا جيازيمك خبري راه التعلمي العمويم كيسمعومك انس
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داب اكنت هاذي غري للمقاوالت اجلديدة عندها  5س نني عندها هاذ
االإجراء هذا .داب الآن هاذ االإجراء غادي يتعمم عىل مجيع القاوالت .اليل
خدم يش واحد شاب أقل من  30س نة عندو االإعفاء لدة  24شهر من
الرضيبة عىل ادلخل ،وهذا اإجراء لتشغيل الش باب لن الش باب هوما اإىل
بغينا نقولو هام القوة احلقيقية دايل البالد ،وهوما الكرثية والغلبية،
الش باب كيشلكو الآن هاذ الغلبية ،وخصوصا الش باب اليل كيخرجو من
اجلامعات ،كيخرجو من الدارس العليا ،كيخرجو من التكوين الهين ،وهذا
اإجراء ،اإن شاء هللا ،غادي يؤثر يف التشغيل وغادي واحد الفرصة لهاذ
الش باب ابش يلقاو الطريق اإىل اجملال العميل.
أريد أن اشكر مجيع االإخوان والخوات أيضا عىل تدخالهتم ،وأعيد
وأكرر مرة أخرى هذه اجلاحئة يه غري مس بوقة ،حتدي كبري للعامل وحتدي
كبري لبالدان ،التأثريات دايلو صعيبة مقلقة عىل الس توى الصحي ،مقلقة
عىل الس توى الاقتصادي ،مقلقة عىل الس توى الاجامتعي ،خصنا لكنا
نديرو اليد يف اليد ونعملو مجيعا ابش نواهجو هاذ اجلاحئة ،وحنميو بالدان
وحنميو الحباب دايلنا.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

واخلطوات التخذة حملارصهتا.
إاال أن الكيل قد طفح ،إاىل درجة صعوبة تبديد كثافة الضباب أمام
رؤية غري مس تقرة وغري واحضة ،لعدم انسجام االإعالانت اليت تبهثا خمتلف
أهجزة احلكومة ،اعامتدا عىل مقاربة انفراد بعض أهجزة احلكومة ابلقرار،
وهمينة المتركز  -يف ظل دوةل ممركزة أصال  -ووقف العمل بلك ما مت
إاحداثه وتأسيسه انطالقا من دس تور  2011من جامعات ترابية ودور اجملمتع
الدين مكؤسسة فاعةل ،مما أدى إاىل الرتدد وضبابية القرارات وضعف
التواصل ،انهيك عن ارتفاع نس بة البطاةل اإىل غاية اليوم مبا ال يقل عن
 %15كنس بة عامة.
ومن هجتنا يف حزب التقدم والاشرتاكية ،واكبنا كذكل ،كفاعلني
س ياس يني ،تطور هذه احلاةل منذ اندالعها ،من خالل البالغات الس بوعية
للمكتب الس يايس وقرارات اللجنة الركزية وتفعيل لك أآليات التواصل
والتعبئة من أجل خلق ديناميكية جامعية تدعو إاىل الوحدة والاحتاد وجعل
التضامن والعمل امجلاعي الشرتك قاعدة للنجاح امجلاعي يف مواهجة اجلاحئة.
كام أكدان من خالل وثيقة احلزب اليت أصدرها إاابن احلجر الصحي عىل
ادلور الرائد لدلوةل يف بعث الروح يف الاقتصاد الوطين والاعامتد عىل
الصناعة وعىل الهن اجلديدة ودمع القاوةل الغربية مع الاس تفادة من استامثر
معويم قوي.
الس يد رئيس احلكومة،
حنن ابلتأكيد نتفهم أن الزمة غري مس بوقة ،وأن التدابري واالإجراءات
التخذة تطبعها الآنية والاس تعجال يف الرحةل الوىل ،لكننا ال نفهم غياب
التقيمي الس متر والفتوح ،بل نفاجأ لك مرة ابالإعالن عن التدابري التخذة يف
أآخر حلظة ،وطبيعهتا التجزيئية ،اليت تغيب عهنا اللمسة احلكومية النسجمة
والقوية.
كام أننا ال نفهم ارتباك التواصل يف تدبري الزمة دون ا إالرشاك احلقيقي
للمواطنني يف بلورة القرارات ومتلكها احلقيقي ،وفهمها والتحفزي عىل الشاركة
الواعية والسؤوةل للجميع ،وخصوصا اجملالس النتخبة اليت مت تعطيلها لدة.
وحنن نتفهم الرهان عىل حصة الواطنني أوال ،ونتفهم مراهنتمك عىل رفع
الضغط الصحي عىل النظومة الصحية  -اليت اكنت مرتبكة أصال  -لكننا ال
نفهم الرتدد احلكويم يف تعزيز الستشفى العمويم والرفع من ماكنته وتقوية
التكوين وحتسني ظروف الولوج اإىل الصحة كام ونوعا ...وحتسني احلاكمة
واس تغالل ظروف الزمة لتحقيق رجة قوية وحقيقية يف القطاع.
من هجة أخرى ،ال نشك يف أن هناك ارتباط وطيد ،بل هيلكي ،بني
الدرسة واحلياة داخل اجملمتع ،مبختلف امتداداته الاقتصادية واحلياتية.
ومن هنا ،نتفهم حامس تمك يف التنويه ابلتعبئة االإجيابية إالجناح دخول
درايس اس تثنايئ بلك القاييس ،حفق لنا مساءلتمك :هل ابلفعل مت االإعداد
دلخول مدريس وجامعي اس تثنايئ مبا تفرضه تبعات اجلاحئة؟
ذلكل ،مل نفهم كيف متت مأسسة معلية التعلمي عن بعد مكمكل للتعلمي

الس يد الرئيس:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
شكرا لمك مجيعا عىل مساهتمك.
ورفعت اجللسة.
------------------------------------------------------------------الرفق :الداخالت الكتوبة السلمة لرئاسة اجللسة.
 .1مداخةل الستشارين الس يدين عبد اللطيف أمعو وعدي جشري:
الس يدات والسادة الستشارون،
يرشفين أن أتناول اللكمة يف اإطار اجللسة الشهرية لتقدمي "أجوبة
الس يد رئيس احلكومة عىل الس ئةل التعلقة ابلس ياسة العامة" ،يف حمور:
"الس ياسات احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف
ظل تداعيات جاحئة كوروان".
لقد واكب جالةل الكل تداعيات هذه الزمة منذ اندالعها يف شهر
مارس الايض ،وبعد ا إالعالن عن تأسيس وإاحداث صندوق خاص بتدبري
جاحئة كوروان .كام مضن توجهياته السامية اخلطاب الافتتايح لدلورة الربلانية
الوىل من الس نة الترشيعية اخلامسة ،واليت تلتقي مع مضامني خطاب
العرش وخطاب ذكرى  20غشت الخريين.
كام أننا ،كربلان وكحزاب س ياس ية ،واكبنا عن قرب تداعيات هذه
الزمة ،وتطورها والبادرات اليت اكنت تقوم هبا احلكومة واالإجراءات
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اجلوهر واس تغالل الفرص التاحة اليت وفرهتا خمتلف مكوانت اجملمتع
واس تخالص العرب من قمي الصرب والتضامن والاس امتتة يف التحدي ورفع
الرهاانت والتحدايت بصرب وثبات.
لكن الؤرشات اليت ما زالت تطغى عىل الساحة تفيد بأن:
 مزيانية الصحة لن تتعدى ابلاكد  %7من مزيانية ادلوةل خالل س نة ،2021مع العمل أن منظمة الصحة العالية تويص بنس بة توازي أو
تفوق %10؛
 الرقام الصادمة حول البطاةل ما زالت تعرف الارتفاع ،منذ فربايرالايض ،ونتحدث عن خسارة ما يقارب مليون منصب شغل؛
 التجاهل اللكي لعدد من الهن التوقفة لكيا أو جزئيا قامئ ،كقطاعالصناعة التقليدية وعدد كبري من الهن احلرة؛
 تفامق الضغط اجلبايئ وعدم اس تقرار النظام الرضييب ،سامه يف تأزمالوضع ،وهيدد القاوةل الوطنية ،خصوصا الصغرية مهنا والصغرية جدا
والتوسطة؛
 تفامق أآجال اس تحقاق ادليون مل يس بق هل مثيل؛ صعوبة ولوج الهنيني والقاوالت اإىل المتويل ما زال طاغيا ،مع اس مترارتراجع مساهة القطاع البنيك يف اجلهد الوطين ،يف الوقت اذلي اكن
فيه من الفروض أن يكون التفكري منصبا حول دمع القروض بدون
فائدة وخلق انسجام وتاكمل بني الس ياسة الالية والس ياسة النقدية
والتحمك قدر االإماكن يف مديونية اخلزينة حىت ال تكون اجلاحئة سببا
لزعزعة النظومة الالية والاس تقالل الاقتصادي؛
 غض الطرف عن اس تحواذ وهمينة حصة الرشاكت الكربى من ادلمعونس يان القاوالت الصغرى والهشة أو جتاهلها يظل هممينا.
الس يد رئيس احلكومة،
اإننا خناف من البالغة واالإفراط يف التفاؤل ،وهو ما اكد يغطي عىل جل
أجوبتمك وترصحياتمك وتدخالتمك .وخنىش أن يرتتب عن ذكل التغطية عن
الشالك احلقيقية وترك رهاانت الرحةل وحتدايهتا الكربى جانبا ،مما قد يؤدي
إاىل اس تفحال الزمة وضياع الوقت والفرص المثينة اليت قد ال تعوض.
ونظن أن االإفراط يف التفاؤل يف جو تتناسل فيه النقاشات الهامش ية
سيسامه بشلك كبري يف هدر الزمن الترشيعي ،ومينع الرتكزي عىل لب
الشالك وجوهرها والانرصاف اإىل القشور والهوامش.
ومن خالل هذه التساؤالت كذكل ،ننتظر منمك اجلواب حول
الوراش الالزمة والتدابري الرضورية يف اجملاالت اليت تدخل مضن
الولوايت العلنة :وخصوصا يف اجملال الاجامتعي ،حول تعممي التغطية
الصحية مجليع الغاربة ،والتأسيس لعقد اجامتعي جديد ،حيث نعتقد من
وهجة نظران أن المر يتطلب تعبئة وطنية شامةل ،لن السؤولية مشرتكة.

احلضوري ،خصوصا يف مغرب الهامش وابلناطق القروية واجلبلية ،يف
غياب القاعدة الرمقية الالزمة والرضورية ،واليت س متكن من دمع النس يج
الاقتصادي واالإنتايج بدعامات اإضافية للتنافس ية.
حنن نتفهم منطق التوازن بني احلفاظ عىل الرواح واحلفاظ عىل
الرزاق واللجوء اإىل جتنيد الآةل االإنتاجية لتحريك جعةل الاقتصاد واحلفاظ
عىل مناصب الشغل ،لكننا ال نفهم ضعف التواصل والتنس يق مع الوحدات
الصناعية والفالحية ،ومع الغرف الهنية ومع الاحتاد العام لقاوالت الغرب
لتفادي الرتكزي الوابيئ ) (clustersداخل القطاعات االإنتاجية ،والعمل عىل
توفري امحلاية الاجامتعية للعامالت والعامل ،مع وضع بروتوكول حصي محلايهتم
مبواقع العمل ،خصوصا مع ظهور عدد من البؤر الصناعية يف مجموعة من
القاوالت والضيعات والوحدات الصناعية ،وابخلصوص يف الدن الكربى.
ومن جانب أ آخر ،نتفهم اجلهد البذول من طرف احلكومة لواهجة جاحئة
كوروان ،بدمع العديد من القطاعات الاجامتعية والاقتصادية اليت أصبحت
يف حاجة ماسة لتدخل ادلوةل من أجل ختفيف الرضار ،جبانب ختصيص
ادلمع الاجامتعي حلوايل س تة ماليني خشص يف فرتة احلجر الصحي ،لكننا
يف نفس الوقت ،ال نفهم اإغفال احلكومة لعدد من الفئات اليت يه يف حاجة
حقيقية لدلمع وللعديد من النشطة واخلدمات ،اليت مل تتلقى أية اإشارة
مطمئنة ،ولو نفس يا ،حيث ما تزال رشاحئ واسعة وفئات اجامتعية ضعيفة
تعاين بشدة ،ويف مصت.
حنن نتفهم كذكل اإشادتمك ابلنجاحات امجلاعية ،اليت تس تحق التمثني،
لكننا ال نفهم عدم انتباه احلكومة اإىل وضعية امجلاعات الرتابية ،اليت اخنفضت
مواردها ،وتقلصت أنشطهتا جراء اجلاحئة ..واليت ال ميكن النظر اإلهيا
كوحدات لتأمني خدمات القرب حفسب ،بل كضامن أسايس لتكثيف
فرص الاستامثر وكداة للتخفيف من حدة العجز الاجامتعي ...وكن ادلوةل
مركزاي ،مل تنتبه خالل تدبريها للزمة الصحية من الركز ،للبعاد االإجيابية
يف تفاعل امجلاعات الرتابية معها!
وابلتأكيد ،حنن نواجه أزمة واكرثة وابئية ذات بعد عالي ،لكننا ال نفهم
اس مترار العطاب البنيوية عىل الس توى الس يايس والاقتصادي
والاجامتعي والنفيس .ويه العطاب اليت يظهر أهنا تتحدامك كحكومة ،وأنمت
عاجزون عن مواهجهتا.
الس يد رئيس احلكومة،
انطالقا من هاته التساؤالت ،كنا ننتظر من احلكومة أن تضع أمام
الربلان تقيامي موضوعيا ودقيقا حلاةل الطوارئ يف جوانهبا الصحية
والاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية والنفس ية.
هذا التقيمي الوضوعي اذلي كنا ننتظره ،حملال خملتلف مراحل الزمة ،يف
اإخفاقاهتا ويف جناحاهتا ،بعيدا عن لغة اخلشب ،والتنافس ية والاحتجاجية
والتربيرية ،بني الجنحة الكونة للحكومة ...لنمك ختاطبون الشعب من
خالل مؤسساته .وهو ينتظر منمك اجلرأة يف التفكري والفعل والعمل وتناول
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ويتعني وضع هذه الس نة الترشيعية الخرية من الوالية الربلانية احلالية
يف إاطارها وحتدايهتا ،رمغ انطالقها يف ظروف خاصة مرتبطة بتداعيات
كوروان .وعىل القل ا إالقرار بأن هذه اجلاحئة اكن لها الفضل يف تعرية
الس تور ،حيث أابنت عن مظاهر العجز واخللل ،إاضافة إاىل تأثريها السليب
عىل جعةل الاقتصاد.
مما يس تدعي االإقدام عىل االإفصاح عىل كيفية معاجلة حتدايت الوضع
الاقتصادي والاجامتعي ،وابخلصوص من خالل:
 الرتكزي عىل حمورية الفالحة والتمنية الفالحية وتدبري الوارد الائية،
ومعها الصناعة والس ياحة كقطب اسرتاتيجي يف أفق إانعاش
الاقتصاد؛
 الرتكزي عىل تالزم حتقيق التمنية الاقتصادية ابلهنوض ابجملال
الاجامتعي وحتسني ظروف عيش الواطنني .ومن هنا جاءت ادلعوة
اإىل تعممي التغطية الصحية ،وهو الطلب اذلي رفعناه منذ عقود،
واعتربانه مرشوعا وطنيا طموحا يف الوقت اذلي اكنت فيه هجات
أخرى تسعى اإىل عرقلته .هذا الرشوع اذلي يسعى إاىل توس يع
وتعممي التغطية الصحية ا إالجبارية وتعممي التعويضات العائلية وتوس يع
الاخنراط يف نظام التقاعد وتعممي الاس تفادة من التعويض عىل
فقدان الشغل ابلنس بة للمغاربة اذلين يتوفرون عىل معل؛ وهو
مرشوع أصبح اليوم رهاان حقيقيا يتعني حتقيقه يف أجل أقصاه س نة
.2022
وعلينا أن نؤكد لمك أنه لتحقيق هذه الرتكزات ،البد من تفعيل أ آليات
التشاور الواسع مع خمتلف الرشاكء واعامتد قيادة مبتكرة وانجعة للمرشوع
اجملمتعي يف أفق اإحداث هيئة موحدة للتنس يق وا إالرشاف عىل أنظمة امحلاية
الاجامتعية ،والتفكري يف إاقامة مزيانية خاصة ،جبانب مزيانية ادلوةل ،ضامان
إالجناح الرشوع وفق قواعد احلاكمة اجليدة.
كام يتطلب الانتباه اإىل رضورة اعامتد دور الطبقة الوسطى كصامم
للمان ومكحرك للمصعد الاجامتعي هبدف احلفاظ عىل التوازانت
الاجامتعية.
ومن مكوانت هذا الرشوع وضع نظام للحاكمة اجليدة من خالل
مراجعة مشولية للنظام العمويم يقوم عىل فكرة جوهرية مفادها حماربة الفساد
واقتالع جذوره من أي موقع اكن يف النس يج الاجامتعي والاقتصادي
والؤسسايت ،ومن مراكز الهمينة والضغط والتأثري؛ لن احلاكمة اجليدة يه
الرافعة الإجناح رهاانت الرحةل وبلورة العقد الاجامتعي اجلديد.
وهو التحدي الكرب اذلي يواجه الغرب بعد  20س نة من الانتقال
الس يايس ومرور  10س نوات عىل دس تور  2011اذلي يؤسس لالنتقال
ادلميقراطي.
الس يد رئيس احلكومة،
إانمك أمام حتدي متعدد البعاد يمكن يف اإبداع طرق ومناجه لتجاوز

الزمة بطريقة مبدعة وخالقة وإاصالحية دميقراطية ،وأمام حتدي بناء
مرشوع وطين خضم وغري مس بوق .وهو ما حيتاج اإىل تغيري يف مناجه العمل
ويف فلسفة التدبري العمويم.
اإنمك أمام حتدي اإجناح رشااكت وطنية حقيقية بني القطاعني العام
واخلاص ،وأمام حتدي توجيه الاستامثر العمويم دلمع القاوالت التوسطة
والصغرى ،وحتدي الاس تفادة من الطاقات الغربية التنوعة والتعددة
الشارب واجلذور والثقافة والانامتء احلقيقي اإىل الوطن ،ابعتبار أن الرحةل
يه لتجميع اجملهود الوطين وتوجهيه حنو التمنية الشمولية اإداراي واقتصاداي
واجامتعيا وثقافيا وبيئيا.
لن الغرب يوجد يف موقع حيظى فيه ابمتياز ،جيعهل قادرا عىل إانتاج
س ياسات لالستامثر ورشااكت قارية ودولية واعدة.
وأكرب رحب ميكن أن يرتتب عن اجلاحئة الراهنة ،وما بعدها ،يمكن
ابلتأكيد يف وضع اسرتاتيجية مع الرشاكء الوطنيني وادلوليني هبدف اإجناح
هذه الرحةل احلساسة يف اترخي الغرب احلديث.
لن التدابري القرتحة اليت ميكن أن تكون يف مصمي الولوايت تنطوي
عىل أبعاد استباقية تريم اإىل حتويل أزمة كوروان إاىل قدرات وإاماكنيات
خالقة وإاىل نقطة انطالق جديد.
 فالغرب اليوم أمام س ياسات ملهمة للتفكري ا إالجيايب ،ويه مرحةل تدعواإىل ا إالبداع واخللق :وهذا مرسح وحلبة الش باب الغريب ابمتياز...
فهل ستسمع الحزاب الس ياس ية والنخب الوطنية نداء جتديد النخب
وجتديد اخلطاب؟ وتفتح اجملال للطاقات الوطنية الشابة لتظهر كفاءهتا
وقدرهتا عىل قيادة التغيري وتوجهيه؟
 الغرب كذكل أمام اإماكنية توظيف السار ادلبلومايس لالستامثر وبناءرشااكت قوية مع خمتلف ادلول ،وابخلصوص حنو افريقيا ومع الهيئات
ادلولية ،كدوةل اكتسبت ثقة داخل النتظم ادلويل ،وعلهيا تمثني هذه
الثقة يف اجتاه مزيد من التمنية والامنء لصاحل اجملمتع ،وما يتطلب ذكل من
س ياسة داخلية انجعة وقوية جتعل الواطن يف صلب اهامتهما.
إان هذه الرهاانت حتط بثقلها عىل الربلان كذكل بغرفتيه ،ليك تكون
هذه الس نة الترشيعية اخلامسة  2021- 2020س نة حافةل يف جمال ا إالنتاج
وصناعة الترشيع ،وحتتاج الرحةل إاىل هجد إاضايف للتوطئة الترشيعية لهذه
الشاريع اجملمتعية الكربى.
اإن التفكري الاسرتاتيجي حيفز عىل الوضوح والشفافية ،وعىل توجيه
اجلهد وتركزيه حنو احلقوق الساس ية يف المتدرس ويف الصحة ويف الشغل
ويف التغطية الاجامتعية...
ففي لك القطاعات ذات الطابع الاجامتعي ،هناك حاجة إاىل صيغ أخرى
وإاىل بنيات مؤسساتية بديةل تضمن ادلميومة والاس تدامة وتوفر احلاكمة
اجليدة ،وتسمح بتوزيع التاكليف بني خمتلف الرشاحئ الاجامتعية بشلك
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يف س ياق الزمة الصحية جلاحئة "كوفيد ،"19-نس تحرض ،وحبس
وطين عال ،جحم التحدايت الاجامتعية والاقتصادية الرتبطة مبواهجة هذه
الزمة الوابئية ،والتدابري الاستباقية اليت اختذهتا بالدان ،حتت القيادة
الرش يدة والتبرصة جلالةل الكل حفظه هللا ،للتخفيف من التداعيات
الاقتصادية والاجامتعية للجاحئة.
لكن ،ورمغ التدابري احلكومية الولية الناجعة ،خالل الرحةل الوىل
المتدة من  15مارس اإىل غاية  30يونيو  ،2020اليت استندت اإىل
تقديرات ظرفية عىل أساس الرجوع اإىل الوضعية العادية ابتداء من يوليوز
 2020كبداية لرحةل اإنعاش الاقتصاد الوطين.
اإال أن تطورات اجلاحئة دوليا ووطنيا أفرز معطى جديدا ،كشف
ابللموس أن تداعياهتا س متتد اإىل هناية س نة  ،2021المر اذلي أسقط
قانون الالية التعدييل ومرشوع قانون الالية  2021يف اجرتار التوقع
احلكويم الويل ،مما هيدد اس مترارية القاوالت ومناصب الشغل ،الس امي وأن
القاوالت الوطنية اكنت تعيش صعوابت قبل اجلاحئة ،مع تعاقب س نتني
من اجلفاف.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
ارتباطا مبا س بق ،تعترب صدقية الرقام ،أقوى تعبري عن جحم التحدايت
الاقتصادية والالية والتوترات الاجامتعية اليت هتدد اس مترارية القاوالت،
ومهنا عىل سبيل الثال التصنيف االئامتين الس يادي للمغرب اذلي اخنفض
اإىل أدىن درجات الوضع السليب ،نتيجة تأثريات جاحئة كوروان عىل الاقتصاد
الغريب والالية العمومية ،وذكل وفقا لتقرير واكةل "فيتش-ريتنغ" (Fitch
) Ratingsالصادر يف أكتوبر  ،2020لا هل من تداعيات عىل س ياسة
الاقرتاض والاستامثر ،وهو ما تؤكده كذكل خالصات اللقاءات العديدة
لالحتاد العام لقاوالت الغرب مع عدة منظامت دولية ووطنية اكلبنك
ادلويل وصندوق النقد ادلويل ،ارتكزت عىل "جس نبض القاوالت"،
كبارومرت دلى الاحتاد العام لقاوالت الغرب:

منصف وعادل ،جبانب التوزيع العادل للرثوة.
كام أن الرحةل حتتاج اإىل حكومة حامةل لقوة البادرة والقيادة والرعاية،
الؤطرة مؤسساتيا بأداء حكويم قوي وحمفز ،والسلحة بغلبة منطق س يادة
القانون ودوةل الؤسسات ،بعيدا عن منطق الريع واحملاابت والزبونية ،حىت
يف مرحةل الزمات.
ففي مواهجة الوجة الوىل للجاحئة وجدان أنفس نا أمام ماليني من
الغاربة يعانون من الهشاشة ومن الهتميش يف القطاع غري الهيلك ،كام أن
الهشاشة موجودة يف العديد من القطاعات غري النظمة وذات الطابع
الومسي ،وجلها أنشطة غري مضبوطة من الناحية القانونية ومن الناحية
الرضيبية ،كننا أمام نوع من الاقتصاد الوازي ،اذلي يضعف الاقتصاد
الوطين ،أفرز فئات هشة حتتاج إاىل ادلمع والعناية والؤازرة وتفعيل حس
التضامن الوطين القوي والامتسك لتجاوز الزمة.
لقد أابنت اجلاحئة عن الطابع الاس تعجايل ل إالصالح ابختاذ عدد من
التدابري الاجامتعية ،الس تعجةل ،وجيب أن يمت الرشوع يف أجرأهتا فورا،
وأن يكون لها ما يؤيدها يف مزيانية س نة .2021
فهل احلكومة قادرة عىل اختاذ التدابري الس تعجةل الطلوبة بعيدا عن
التنافر وعدم الانسجام؟ وحنن يف مرحةل سابقة لالنتخاابت ال نريد أن تمتزي
ابحتدام التنافس حول القاعد ،وتغليب الصاحل اذلاتية للحزاب.
الس يد رئيس احلكومة،
اإننا مكستشارين برلانيني يف حزب التقدم والاشرتاكية ،ومن منطلق
دور العارضة البناءة اليت تريم اإىل أن تكون قوة اقرتاحية فاعةل وإاجيابية،
لن نتواىن يف تقدمي ادلمع للحكومة ،إاذا يه اكنت يف الوعد ،وس ننتقدها إاذا
يه أخلت ابلوعد.
وسرنصد ابإمعان وترقب مؤرشات مرشوع قانون الالية لس نة ،2021
وس ننتبه لتفعيل الورش الاجامتعي ،وس نحمك عىل احلكومة وفقا لداهئا،
وس تكون العربة ابلفعال ال ابلقوال.
لننا نؤمن بأن رهاانت الرحةل جتعلنا ،إاما أن ننجح جامعيا ،وإاما أال
ننجح ،كام أكد ذكل جالةل الكل.
لن النجاح س يكون أوال وأخريا للوطن ،وتكون الغاية الثىل اس تفادة
الواطنني.
 .2مداخةل الستشار الس يد عبد الكرمي همدي ابمس فريق الاحتاد العام
لقاوالت الغرب
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ففامي يتعلق برمق العامالت:2019
 1.296مليار درمه

2020
 884مليار درمه

معدل اخنفاض ترامكي
 412مليار درمه

 أما خبصوص الرضيبة عىل الرشاكت:الفرتة المتدة من دخول قانون الالية 2020
وتنفيذ قانون الالية العدل 2020
اإخنفاض مببلغ  32مليار درمه
 -ومن حيث المتويل:
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مبالغ المتويل القدمة للمقاوالت
القاوالت الس تفيدة يف اإطار "ضامن أوكسجني" نس بة الاس تفادة
و"ضامن اإقالع" خالل 2020
مخس القاوالت
1/5
 38مليار درمه
 47ألف مقاوةل
بشلك تقديري

القطاعات الوزارية وتدقيقها ،خصوصا تكل التعلقة مبجال الاستامثر،
حسب مس توى تنفيذها مركزاي وهجواي؛
سادسا :رمغ تمثيننا لورش الرمقنة وتبس يط الساطر االإدارية وتقريب
االإدارة من الواطن ،طبقا للتوجهيات اللكية السامية ،ندعو احلكومة اإىل
ترسيع اإخراج النصوص التنظميية للقانون رمق  55.19التعلق بتبس يط
الساطر واالإجراءات االإدارية عىل ضوء مس تجدات تطور الوابء.
ورمغ اإجيابيات التدابري احلكومية الذكورة ،ال زالت بعض مظاهر
القصور جامثة يف مرشوع قانون الالية رمق  65.20للس نة الالية ،2021
ويتعلق المر ابلالحظات التالية:
أوال :فامي خيص حتفزي الطلب :نسجل عدم توفري دمع قوي للمواطن،
وابلتايل لالس هتالك ابعتباره رافعة أساس ية للمنو الاقتصادي ،وتمنية الوارد
الرضيبية؛
اثنيا :نسجل للسف عدم وفاء احلكومة لبعض الزتاماهتا اجلبائية ،من
متظهراهتا:
 )1التخفيض التدرجيي لعدل الرضيبة عىل الرشاكت اإىل %25
حبلول س نة  2025تزنيال لتوصيات الناظرة الوطنية للجباايت؛
 )2عدم ترسيع معلية اإصالح الرضيبة عىل القمية الضافة جلعلها رضيبة
حمايدة للمقاوالت كرشط أسايس لتخفيف الضغط عىل خزينة
القاوالت وتمنيهتا؛
 )3عدم الوفاء مببالغ السداد واخلصومات واسرتداد الرضائب
(الصدم) القدرة س نواي بــ  6.3مليار درمه فقط.
الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
وأخريا ،نعترب أن مرشوع قانون الالية  2021ال يس تجيب بشلك اكف
لتحدايت االإقالع النشود القتصادان .اإذ يظل مطبوعا ابلقصور من حيث
التدابري اللموسة للصمود أمام حتدايت اجلاحئة ،وإاعادة الثقة من أجل انبثاق
تعاقد اجامتعي جديد ابإعامل الرونة السؤوةل بشأن مدونة الشغل وإاقرار
القانون التنظميي ل إالرضاب ،وتوفري رؤية واحضة للمقاوالت ،خاصة ابلنس بة
للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى والتوسطة ،لهيهتا داخل النس يج
الاقتصادي الوطين ،فضال عن اإعادة هيلكة التكوين الهين ،ودمع وتشجيع
الابتاكر وجتميع البادرات " "Small business actوترسيع رمقنة
الساطر االإدارية كرافعات أساس ية لالقتصاد الوطين ،مع اجتذاب القطاع
غري الهيلك للمنظم ،ترس يخا للعداةل اجلبائية ودعام للحامية الاجامتعية،
وحتسني مناخ العامل ،وإاعادة متوقع الغرب مضن سالسل االإنتاج ادلولية،
مكحددات أساس ية لمنوذجنا التمنوي اجلديد.

 من حيث فقدان مناصب الشغل ):(HCPما بني ش تنرب  2019وش تنرب 2020
581.000

معدل البطاةل
انتقل من  9,4اإىل % 12,7

 ابلنس بة لنفوق القاوالت:2019

2020

8439

 9770بزايدة %+16

خالل الس تة أشهر
الوىل من 2021
%+25

الس يد رئيس احلكومة احملرتم،
اإننا يف الاحتاد العام لقاوالت الغرب نمثن خمتلف التدابري واالإجراءات
احلكومية لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة كوروان "كوفيد-
 ،"19نذكر من أهها:
أوال :نمثن اإقرار أآليات كفيةل بتزنيل صندوق الاستامثر الاسرتاتيجي
(صندوق محمد السادس لالستامثر) ،اعتبارا لهيته وترسيع تزنيل أدوات
متويهل ،وتوضيح العالقة بني القطاعات والقاوالت وبني الصندوق ،وكذا
أآليات الرشاكة العمتدة وقواعد احلاكمة الالية من حيث القاييس ومعايري
الولوج لالس تفادة من المتويل؛
اثنيا :نمثن االإجراءات الواردة مضن النشور اذلي أصدرمتوه بتطبيق مبدأ
الفضلية لفائدة القاوالت الوطنية ابلنس بة للصفقات العمومية؛
اثلثا :خلق واكةل للتعويض الصناعي ،يف أفق حتقيق التوازن عىل
مس توى الزيان التجاري ،وهو ما يس تدعي توس يع جماالت التعويض
الصناعي بتضمني الترشيع الوطين اإجبارية اللجوء اإىل اإعامل هذا الرشط يف
جمال الطلبيات العمومية ،مع توطيهنا هجواي ،المتصاص العجز السجل عىل
مس توى الصادرات الغربية مع مجيع اتفاقيات التبادل احلر الربمة؛
رابعا :نش يد هبيلكة القطاع غري النظم؛ وهو ما س ميكن من توس يع
القاعدة الرضيبية واجرتار القطاع غري الهيلك دلائرة القطاع النظم؛
خامسا :نمثن ترسيع تزنيل ورش الالمتركز االإداري مكدخل لرتس يخ
احلاكمة الرتابية الناجعة ،تبعا لنشورمك ،الس امي فامي يتعلق حبرص اختصاصات
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