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ريل  13( 1442شعبان  30 ٔ2021( 

 453 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ريل 13(هـ 1442 شعبان 30 الثال  ).م2021 ٔ
شار : الرئاسة س جملس املس ن شامش، رئ السيد عبد احلكمي 

شارن   .املس
ت دى عرشة :التوق قة ساعتان وٕا ة  ،دق قة  الرابعةابتداء من السا ق وا

 .بعد الزوال الرابعة والثالثني
ٔعامل اقشة :دول ا س احلكومة حول م ا السيد رئ ت اليت قد  البيا

ململكة" ئية  رتازية : احلا الو التطورات والتدابري 
بة جراءات املوا   ."و

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

شار السيد  لسعبد احلكمي املس س ا   :ن شامش، رئ
﷽  

لسة املناقشة تاح  لن عن اف ٔ ركة هللا،    .ىل 
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

و احملرتم، ر ا   السيد وز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون، اليت زماليئ السادة املس   زم
ٔحاكم الفصل  ٔحاكم املادة  68تطبيقا  ستور، ومعال ب من  273من ا

يل  ا لس هذه اجللسة العامة النظام ا شارن، خيصص ا لس املس
ت اليت  اقشة البيا ة الربملانية يف ٕاطار م مو الت الفرق وا لتقدمي تد

س احلكومة حول  ا السيد رئ ململكة"قد ئية  التطورات : احلا الو
بة رتازية وإالجراءات املوا ٔمام جمليس الربملان يف اجللسة " والتدابري 

ٔمسالع   .امة املشرتكة اليت انعقدت يوم 
لول شهر رمضان  هتنئة مبناسبة  ويف البداية، نتقدم لمك مجيعا 
ٔول  ٔعطي اللكمة  رشع يف املناقشة، و ارشة  ركة هللا م ىل  املبارك، و

دود  ٔصا واملعارصة يف  ل عن فريق ا د قة 16م   .دق

شار السيد العريب احملريش   :املس
س    احملرتم،السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سان و وحقوق إال ر ا سان ( السيد وز و امللكف حبقوق إال ر ا وز

ة ، )والعالقات مع الربملان ل ومتناو  الص متناو  الشفاء العا ت
ة وطول ا   .لعمر، وسخر هللا يف امجليعوالعاف

ملبادرة  ل  س احلكومة، بغيت نبدا املدا د يف البداية، السيد رئ

ء، قرارات حكمية،  ذ بداية هذا الو ال امل م يل دارها  الكربى ا
ل  قة د ل املطبات، قرارات يف احلق ة د بت بالد مجمو يل ج قرارات ا

، هللا ينرصو ويطو  ة ال امل لص ليه  ل رمضان  ل لو يف معرو ويد
ىل املغاربة قاطبة ة و   .والسالمة والعاف

س  ال امل هللا ينرصو، السيد رئ ذاها  يل ا ومن بني القرارات ا
ورو احئة  ة  داث صندوق موا ء هو ٕا ل الو   . احلكومة، يف البداية د

ه  يل سامهتو ف س احلكومة ا ٔعضاء هاذ الصندوق السيد رئ انتوما 
ال  ه ر ال امل هللا ينرصو وسامهو ف ه  حكومة سامه ف احلكومة 
ه الضعفاء  ه املوظفني وسامهو ف ه الربملانيني وسامهو ف ٔعامل وسامهو ف ا

ش وصلنا لـ  ه امجليع،  رمه 33وسامه ف ل ا   . مليار د
ه دمع لـ يل اعطيتو م س احلكومة، ا  5 هاذ الصندوق، السيد رئ

د التالمح  د التضامن ووا يل اكن وا ن، ا ل املغاربة مشكور مليون د
ٔحناء الوطن، معل  ىل املغاربة يف مجيع  يل معروف  د العمل ا ووا

لني ليه مجيع املتد ليه ومشكور  ن    .مشكور
ال امللكـ  ل  س احلكومة، القرارات الكربى د ، السيد رئ كذ

ان، اصة ف خيص جمانية التلق  ىل مجيع املغاربة  ح  ح وتعممي التلق
ٔنو   قة اطم يل يف احلق بدون مقابل من طرف يش مواطن، هاذ العمل ا

ٔحناء املغرب   .املواطنني يف مجيع 
، تصنيف املغرب من بني العرش  يل يف ) 10(كذ ٔوائل ا ول ا ا

ح، وا ل التلق قة توفرت فهيا هاذ املادة الرضورية د يل تعترب من احلق
يل توصل هبم املغرب من بني العرش  دول ) 10(الل الشحنات ا

ال امل هللا ينرصو ل  ايئ د ار واست ٔوائل، وهذا جمهود ج   .ا
ٔمن  ٔطر الصحية وا س احلكومة،  كذ بغيت نوه، السيد رئ

ٔهنم لكهم بذلو جمهو  ة،  ة امللك رك املليك والقوات املسل د الوطين وا
ل العواقب ة د مو د ا ب بالد وا يل ج م، ا ايئ و   .است

س احلكومة،   السيد رئ
لترصحي  لمك واسمتعت  لمك والعرض د لمدا د ٔ اسمتعت البارح 
لجنة  ل ا ىل التقرر د ذيتو قرارات بناء  لمك واسمتعت، فعال انتوما ا د

الق اللكي يف سيد رمضان، ٔن احلكومة  العلمية يف إال ن، وطبيعي  مز
يل عندها دراية  ٔن يه ا لجنة العلمية،  ل ا اوب مع التقرر د اصها تت
ل احلكومة،  ىل البالغ د ذيتو القرار بناء  هباذ املوضوع، وجتاوبتو فعال وا
ل التفكري يف  س احلكومة، العناء د لكفو راسمك، السيد رئ ولكن بال ما 

لول معلية معق فذ التقارر، ٕاجياد  ري ت ٔن احلكومة مايش    ، و وبدي
ٔن ميل تتغلقو  لمواطنني،  لول  كر، جتهتد، تلقى  اصها ت احلكومة 
اصها تدار، ولكن احلكومة  رتازية رضورية  ٔن هذه قرارات ا ن،  مز
ات  ٔشنو دارت؟ احلكومة دارت يش جمهود؟ فكرت يف ذاك الف

  املترضرة؟ 
ل، ا س احلكومة احملرتم، نعطيك م ب  250لسيد رئ ٔر ٔلف من 
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سدو يف رمضان  ن، ما فكرتوش فهيم، ميل  رضر املقايه، هاذو لكهم م
ات  ن، ما فكرتوش يف ذاك الف ليل هاذ الناس ساد هنار صاميني ويف ا يف ا
ٔحصاب  ل  س احلكومة، د رشد، راه مليون ونص هاذو، السيد رئ ايل 

دة واش املقايه، ٕاىل قلنا  ٔرسة لكها مستف مليون ونص، راه مليون ونص 
لول  ن غتلقاو هلم  ٔن هاذ املقايه وهاذ املترضر فكرتو فهيا؟ واش قلتوا ب
ٓيس يف سيد رمضان،  ش جتنهبم الكوارث جتنبومه امل  ، معلية ومعقو
ني غيجبوه؟  اصهم يعبدو سيدي ريب؟ غيبقاو يفكرو يف اخلرب م يل  ا

ال القواحلكومة  ل ٕا ل بالغ د ن، ولكن ما . ه دارت جمهود د مز
س احلكومة ٔخرى، السيد رئ لول  يفاش تلقاو    .قدرتوش تفكرو 

س احلكومة،  ٔلف صانع وصانعة يف  500الصناع التقليديني، السيد رئ
ري يف سيد  دمو هاذ الصناع التقليديني  املغرب ما فكرتوش فهيم؟ تي

ٔكرث من رمضان، سيد رمضان تيغط ٔكرث من نصف  6ي هلم  شهور، 
ن، واليوم سيد  يل فاتت ال حول هلم وال قوة اكنوا ساد السنة، السنة ا

ن، هاذ  س احلكومة،  500رمضان ساد ٔلف ما فكرتوش فهيم، السيد رئ
ري  رو هلم يش دمع؟ يش مقابل؟  من طرف  (le geste)ما فكرتوش تد

ىت الرضائب ما قدرتوش تعفومه مهنا، احلكومة لهاذ الصناع التقليديني، ح
يق الناس،  (les traites)حىت ذاك  لصوها حباهلم حبال  ٔبناك تي ل ا د

ادية   .ٔهنم يف ظروف 
س احلكومة، رمحو هاذ الصناع التقليديني،  رٔفة هباذ الناس، السيد رئ
اجزة؟ واش احلكومة ما  لول واش احلكومة  اهلم، لقاو هلم  شوفو من 

شعندها ما  ! ش احللول؟ واش احلكومة ما عندهاش الفلوس؟ ما ميك
ٔوضاع  شوا يف هاذ ا س احلكومة، ختليو الناس يع ش، السيد رئ ميك

ٔزمة هاذ الصناع التقليديني   .املت
س احلكومة،   السيد رئ

ٔساسية،  دة يف املواد ا شو يف سيد رمضان، الز ا تنع رمضان، اح
توش هلم ب لسوق مجيع املواد فهيا وهاذ الناس ما لق يت  دائل، وٕاىل مش

س احلكومة دة، مجيع املواد، السيد رئ ٔسبوعية، . ز ٔسواق ا وسري ل
ٔسواق لـ س احلكومة، سري ل سري . (les supermarchés) السيد رئ

ٓن، هاذ الناس ما درتو هلم تعويضات، سدينا  يل اكينة ا شوف املواد ا
 ٔ راه العوارش هاذي، راه .. رٔفة، السيد. ساسيةهلم، زد هلم يف املواد ا

ش تغلقو  تنطلبومك رمضان هذا، رمضان هذا، رمحو هاذ الناس، ما ميك
زيدو هلم يف املواد  ه هاذ الناس و ٔبواب احلكومة يف و لمك و ٔبواب د ا
ش يش ابتاكر من  ش يش جمهود وما اكي زيدو يف لكيش، ولك ما اكي و

س ا   .حلكومةطرفمك، السيد رئ
س احلكومة، البطا وصلت لـ  ارفني، السيد رئ ، عندمك 13%انتوما 

اطلني عن العمل، هاذو شباب، يف الوقت  2تقريبا  ل الناس  مليون د
رتحبو توصلو لـ  يل كنتو تتقولو  لبطا وصلنا لـ  %8.5ا سبة  . %13ل

يليو يف يل دا اكنو تربو ة د هاذ الناس ا مو د ا ، وا ٔمور هاك ل ا

رو ش ما يد ن ما اكي رو، ساد د . دا راه ما عندمه ما يد ن وا راه اك
س احلكومة را راه ما تصوروهش، السيد رئ ىل  . اجلو يف الشارع العام و

ٔمر، ولكن ما  رضرة من هذا ا برية م ات  ٔن ف فكرو يف هاذ الناس، 
اصها جتاوب مع هذه الف يل    .ةتنلقاوش احلكومة ا

س احلكومة، صناديق خصوصية فهيا املاليري ما  عندمك، السيد رئ
وش مهنا، بغييت نعطيك الصناديق، عرفيت حشال من صندوق عندك  رصف

ه  اله ايل رصفت ف ن  ن  %6خصويص؟ اك ري %13واك ، عندك 
ه  رك به ف د نذ ه  31صندوق وا اله رصفت م الش  13مليار،  مليار، 

يفاش نلقاو يش دمع معيل ومعقول هاذ الصناديق اخل صوصية ما نفكروش 
لنا وال بـ  ملانضا د سامهو  ا كربملانيني  ات املترضرة؟ اح لهاذ الف

"salaire" لنا يف هاذ رمضان،  سامهنا يف بداية اجلاحئة السيد . د
هلم يف هاذ  لتعويضات د سامهو  ٔعضاء احلكومة  س احلكومة واحلكومة  رئ

ت . لهاذ الناسرمضان  ا نت ٔحزاب السياسية ودمع  ل ا مع د ذاك ا
عية ه ونفكرو حنلو به مشالك اج   . نقصو م

س احلكومة، عوض ما  روها، السيد رئ ٔشياء كثرية ممكن ند اكينة 
رو العشوائية،  وات تيوزعو القفف يف رمضان وتيد يبقاو الرمواكت والاكم

يل، هذا يل هذا مايش د لول  هذا د رو  نعطيه هذا ما نعطهيش، د
س احلكومة   . معلية، السيد رئ

اصها القرار  س احلكومة، واكينة ٕاماكنيات  ذو القرار السيد رئ
لمك ات . د ل احلكومة هاذ الف ل احلكومة، ٕاىل اكن القرار د القرار د

يل  5املترضرة  مع يف  déjàاملليون ا د ا ش نوفرو وا استفدات ممكن 
  .ذ سيد رمضانها

س احلكومة،   السيد رئ
ة التقليدية واملقايه،  لصنا ٕالضافة  ات املترضرة،  انتوما تتعرفوا الف
ر القطاع املعين  ل وز ىل حسب التقرر د يل  ة، ا عندك قطاع السيا

دد السياح،  %78، %78عندك  يل  %78هذا الرتاجع  ل السياح ا د
هلم يف هاذ اجلا ت مت الرتاجع د ادق، ليايل املب ل  %68حئة، عندك الف د

ضات، عندك  لمغرب  24.33التخف لو  يل اكنو تيد مليار هاذو العائدات ا
ٓن  ة ا رضر، واش ما فكرتوش يف  %90ما اكيناش، قطاع السيا ه م ف

ة  د مجمو يل تيعاجل وا ٔنه هو العمود الفقري هو ا ة،  هاذ قطاع السيا
ل املشالك؟ واش، ال  ش هاذ د س احلكومة، انتوما ما عرف سيد رئ

اصو  لسات احلوار،  اصو  اصو ٕاماكنيات،  اصو دمع،  ٔن  القطاع ب
يل  ن الناس ا ؟ راه اك لول معقو ٔمر وتلقاو هلم  تواصل مع املعنيني 

يل (faillite)دارو  ن ا هلم دفعومه واك يل الشياكت د ن الناس ا ، اك
ٔن ما اكي  س،  ل ع هاذ الناس وشوف مشاو  يل ت ش قرارات معقو ا

مثرو  س يل حلقت هبم، هاذو راه مواطنني راه مغاربة راه ت ٔرضار ا ا
ات اجلاحئة من عند هللا مايش من عندمك، فعال، ولكن  ٓن  فلوسهم، ا

لول؟  ! ما تلقاش بدائل؟ ! انتوما حكومة، واش احلكومة ما تلقاش 
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  ..زعام
ا تنعرفو رشكة ، ال (la RAM1)رشكة  س احلكومة، اح  la)سيد رئ

RAM) ل  %70و يل اكنو د ر، العامل ا ل اخلسا  (la RAM)عندها د
يل  ش ا جو واعتصمو وطلبو ورغبو، ولكن ما اكي لهيم واح لكهم جراو 
ا  س احلكومة، اح هلم، السيد رئ لبية د ٔ ن، ا مسع هلم، ولكهم مرشد

لنامه يف الربملان امسعن لهيم، راه استق من العامل  %90ا هلم، راه جراو 
ل  اءا يف هاذ (la RAM)د س احلكومة؛ ر بري، السيد رئ دد   ،

ة لول لهاذ الف   .سيد رمضان ٕاىل ما لقاو 
لربملان  او  او لعندمك و س احلكومة،  قطاع امحلامات، السيد رئ

لنامه، راه  لومه إالخوان واستق ل العامل  200واستق ن يف ٔلف د اك
رو يف  40ٔمسيتو، راه  ٔشنو يد ٔلف حامم يف املغرب مسدودة، هاذ العامل 

ش فهيم احلكومة وقدمت هلم دمع احلكومة  هاذ سيد رمضان ٕاىل ما فكرا
رو،  ٔشنو ند لول معلية لهاذ الناس؟  ش نلقاو  واجهتدت احلكومة 

رشدو، خنلهيم س احلكومة؟ واش هاذ الناس خنلهيم ي ميشيو  السيد رئ
هلم اليويم هو من ذاك  هلم واملدخول د س راه القوت د لضياع؟ هاذو 

ٔكرث ٔقل وال    . امحلامات، ال 
ٔقل يف  ىل ا مع،  د ا ش فهيم وخصصت هلم وا ٕاىل احلكومة ما فكرا
ه، احلكومة  ٔن املغاربة راه رمضان لكيش تيضامن ف هاذ سيد رمضان، 

ات  ش مع القطا ة الهشة واملقهورة، راه ٕاىل ما تضام املترضرة ومع هاذ الف
ٔن ٕاىل قلنا  س احلكومة،   200ما عندهاش مع من تتضامن، السيد رئ

ل العامل يف امحلامات ودر  ري امحلامات، هاذي  40ٔلف د ٔلف، هاذو 
ة مايش سه   .راه ف

لول معلية، راه  مك تلقاو  س احلكومة، ميل تنطلبو م ولهذا، السيد رئ
س احلكومة املغاربة اكملني، م ٔنت رئ ٔن  ساءلومك،  قدومك، ولكن ت ايش ت

، رضوري نوصلو   لنا، رضوري نلجؤو  س احلكومة د ٔنت رئ
ل الناس   . صوت الشارع، رضوري نبلغومك اهلموم د

ش تتعىش،  رضرة، الناس ما عندهاش  ا ميل تنقولو لمك الناس م اح
لك، راه مش ش تلقى . لكما عندهاش ما  ش احلكومة  ٕاىل ما فكرا

لول لهاذ الناس يل مفروض فهيا تلقى    . لول لهاذ الناس، راه احلكومة ا
يل بغينا هاذ  اء د س احلكومة، والر يل، السيد رئ ولهذا امللمتس د
لموىل عز  هلم  ٔكفف د رفعو ا هلم، و الناس يصليو الرتاوحي يف البيوت د

ل ويدعيو معمك، ٔ  يل غتقدموها هلم، و ىل هاذ احللول ا وال، يدعيو معمك 
يل عندو الرضورة، الناس لكها  د مغلقة، الشوارع ما خيرج ٕاال ا ٔن املسا
ٔقل تدعي معمك، تدعي معمك  ىل ا ادي تصيل الرتاوحي،  هلم  يف البيوت د
و يش دمع، تدعي معمك  ، تدعي معمك ٕاىل قدم لول معقو ٕاىل درتو يش 

مومة، ٕاىل هز  ٔقل، ولكن ختليو الناس  ىل ا ىل الناس،  يتو احلرج 
ا مكعارضة ما بغيناش  ش، اح فق ا ما م س احلكومة، اح ٔودي، السيد رئ

                                                 
1 Royal Air Maroc 

يل وصلنا ليه،  يل وصلت بالد لهاذ املستوى ا ٔخرى ا ٔمور  رو يف  نتذا
دا سيد  ا يف سيد رمضان و ٔن اح ل،  ىل العراق ما بغيناش نتلكمو 
وش،  ف ك جلاحئة وبتدابري اجلاحئة، ولكن ما  علق  رمضان واملوضوع ت
س احلكومة، مايش مفروض  ٔنت راك رئ ار،  ٕالخ س احلكومة،  السيد رئ
سدو، ٕايوا ومن بعد؟ ٕاىل اكن  ا قرر  ٔن اح ار املغاربة ب ٔخ ك غتجي ا ف

س احلكومة  سدو راه مشلك، رئ س احلكومة تيجي تيقول قرر  اصو رئ
لول   .يقدم 

س   .شكرا السيد الرئ
س احلكومة   .شكرا السيد رئ

لجميع   .وشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .ٔعطي اللكمة ا
س   ..اله السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

ٔمجعنيو  ىل  وحصابته  ىل النيب املصطفى الكرمي و   .الصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
، و ر ا   السيد وز

رة والسادة الوزراء،   السيدة الوز
ٔخوايت،   ٕاخواين 

ٔجر  الصة رمضانية، ممتنيا لمك بقدوم هذا الشهر السالمة وا حتية 
ٔطيب ا ةوالثواب وجلال امل  ٔرسة امللك ة الشام ل   .لحظات مع الص

ٔمس،  س احلكومة احملرتم، جتاو مع ترصحيمك  ٔعود ٕاليمك، السيد رئ
ستقاليل، حزب  مس الفريق  رب  مت به من  ال مع ما ج وتفا

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .ستقالل ومكون 

س احلكومة،   السيد رئ
بري معان  ٕ معان و ٕ مت به من اسمتعنا   ومعنا الشعب املغريب ٕاىل ما ج

ىل احلجر  ديد، لك ما هناك تعود املغاربة  قة مل حتملوا  ترصحي، يف احلق
  . الصحي

ٔن اجلو قامت  لشعب املغريب وٕاظهارمك  اكنت هناك ٕاشارة ٕاىل ختويفمك 
ري  ديد وانتعش و ي تعشش من  ورو ا ء  ال، نظرا لو ومظمل مستق

رجو هللا  من صورته ومن سانية،  ٕال ك  ٔصبح يف كوينه الكمييايئ و
ره ٓ سانية مجعاء من مكره ومن خملفات  ٔن جينب إال انه وتعاىل    .سب

س احلكومة،   السيد رئ
ت سلطات إالقلميية  ٔن ينضبط مع تعل تعود الشعب املغريب 
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الط ولك ما ميكن  خ ه  تصة الصحية بتجنب لك ما ميك والسلطات ا
اة املواطن ٔن ىل ح   . يؤر سلبا 

اب املغاربة قاطبة  فعال، اكنت البالد اكن املغرب رائدا وسباقا، واست
ٔول من استعمل  ح،  لتلق ل  د ٔول م ، س واكن  ال امل لنداء 
ىل  ال امل  رية  ء، اكنت هذه ٕاشارة قوية ٕاىل  ة ضد هذا الو اجلر

ه ه خلدم   .شعبه وتطو
س  ل ن، ٕاذن،  ٔننا نعقمو اليد لمغاربة تعود احلجر الصحي، تعود  بة 

ٔخرى يف ٕاطار السالم ٕاىل  دة  ٔننا وخرجت عند ٕاشارات و تعود 
مع النفيس والتوجهيات  ٔن ا ري  ا فهيا،  ٓخره، لكها اكنت ٕاجيابية، وتوفق
ر، حىت  ٓ س احلكومة، لتجنب ا مك، السيد رئ ة جلال امل وفق احلث

ول املتقدمة ٔ  ا ويف ا ٔصبح يرضب به املثل يف ٕافريق صبح املغرب رائدا و
ريها ٔوروبية و   . ا

ة  ري واملراق مع الك ح خطر هذا الفريوس بفضل ا ك ٔن  ٕاذن استطعنا 
صادي  كامش اق ، رمغ لك ما محلته هذه اجلاحئة من ا ة جلال امل احلث

برية وبري  عية  ٓيس اج ٔنمت، السيد وما محلته من م دا، مفا هو دورمك  ة 
س احلكومة؟    رئ

لول الشهر الفضيل ٕاىل  ظرو ومعنا الشعب املغريب مع  اليوم، كنا ت
توه لنا؟ واش  الش ج ار، و ادي جتيبو لنا يش خ السامع ٕاىل ترصحيمك 

سخر رو تنقولو لمك هللا  رو؟ تد ٓش غند و ها  ٔج   . موالفني تتقول لنا 
لينا انتوما تبارك هللا رو تتفرضو  ٔشنو ند  حكومة مكمت وتتعطيو ها 

ٓمني لهم    .تنقولو ا
ا انضبطنا  ، ها اح ل الشعب املغريب جلال امل استغليتو العطف د
ٔننا ما خنرجوش من  ن  ا رمضان ومازالني مستعد ومازال ننضبطو و

ٔو حىت  ا  6املغرب حىت الفجر  ٔشنو قدم صباح، هذا يشء مجيل، ولكن 
لوش  ٔن يف رمضان القهاوي ما تي من بدائل لهاذ الناس؟ واش فكرتيو 
شتغل مع  يل ت سدو؟ والعدد الهائل املاليني ا ادي  ليل ها هام  ويف ا

ٔن تعطيو دمع لهاذ العامل، هذاك النادل   le garçon)القهوة، واش فكرتو 
de café)  ن يش ليوم، واش اك ش اليوم  لك؟ وهو يع ادي  ٔشنو 

ة تتوفر؟مغ   ريب من هاذ الف

س احلكومة،    السيد رئ
ٔولها عامل املقايه رضر،  ات اليت س لف برية  ٔن جنهتد وبدقة    .لينا 

ار الصغار، لكنا يعمل الطقوس املغربية من بعد الفطور ومن بعد  الت
عش  يت ضعو  رشيو تن صالة الرتاوحي، كنجيو تنخرجو بوليداتنا، ك

صاد احمليل، ها   . ذ اليش ما غيبقاشق
شطو حىت  يفاش، ما تي ار الصغار يف رمضان راه تتعرفو  هاذوك الت
ا  ، اح ا قرر ٔسيدي راه اح د سري  ٔمام وا ا هنا  لبعد املغرب، ٕاذن اح
ىل املقايه ويه اكرثة  ات الهشة هنرضو هرض  ن، وذيك الف ، مز قرر

ري ون اكنت هاذ احلكومة تعفهيم  من الرضائب، دا دامئا  برية، مصاب 

يل" ش، والرضيبة الصقة "حشفا وسوء  دام ٔن هاذو ها هام ما  ، معىن 
هيم يصومو، السيد  يفاش بغي هيم ميشيو؟  ىل راسهم، فني بغي هلم املطرقة 

س احلكومة احملرتم؟   رئ
را،  ٔرصخ به  لمك  جهتاد د ش، تتجهتدو و قدو ا ما ت اح

جهتاد، الرؤية تتجهتدو، ولكن ذاك ال ة يف  يش راه ما عندمكش احلرف
نا وصلت لـ  لبطا لق نا  لية، املبادرات، ٕاىل ج  %13البعيدة املستق

يفاش هاذ العام زن؟%14وغتوصل لـ  تو  ! ، وتتقولو لنا العام زن،  وج
منو غيوصل لـ  كامش اكن يف  %5وقلتو لنا ا كامش و ، %7وها الا

يل قرر اصنا حشال  %5دا غردوه لـ . توهوانتوما ا ارسن،  نا  مع بق
ٔصل فني اكن يف  ري ل ش نوصلو    .2020جهتادات 

ا كربملانيني  رو؟ ومن حق ٓش تد ة راها جتاوزت، معىن  يون اخلارج ا
اصنا  رن والو، راه  الق، ولكن رامك ما دا ٔ رتام و ٔدب وا حناسبومك ب

لربملان، الف ا  ايب ني  68صل توضيح،  ش تقولو لنا  ستور  من ا
ري معقول !جناهدو يف املغاربة؟    ! هذا 

ل القمل صايف سد  رو ذيك القرار د ل ما ند رو إالجراء، ق ل ما ند ق
ش  ل البطاليني و ش د سد، راك تتعامل مع بنادم، راك تتعامل مع 

ش  ساينو هاذ الشهر  ل الناس ت ش د ني و ل احملتا ه، د رزقو ف
رو انتوما اليوم تتقرو يفاش تد ول هنائيا،  ري مق ول و ري مق ٕاىل . هذا راه 

رة العصا وتتخبط  رية الرضائب دا يل اصبحت مد ىل الرضائب ا هرض 
ة؟ هاذ  ا لو يش  يف املواطن، املراجعة تلوى املراجعة، وشوفو واش د

ل  ٔن ما اك 2020العام د ش رواجتيخص الرضيبة توقف،    . ي
لها ذاك التعويض  لعامل د دامة وتتعطي  يل اكنت  حىت املعامل ا
س  ن  عي راه واقفة، راه اك ج ل الضامن  ل الصندوق الوطين د د

يل هاذي  حمل مسؤولييت فهيا 4ا   .شهور ما تقاضاوش، وت
ٔن هذا  و ب ٓم يل لكنا تن ة ا س احلكومة، مع السيا ادق، السيد رئ الف

ذاو يش ق مك؟ هاذوك احلالقة واش ا ادرة م در هللا، واش اكنت يش م
ٔملين يه هذوك العامل  يل تي ٔ ا ة من عندمك؟ موالني امحلامات، هذوك  ا
د  رسيب هاذو راه وا يل ت يل تيغسل املواعن ومن ا ل املقايه، من ا د

ل  لوش يف ا هنار ما تي رمي، رمضان يف ا بري واصبح هللا  ش  يل ها اجل
ظرو املبادرة  لهم ت شو؟ هل من رمحة؟ ا هيم يع يفاش بغي ن،  هوما ساد
ٔمام  لك تواضع  يل هباذ املناسبة تنوهو وتنحنيو  ل سيد هللا ينرصو، ا د

لو، هاذ املبادرة  ة  22املبادرات الطيبة د هب ة وا ل الفر ات غتد يل  ا
برية،  ة  ٔ  3ٔلف  600ىل مجمو ل ا رس هذا لكه يشء مجيل، مليون د

لينا سيد يف هاذ البالد لينا . هللا ال خيطي  ٔرددها هللا ال خيطي  ٔقولها و
شني، وبفضل  ا ا  لو راه اح لفضل د دمحم السادس من هاذ البالد، 
ا عيا ما ينصح، وراه ما  لمك، وا اج د عو لو ميكن يقوم  التوجهيات د

لواستطعتيوش تلبيو ديك التوجهي   .ات د

س احلكومة،   السيد رئ
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لواجب، ولكن ذاك الواجب  لمك، تتقومو  خس العمل د ٔ ما ت
مييش، ويف التايل  مل راسو راه  عس، تي يل مايش وهو  لمك حبال ا د
شتيك من  ٔصبح  الس، معىن ال تطور، املواطن  عس بالصتو  تيصبح 

لمك ومن انعدام املبادرات إالجي ٔنه تيقول الترصفات د لمك بقدر ما  ابية د
  ".ال حول وال قوة ٕاال "

س احلكومة،   السيد رئ
ل  ٔصوات د ٔو املعارضة، هاذي  نتقاد  ل  ٔ شاي من  قدو راه ما ت
ادرة  هبومك، هل من م لنا مكعارضة  ور د الشعب املغريب، هاذي الواقع وا

لهالك؟ ٕاىل ني  يل مدفو ىل مموين ٕاجيابية ٕالنقاذ العامل ا  هرض 
  . مجيع املطامع لكهم.. احلفالت

ارف، السيد  دا، واش  مة  يل يه  ة ا د احلا ىل وا غهنرضو 
هة يف هاذ رمضان ما معرو ما اكن،  ل الفا ٔن الغالء د س احلكومة،  رئ
لميون؟ ٕايوا هاذو الفواكه  واش تتعرفو التفاح فني وصل؟ البنان؟ ا

ائ ت يل لك  سيطة ا ٔصبح مزياهنم من ذهبال لهوم، راه    .د
لوبيا والفلف والباذجنان  ىل اخلرضة، سري رشي بطاطا وا ٕاىل هرض 
رشهيا،  دامش  يل ما  سان ا ٔن إال ٔسعار قاب  يش هاذ ا راه ما بقا

ل،  40ونعطيوه  ش  2000ٔلف ر ن يش مواطن اليوم يع درمه، واش اك
ا اليوم  !درمه؟ 2000بـ  تنغامرو هباذ الشعب وحتملو مسؤوليتمك راه اح

يل اكينة عية ا ج   . لهاذ الاكرثة 
ىل  ٔحزاب السياسية و ىل ا سخط  ٓن، الشعب، معوم الشعب ت ا
ري  ٔن يه سلواكت  لسلواكت  ىل هذا، فاقدة الثقة نظرا  الربملان و

س احلكومة ومجموعتمك لمك، السيد رئ   . حمسوبة العواقب د
ٔكد ٔ تن ٓش  ف ا  سمعو يوم وطين من الشارع، نبض الشارع ت  

ن يش دمة، واش اك ن يش  سمع، واش اك اله مصاب ختليو لنا ..تي ؟ 
ش يش  ش احلسم، ما اكي ٔن ما اكي لهيم،  دامني ما جتريوش  يل  ري ا

ر س شجيع  القة ل ادرة  ش م   .حوار، ما اكي
س احلكو  ٔكدو لمك، السيد رئ ا تن راجعو اح اصمك  مك  ٔ مة، 

ا . احلساب ىل الساكنة، وها اح ىل راسنا، حنافظو  حصيح، خنافو 
ن روح  ات، راه اك اصها تق ش؟ راه الناس  ا ولكن  ن وولف مستعد
ىل  سبق املال  ت ت ٓ انه وتعاىل دامئا يف ا ن املال، هللا سب رش واك ال

ٔوال"، "املال والبنون"النفس،  ٔموالمك و ٔموالمك"، "دمكٕامنا  اد " لتبلون يف 
يل غميكن لو "ٔنفسمك" ، هو ا صاد هو قطب الر ق شوفو  ، معىن راه 

  .مني هاذ البالد
ادة  س احلكومة، والسداد ورجعو ٕاىل  ق، السيد رئ كنمتىن لمك التوف

  .الصواب
  .شكرا

س   :السيد الرئ
س   .شكرا، شكرا السيد الرئ

م والكامل ل تهيا    .ج

لبارامل  شار السيد عبد السالم ا   :س
ة  لسا ا، خنرجو  د يعقب، ينوض هيرض وا سمع يش وا ما نعاودش 

ن   .وهنرضو، مز

س   :السيد الرئ
  .طيب، شكرا، شكرا

لبار شار السيد عبد السالم ا   .:املس
د تيعقب، ال..  سمع يش وا ش  ة. ولكن  الق ٔ ري    .هاذي 

س   :السيد الرئ
س    .شكرا السيد الرئ

ب ش تعق ب، ما اكي ش تعق   . ما اكي
ٓن لفريق العدا والتمنية   .ٔعطي اللكمة ا

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
 ﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
س،  ٔتقدم لمك السيد الرئ ٔن  ٔود  س احلكومة، يف البداية  السيد رئ

شارات واكفة  شارن واملس ٔعضاء احلكومة وللك املس اللمك لاكفة  ومن 
ٔطيب املمتنيات حبلول هذا الشهر  هتاين و ٔحر ا املواطنني واملواطنات ب
ٔن يبارك مساعينا مبا  مك و ا وم ٔن يتق م ل  الكرمي، سائلني املوىل عز و

ادة ا ، حتت الق ري وريق بالد ه  نيف ٔمري املؤم  لرشيدة لصاحب اجلال 
ة، ٕانه مسيع جميب ة والعاف ٔن ميتعه بوافر الص   .و

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
لتواصل مع املؤسسة  ادرمك املعربة  نغتمن هذه الفرصة لتمثني م

الل الفصل  رشيعية من  اللها مع الرٔي العام  68ال ستور، ومن  من ا
دات  ٔن مست ش يق الوطين  انب  ئية، اليت تعرفها بالد ٕاىل  احلا الو

ة  هودات اليت تقوم هبا احلكومة يف سياق املوا اليا ا ان العامل، ونقدر  ب
ت  ىل املستو ورو وتداعياهتا  احئة  ٔزيد من سنة ضد  ذ  املسمترة م

عية والنفسية ج صادية و ق   .الصحية و
ٔوىل من ويف هذا السياق جندد  ا امجلاعي يف املر ا اح زتاز بن

ة اليت  اق س ي حتقق بفضل املقاربة  اح ا هذه اجلاحئة، ذ الن
ء  ، وهو ما جعلها حمل ٕاشادة دولية يف التعاطي مع هذا الو اعمتدهتا بالد
ي  ي ما اكن ليتحقق لوال التعاون امجلاعي، ا اح ا وتداعياته وهو الن

ة، ساد بني خمتل اته السام ال امل بتو ىل رٔسها  ف املؤسسات، و
لني  اهتا واملؤسسة الربملانية والفا ومؤسسة احلكومة مبختلف قطا
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لمواطنني  ري  اوب الك هيك عن الت صاديني،  ق عيني و ج
  .واملواطنات

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔن نرتفع يف م  ل هذه احملطات  متىن يف م اقشة موضوع اجلاحئة حنن 

املي، وال يعد هذا الوضع  ء  ٔننا بصدد و لبية واملعارضة،  ٔ عن معاد ا
ول اليت  ملغرب، وٕامنا هو وضع مشابه مجليع ا اصا  الصعب واملقلق 

د  وف نية من تطور  ة  مكن يف 19شهدت مو سيط  ب  ، وذ لس
ٔن احلل ي اهتدت  صعوبة توقع مسار هذا الفريوس وتطوره، و د ا الوح

ٕالجراءات الوقائية  ء ٕاال  ة ال حيد من هذا الو دود السا رشية ٕاىل  ٕاليه ال
ٔت ٕاليه العديد  رش، وهذا ما جل ة، ويف مقدمهتا تقليص حركة ال اق س و
ل التقارر  س ث  لك، ح لمجمتع  لية  ة مستق ه مصل ول ملا ف من ا

ول اليت  ٔن ا ولية  راسات ا ة يف وا اق جراءات اس ٕ ة  لمو تصدت 
ة  راخت يف بداية املو ٔخرى  هتا استطاعت التحمك فهيا، مقابل دول  بدا
دت  ٔن و رددت يف اختاذ القرارات الصعبة يف الوقت املناسب، ٕاىل  و
ظومهتا الصحية، مما اضطرها ٕاىل اختاذ قرارات  ىل وشك اهنيار م نفسها 

ٔقىس ف بعد   .ٔشد و
لمغرب  فٕانن حتاد الوطين  ا يف فريق العدا والتمنية ومكون 

ثياهتا وسياقاهتا، خصوصا وحنن  ذة، ونتفهم ح رية املت ٔ ساند القرارات ا
ٔيضا استعداد احلكومة  ال شهر رمضان املبارك، ومثن  ٔهب الستق نت
ملعطيات واملعلومات واحلقائق  زويده  لٕالنصات والتواصل مع الرٔي العام و

كشف عهنا تطور هذا الفريوس لك يوم قة، اليت  ق   .ا
د سياسة تواصلية  لمزيد من التواصل واع ويف هذا السياق ندعومك 
لجنة  ٔعضاء ا الل  ٔو من  ة املعنية  ات احلكوم رب القطا مسمترة، سواء 
ا  ٔسئ الوجهية اليت يطر ري من ا قة حول الك ق ٔجوبة ا العلمية لتقدمي ا

ٔصبح شغلها املوا طنون، واليت يمت استغاللها من طرف بعض اجلهات اليت 
سامه يف ٕاضعاف حزب  ٔنه س ٔي يشء تعتقد  ل هو استغالل  الشا
ة العامة  ت القادمة، ومل يعد هيمها ال الص ا نت العدا والتمنية يف 
ل السيايس  ء وال املستق لمواطنني واملواطنات وال وضع هذا الو

صادي ق الم،  و لمغرب، وقد مسعنا يف بعض وسائل إال عي  ج و
ة مشاعر بعض  د سهتدف د ت السياسية الشعبوية اليت  بعض اخلطا
دا بني خطاب  ن ميزيون ج عية، مسهتينة بذاكء املغاربة ا ج ات  الف
لينا  ر احلقائق، و زو س و الصدق والوضوح وبني خطاب املناورات والتدل

متيزئن نثق يف  ىل ا ٔيضا يف قدرته  ٔن نثق    .ذاكء الشعب املغريب و

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
لقرارات اليت اختذهتا احلكومة  ٔييد يف فريق العدا والتمنية  ٕان ت
ة ال يعاد ٕاال تفهمنا حلا القلق اليت يعرب عهنا بعض  لتصدي لهذه املو

صادية املواطنني، الس من انعاكسات هاذ الق ق ىل الوضعية  رارات 
شلك  رضر  عية اليت س ج اصة الرشاحئ  امة، و عية لبالد  ج و

ىل شهر رمضان املبارك لون  ٔننا مق ارش، س و   .م
رمت  ٔ كون احلكومة  لنمت عهنم  ٔ مثن ما  عقود  8ويف هذا السياق 

صادية املترضرة، مت الرش  ق ات  لقطا سبة  ل وع يف تزنيل رامج 
ة  ية وٕاجراءات مصاح داول زم رسيع ما تبقى مهنا وفق  مت  بعضها، ف س
ال وحامية  ٓ ٔقرب ا شطهتا يف  ٔ اف  ات من است متكني هذه القطا
و ال  ٔن إالماكنيات املالية  اصب الشغل، لكن وطبعا حنن نعرف ب م

ات، خصوصا يف ظل تعرث الك  يا ح ري من سمح بتغطية مجيع 
ريد  ريها، لكن  ة و اصة موارد السيا ، و و سبة ملزيانية ا ل ل  املداخ
ة تعاطي احلكومة مع  ف ك س احلكومة، ف يتعلق  ا، السيد رئ مك توضي م
ة املتجولني  الق املطامع واملقايه والبا تلفة املترضرة من ٕا الرشاحئ ا

صادية املترضرة من جر  ق شطة  ٔ رية، هل وخمتلف ا ٔ اء القرارات ا
ة  ف ق لك ن ونوعيهتم؟ هل هناك تصور دق رات حلجم املترضر هناك تقد
متي ٕاىل القطاع  بريا مهنم ي ددا  ٔن  لام  هتم،  ف من معا تعويضهم والتخف
عي؟  ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ا به  س مرص ري املهيلك ول

ات واسعة تغتمن فرصة هذا الش  ل العمل بعد وهناك ف ٔ هر الفضيل من 
سمترار نظام  ال  سمحون م إالفطار لكسب قوهتا اليويم وهل س

لمقايه واملطامع؟  سبة  ل   التوصيل املطعمي 
ٓزر  شجيع قمي التضامن والت ىل  ويف هذا السياق ندعو ٕاىل العمل 
شجيع تنظمي ٔجواء الشهر الفضيل ل  والتاكفل بني املغاربة وشجيعه واغتنام 
متع املغريب املعطاء، عوض  ات ا مع والتضامن والرتامح بني ف محالت ا

شطة ٔ ل هذه ا ىل م ي متارسه بعض السلطات احمللية    .التضييق ا
ي تقوم به مؤسسة دمحم  ري ا لعمل الك لتنويه  ونغتمن هذه املناسبة 

ذ وٕاطالق مع  ف ة ب ة السام ت امللك لتضامن وفق التعل مع اخلامس  لية ا
لية وزارة  ا ات املعوزة مبسامهة مالية من طرف وزارة ا الغذايئ لفائدة الف

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم   .ا

س احلكومة،    السيد رئ
ه من  ة هذه اجلاحئة نو ل موا ٔ مثن ما تقومون به من  ٕاننا ٕاذ 

  :اللمك الرسائل التالية
ة والوقائ  - 1 اق س ملقاربة  ء، بقدر تنوهينا  ية يف التعاطي مع الو

ة  ة والبيداغوج د املقاربة الوقائية واحلقوق ندعومك ٕاىل اع
رب  ات السلمية، ذ  ا ح ة يف التعاطي مع  اق س و
عي واحلوارات القطاعية، ففي نظر ال ميكن  ج لية احلوار 
ب احلوار مع ممثيل الشغي  ح  رب ف ات ٕاال  ا ح تفادي 

طق التواصل معها؛ا  ملغربية وتغليب م
ليمك املاكنة اليت حتتلها صالة الرتاوحي يف قلوب املغاربة - 2 . ال ختفى 

شلك فردي وجامعي يف عهد  ٔن هذه الناف اكنت تصىل  حصيح 
لتوضيح والبيان من طرف  ة اليوم  ا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، لكن هناك 

صاص، سواء من طرف العلام خ ء واخلرباء هبذا الفريوس ٔهل 
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ٔوساط  ين  ست شاره يف التجمعات اليت ال  زايد خماطر ان و
لامء  عاب من طرف  س لفهم و ة الناس  ا ٔيضا  املصلني و
القة هذه القرارات حبفظ  لهيم واجب البيان و ن  الرشيعة، ا

ٔيضا؛ ن   النفس وحفظ ا
س احلكومة، مسؤويل - 3 اللمك، السيد رئ  الرشكة نطالب من 

الل  ٔن يتقوا هللا يف هذا الشعب  ة والتلفزة  الوطنية لٕالذا
ٔن  ة الهادفة و الم فوا من الربامج إال ك ٔن  هذا الشهر الفضيل و
وات الوطنية من  رامج الق ابعة  ىل م ال املغاربة  يغتمنوا فرصة ٕاق
الم املريئ  م الوطين، والس إال ال ل مصاحلة املغاربة مع ٕا ٔ

 الربامج احلوارية الهادفة وإالنتاج الفين الرايق؛ رب
متع، ويف  - 4 و وا اخ التالمح والثقة بني ا ل تعزز من م ٔ ومن 

ات هذا الشهر العظمي، شهر الرمحة والعفو، حيذو  ٕاطار نف
اه ٕاىل الوضع احلقويق ببالد واستلهام روح  بري لالن ٔمل 

ل ٕاطالق مص ٔ احلة وطنية شام إالنصاف واملصاحلة من 
ىل ٕاطالق رساح  ة العالقة والعمل  ومعاجلة اكفة امللفات احلقوق
ني  اف عية والص ج ات  ا ح ة  لف ىل  بعض املعتقلني 
الل هذه  املعتقلني واملتابعني، ومهنم من هو مرضب عن الطعام 
ف ٕارضاهبم عن  ل توق ٔ م، ويه فرصة نغتمنها ملناشدهتم من  ٔ ا

ل الطي الطعا ٔ ٔمل من  م، مع ا ٔروا ٔنفسهم و م، حفظا 
هنايئ لهذه امللفات  .ا

مك الرمحة  ب لنا وٕا ك ٔن  ر  رجو من هللا تعاىل العيل القد ري  ٔ ويف ا
رشية  ء وعن ال رفع عنا هذا الو ٔن  واملغفرة يف هذا الشهر الفضيل، و

ر د ابة  ٕال ر و ىل لك يشء قد   . مجعاء، ٕانه 
 .ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوالسالم 

س  :السيد الرئ
شار احملرتم  . شكرا السيد املس
لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا

شار    :الطيب البقايل السيداملس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔصدق الترباكت  ٔتقدم ب ٔن  ل شهر رمضان الكرمي  ستق رشفين وحنن 
ني صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، سائال هللا  ٔمري املؤم ٕاىل 
ال هذا  ٔم ٔن يعيد  ة و ة والعاف اللته نعمة الص ىل  ٔن يدمي  اله  ل 
ستقرار ٔمن و ىل بالد ويه تنعم مبزيد من ا  الشهر الفضيل 

زدهار   .و
ورو  احئة  ت  س احلكومة، حول بيا ال مع عرضمك، السيد رئ تفا

سامه  ٔن  د مهنا، نود يف الفريق احلريك  ل ذة  رتازية املت والتدابري 
ىل الشلك التايل ات ويه  قرتا   :ببعض املالحظات، معززة 

ٔن ننوه مبجهودات بالد مبختلف  - 1 نا يف البداية ٕاال  مؤسساهتا ال ميك
ٔيده يف مقاومة اجلاحئة  ادة حكمية جلال امل دمحم السادس نرصه هللا و بق
بري  لتعبري جمددا عن  ٔزيد من سنة، كام نغتمن هذه املناسبة  ىل مدى 
ىل حرصه املولوي السايم  ٔعزه هللا  نان وعظمي العرفان جلال امل  م

لقاح امجلاعي وشلك جماين يف ة  ىل توفري ا ظل سوق دولية مطبو
و وقار ودوليا؛   لتنافس الرشس، مما حقق السبق لبالد ٕاقلمييا و

ٔن نتفهم التدابري  - 2 نا ٕاال  ب الواقعية، ال ميك القة مبا سبق ومن 
دد  ث  ذة بغية احلد من خطورة اجلاحئة ومتددها، ال من ح الوقائية املت

ت، معزتن يف هذ ٔو إالصا ات  ا إالطار بتوصية اخلرباء املغاربة الوف
ة الوطن فوق لك  ة اجلامعية ومصل ٔمسى املمتثل يف جعل الص لهدف ا و

  .اعتبار
صادي  ق عي و ج ويف نفس السياق، نتفهم كذ جحم الرضر 
ذة، وتلمك، السيد  متع جراء القرارات الصعبة املت ات عريضة من ا لف

س احلكومة، يه املعاد  كفي رئ لها، فال  لينا مجيعا  ليمك و الصعبة اليت 
كتفاء بتدبري الوضعيات، بل  لول السه و ل رن  ٔن  ٔن العام  ر الش ملد
ٔن اختاذ إالجراءات بدون رؤية  جهتاد يف ٕابداع احللول،  ليه  غي  ي
مل،  ملقابل فٕان مت رؤية بدون ٕاجراءات جمرد  ٔزمة، و ل ل ٔج جمرد ت

رؤية تصنع البدائل للك لهذا حف  ساسية املر تتطلب ٕاجراءات مؤطرة 
  قرار مؤمل؛

ٔبدع مما  - 3 ٔن هناك دامئا يف إالماكن  طق  ٔساس، ومن م ىل هذا ا
ئية لبالد جماليا، هل اكن رضور تعممي  لخريطة الو اكن، واستحضارا 

ٕالماكن تدب س  ٔل ىل اكفة الرتاب الوطين؟  ريه جماليا احلجر الصحي ليال 
ٔن قانون الطوارئ الصحية  لام  و وٕاقلمييا؟  ئية  حسب الوضعية الو

لسادة الوالة والعامل؛ رية  ىل السلطة التقد ة تنص    ونصوصه التطبيق
اصة يف ظل ضبابية  - 4 ذة والرضورية،  رتازية املت لهذه التدابري 

ىل ال عية  صادية واج ل اجلاحئة، تداعيات اق ات مستق عديد من القطا
ة هذه  ة ملوا اق لية واس ا بناء ٕاسرتاتيجية ق كن ممك ٔمل  واخلدمات، 
رك، بدل  ٔ الل شهر رمضان ا ضاعف  التداعيات املؤكدة واليت س
ه الوضعيات  ف سنوا ٔسبوع؟ فك كتفاء حبزي زمين ضيق ال يتعدى 

ديم املقايه واملطامع والصناع  ب ومست ٔر عية  التقليديني والعامل ج
نيي  ري املهيلك يف املدن والقرى و لقطاع  ة والعاملني  لقطاع السيا
اصة يف ظل توسع  ريمه، بدءا من لي الغد فاحت الشهر الفضيل؟  النقل و
ٔكرب من  ٔدق و شلك  شفت عهنا اجلاحئة  عية اليت  ج ة الهشاشة  قا

ٔرقام ال الهنا؛خمتلف املؤسسات إالحصائية وا   رمسية اليت يمت ٕا
ة  - 5 ا س احلكومة احملرتم، اجلاحئة دروس ويف صدارهتا  السيد رئ

ق  ة، بغية حتق ة من السياسات العموم ادة النظر يف مجمو بالد ٕاىل ٕا
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طق  عي ٕاىل م ج سك  نتقال من ثقافة ال الية و املناصفة والعدا ا
عية، ومد ج ل ذ هو التعجيل بتزنيل القانون إالطار التمنية والعدا 

رب جتميع  عي  ج مع  ني التضامن وا ىل تق عية والعمل  ج امحلاية 
ة ومؤسسات  ات حكوم دة قطا ىل  ة  خمتلف الربامج والصناديق املش

عي املنتظر ج ل  لس دة مؤطرة  لية مؤسساتية مو ة يف    . معوم
ٔن املناسبة رشط، ٔ  لية التضامن الوطين و كن من املمكن تفعيل  مل 

ه من  ٔرس املعوزة يف هذا الشهر الفضيل ملا يصاح مع ا ٔخرى  مرة 
ٔرس؟ ىل هذه ا  اكليف 

عوة لاكفة املواطنات واملواطنني ٕاىل التعاون  - 6 اما، وٕاذ جندد ا وخ
ئية، فٕاننا  ٔزمة الو اوز هذه ا رتازية لت لتدابري  د  ندعومك، السيد والتق

اللمك احلكومة واكفة مؤسسات الوساطة  س احلكومة، ومن  رئ
قان  ح د ملظاهر  ٔطري لوضع  املؤسساتية ٕاىل تقوية التواصل والتعبئة والت
ة  ات، ويف صدارهتا قطاعي التعلمي والص دة قطا ي تعرفه  عي ا ج

ج لسمل  متعي، تعززا  نتصار لثقافة احلوار ا ٔبدا و عي املمزي دوما و
لية  ا ة يف هذه املر ٕاىل تقوية اجلهبة ا ا ٔن بالد يف  لوطننا العزز، 
ئية وبناء جرس منوذج التمنوي اجلديد  ٔزمة الو لخروج من نفق هذه ا
ربط الزمن التمنوي  ملواقع وال  رهن املواقف  روح وطنية صادقة، ال 

ايب ا نت لزمن  شود  رامل  .لعا
ارك سعيد مك م  .رمضا

 .وشكرا لمك

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔحرار ٓن لفريق التجمع الوطين ل   .اللكمة ا

شار السيد دمحم البكوري   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء واملس
اء هبا دستور م س  2011ن احلسنات اليت  هو ٕاعطاء السيد رئ

ل جمليس الربملان  رب ممثليه دا لتواصل مع الشعب  احلكومة الفرصة 
كون حمطة  م الرٔي العام و ه ر  ٔ ست خبصوص لك القضا اليت 
ىل قرار احلكومة  لييل، بناء  شغاالته، ولعل اختاذ قرار حرض التجول ا ا

متد لول شهر رمضان القايض  ت مع  زام ا الطوارئ الصحية، واليت  يد 
ادات تعبدية  رك وما يفرضه هذا الشهر الفضيل من طقوس و ٔ ا
ام هبا يف ظل هذه الظروف،  ىل املغاربة الق ستحيل معه  انية، مما  ورو
ات اليت اكنت  ىل العديد من القطا صادية الوخمية  ق ر  ٓ هيك عن ا

عش بفضل رزها املقايه واملطامع ت ٔ ة، ولعل  ي ، حوايل هذه املناسبة ا
شغل حوايل  200 ى ومطعم اكنت  ،  2.5ٔلف مقه ام امل و مليون 

ة املتجولني ري املهيلك من البا   .هيك عن القطاع 
ٔحرار،  مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  يف هذا إالطار، 

ٔو هذا امل لينا ملناقشة هذا الوضع  دا  ٔن القرار صعب  وضوع، مربزا ب
لنظر  س احلكومة،  ىل مجيع املغاربة، ولكن كام قلمت، السيد رئ ليمك و و
االت املتحورة  ل ئية وما رافقها من صعود خميف  ٕاىل الوضعية الو
شاور  ىل  اء بناء  ي  ل هذا القرار، وا استدعت من احلكومة اختاذ م

لجنة ا ٔعضاء ا ىل لك  -ملناسبة  - لعلمية، واليت معيق بني  شكرها 
ٔننا  ٔحرار، ب ل فريق التجمع الوطين ل ن دا ، ومؤكد هودات املبذو ا
رب خمتلف  سمترار و ن يتواصلون  ٔطباء املغاربة ا خفورون بعلامئنا و
ل حتليل الوضعية  ٔ ة من  الوسائط مع املغاربة، يبذلون جمهودات خراف

ئية اليت ٔرسه يرتقب الفرج  الو تبدو مستعصية وصعبة، جعلت العامل ب
لتنا مجيعا  ٔد لعينة، اليت  نية اليت ختلصنا من هذه اجلاحئة ا واملعجزة الر

نتظار   .ٕاىل غرفة 
واء تداعيات اجلاحئة،  ل اح ٔ ة من  بالد قامت مبجهودات خراف

ٔصبحنا و ث  ال امل حفظه هللا، ح كة وتبرص  امحلد  بفضل ح
جعة وفعا  رب ٕاقرار ٕاسرتاجتية وطنية  د مهنا  ل ا يف التدبري اجليد  منوذ

ح، متر ل رضا مجيع املغاربة ونوهت به خمتلف  لتلق ٔسلوب شفاف  وفق 
ٔرسه، وهذا هو  ء يف العامل ب ولية الراصدة لتطور الو ول واملنظامت ا ا

سبة ٕالينا ل   .املهم 

س احلكومة،   السيد رئ
ورو كذ وتداعياهتا، جعلت بالد و امحلد  ٔزمة  من حسنات 
ا جممتعيا  ي يعد مرشو عية، ا ج ح ورش امحلاية  رسع من وترية ف
دار وحزم  ل اجلاحئة، ويقوده اليوم لك اق ال امل ق اه  بريا، ت

رخي واحض ٕالجنازه وهو سنة  دد   طلق 2025ورصامة، بل و ، من م
عيت ج ال  هنوض  صادية مع ا ق ق التمنية    .الزم حتق

لتحمك يف الوضع  دة ٕاجراءات  ن  يف هذا إالطار، اختذمت مشكور
ات الهشة املترضرة من تداعيات هذه اجلاحئة  ة، ودمع الف يئ من  الو
لبالد، طالبني  صادي  ق ىل الوضع  رها السلبية  ٓ ىل احلد من  والعمل 

مك ب املقايه م ٔر ٔحرار، ٕاقرار دمع لفائدة  مس فريق التجمع الوطين ل  ،
ري مرصح هبم، ومتتيع هذه املقاوالت  هتم  لب ٔ ٔن  واملطامع، خصوصا و
شتغل يف ٕاطار  ة للك من  ٔو ٕاعفاءات مؤق ة  الصغرية من حتفزيات رضي

ىل جتاوز هذه احملنة وهذ دهتم  ل مسا ٔ ه، من  دم ظم ويرصح مبست ه م
دمهيا  ة ومست ىس املقاوالت السياح ٔن ن ة، دون  الوضعية الصعبة والظرف
وهني مبختلف  ة التقليدية وخمتلف الصناع التقليديني، م ومقاوالت الصنا
ن يف  إالجراءات اليت قامت هبا الوزارة الوصية، ومازالت تدمع املترضر

مث ي اس ٔن هذا القطاع املنتج واحليوي وا ه القطاع، خصوصا و رت ف
ديد ٕاال بعد مخس  ري، لن يقف من  ىل ) 5(بالد اليشء الك سنوات 

ة املسمترة  بة واملصاح ٔقل من زوال هذه الوضعية،  البد من املوا ا
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شلك مشويل لتفادي اهنيار  لقطاع يف ٕاطار مقاربة تنخرط فهيا احلكومة 
سبات احملققة   .لك املك

، و امحلد، لرمغ من لك هذه الظروف الصعبة ٔن بالد ، ٕاال 
ي جعل حصة املغاربة فوق  ، ا ال امل استطاعت الصمود بفعل يقظة 
ر،  ٔقل اخلسا برية ليك متر هذه اجلاحئة ب بع لك صغرية و لك يشء، و
ٔوائل اليت تبارش معلية  نا الرشيفة من ا كون مملك ل خشصيا ليك  تد

برية  ح، حقق ماكسب دبلوماسية  ٔقر التلق ٔوىل،  ا ا لصاحل قضي
ر  داث صندوق دمحم السادس لالس الل ٕا ات مؤسساتية من  ٕاصال

ٔخرى اليت قاربت  ريها من إالجراءات ا رب جلنة اليقظة  500و ٕاجراء 
ع بة والت لموا ا  د ٔ صادية اليت    .ق

رابط يف  ي  لفريق الطيب، املدين والعسكري، ا ٔيضا  الشكر موصول 
ءالصفو  ل حمارصة الو ٔ اكبد التعب وإالرهاق ويصارع من  ة،  ٔمام   .ف ا

ية الصامدة وحضورها  ٔم زتنا ا ٔ ٔيضا،  ر كذ  التحية والتقد
الهتا احملورية يف لك ما هو مرتبط بتدبري اجلاحئة، معل بطويل  امليداين وتد

رفع الق  ٔن  سعنا ٕاىل  ليه ونقدره، وال  ني ٕاذا مل ننث  دم عة للك سنكون 
د السالمة  لزتام بقوا ليقظة و يل  ىل الت د املغاربة  سا ٔن  ىل  هؤالء 
لول  س هناك  ٔنه ل د اجلسدي وارتداء الكاممة، رمغ تعبنا مجيعا،  والتبا

  .ٔخرى
رفض الروب  ٔحرار بوضوح مواقفه،  ريا، فريق التجمع الوطين ل ٔ و

لج  ىل صواب قرار ا ٔزمة، ويؤكد  شتغل ٕاىل ىل هذه ا نة العلمية اليت 
ىل رضورة  ا الطوارئ، وشدد  ة يف متديد  ر الص انب السيد وز
ٔيضا مع  يف التواصل  ك ات املعنية، و سيق بني خمتلف القطا يف الت ك
االت خرق  ملرونة يف التعاطي مع  يل  املواطنات واملواطنني والت

ٔن لهذا الشهر الفضيل طقوسا وتقاليد ما بني  الطوارئ، خصوصا و
  .العائالت املغربية

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 
ارك سعيد   .رمضان م

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٓن    .اللكمة ا

شار السيد عبد امحليد   :فاحتي املس
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
س احلكوم لفصل ريا فعلمت، السيد رئ عاملمك  ٕ ستور  68ة،  من ا

ارض وهيم مجيع املغاربة ٓين  . لتواصل مع جمليس الربملان حول موضوع 
ة ٕاىل التواصل بني املؤسسات وٕاىل تداول املعلومة وٕاىل  ا فعال، ٕاننا يف 

  .تداول اخلرب اليقني
س فقط مؤسساتيا، ولكن حنتاج ٕاليه  ٔيضا حنتاج ٕاليه ل التواصل 

و  ا، ق الم لنقاش العمويم ٕا ٔبواهبا  ح  ٓفاقها، بف ح  ة مطالبة بف اتنا العموم
و  رمسه ا و من ٕاسرتاجتيات، ما  رمسه ا حول املوضوع، يف ٕاطار ما 

  .من خطط
 ٔ ذ بد اوز السنة بقليل م س احلكومة، حنن  اليوم، السيد رئ

ا يف االٕ  ٔن نقف لنقوم مدى جناح سرتاجتية احلجر الصحي، وحيق لنا اليوم 
هنا،  ٔننا اختذ القرارات الصائبة يف ح ب  ء، نعزت  الوطنية حملاربة الو
ا بني دول العامل،  كون منوذ ٔن  ت بالد من  ة مك اق قرارات اس

رت الطريق الصواب ٔننا ا ىل املستوى الصحي، تربز  اصة    .والنتاجئ، 
صادية، تداعيات  عية، حصيح، هناك تداعيات، تداعيات اق اج

د احلرية، حرية احلركة  ملقابل ٕاذا كنا قد ق تداعيات نفسية، لكن 
مع  صادي  ق ىل املستوى  و قامت مبجهود  ملقابل ا ريها، فٕان  و
سهيالت، وقامت مبقاربة  ىل مستوى ال ىل مستوى القروض،  املقاو و

ٔيضا هناك ما هو ات املترضرة، و مع بعض الف عية  قي  اج مكسب حق
ية اليت نعزت هبا  ٔن نعزت به وهو املقاربة التضام ي جيب  يف هذه السنة، وا

د"واملتجسدة يف صندوق  ٔن التضامن رشط "19-وف ٔظهر  ي  ، وا
كون التضامن لفعل  كون املواطنة    .لمواطنة، وعندما 

ح، رمغ صعو  لتلق ٕالسرتاتيجية الوطنية  بة ٔيضا، استطعنا ف يتعلق 
ايق من البدء، مقارنة مع دول كثرية، يف  متكن يف ٕاطار اس ٔن  املر 
ٔمر هبا صاحب  انية اليت  ٔ ا ح املواطنات واملواطنني، وكذ مس تلق
ل مع  لمواطنات واملواطنني والتفا اوب التلقايئ  ٔيضا الت ، و اجلال

ٔيدينا  س ب ح ل ات احلكومة، كذ تعرث ٕامدادات التلق بطبيعة احلال، تو
ح عام  ٔن تواصل مح التلق ٔملنا  ة، ولكن  ارج هذا يشء حتمكه عوامل 

  . قريب

س احلكومة،   السيد رئ
ئية بزتامن مع بداية الشهر الكرمي،  مك حول الوضعية الو اء بيا

رميا مجليع املغاربة، ومتىن هلم التقوى والغفران متىن رمضا  ملناسبة    . و
ايئ ليايل رمضان،  س احلكومة، شهر رمضان هو شهر است السيد رئ

 ، عي ورو صادي واج ياز، ليل رمضان هنار، ليل رمضان هنار اق م
ا، ما اكن سار هو ما  ٔن احلكومة يف قرارها مل تغري ش  فالتعامل، 
ة  ة الثام ة التاسعة ليال قلنا السا ىل شهر رمضان، فقط بدل السا رسى 

ش، لكن ليل رمضان هو العصب لزتامن  ة غرين مع رجوعنا ٕاىل سا
ة عية واحلركة الروح ج صادية واحلركة  ق لحركة  قي    .احلق

ٔرضار احملمت  ف من ا لتخف ، يتطلب من احلكومة مقاربة، مقاربة 
ىل كثري من املواطنات،  عية و ج ات  ىل كثري من الف لهاذ القرار 

ات الهشة ري املهيلك  الف شتغل يف القطاع  ات الهشة اليت  اصة، الف
 ، قي يف هذه املر عية واليت حتتاج ٕاىل دمع حق س لها تغطية اج واليت ل

قة ستختفي يف هذا الشهر شطة حق ٔ ٔن  املقايه، املطامع، : ٔننا ندرك 
كون ٕاال يف شهر رمضان، ويه شهر رمضان، املهن اليت ال   املهن املرتبطة 
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اه  ن متع، وجب  ات هشة من ا رتبط بف ن كثرية، ولكهنا لكها  فهيا 
هيا ووجب دمعها   .ٕا

سهتالك ٔن  راجع، .. ندرك  سهتالك  راجعت، و القدرة الرشائية 
از  راجع اسهتالك  س احلكومة،  د نقول لمك، السيد رئ ومؤرش وا

ىل مستوى صندوق امل راجع اسهتالك السكر  قاصة، صندوق البوطان و
د الرتاجع يف  ٕالحصائيات، عندو وا ه ما يتعلق  املقاصة اليوم ف
سياسة معينة ما، ولكن  س  الغ مالية، هذا ل سهتالك، مبعىن وفر م

ات بري من الف سهتالك لعدد  راجع    .برتاجع القدرة الرشائية و

س احلكومة،   السيد رئ
ىل حصة : ساؤالت 2املعاد صعبة، املعاد صعبة، فهيا  يف حنافظ 

عي وحنافظ  ج سك  ىل ال يف حنافظ  ٓن  املواطنني؟ ويف نفس ا
صاد؟  ق   ىل قوة 

هنام يف ٕاطار رؤية  ق ب هنا، ولكن ميكن التوف معاد يصعب امجلع ب
  . ٕاسرتاتيجية

ء، وجنحنا يف الرؤية  اليوم، جنحنا يف الرؤية إالسرتاتيجية حملاربة الو
اصة لهاذ الشهر االٕ  لينا ٕاال ننجح يف رؤية  ح، ما  لتلق سرتاتيجية 

ات  اصة املترضر يف قطا ٔن حيتاج املواطن املغريب اليوم،  الفضيل، 
امة واملهن  ة التقليدية، احلرف بصفة  ات الصنا ة، يف قطا السيا

مع وكذ   ..املعاشية، حيتاجون ٕاىل ا
س فقط  ، حنتاج ٕاىل التواصل، ل س كذ ل السيد رئ من ق

ل لك املسؤولني، سواء يف  لمية، ولكن من ق ل جلنة  احلكومة، ومن ق
ات ذات الص بتدبري اجلاحئة ٔو القطا ة    .قطاع الص

كرث املشالك،  ، عندما  كون هناك يف هاته املر ٔن  ، البد  كذ
ٔن نتعامل  ات،  من املفروض اليوم  ا ح كرث  كرث املطالب و

عيةش ج ات  ا ح   .لك مسؤول مع املطالب و
لتايل  سان، و رتام حقوق إال مة ف يتعلق  ٔشواطا  حنن قطعنا 
عية تثري  ج كون املشالك  ة، رمبا عندما  ق راكامت حق ا  حقق
شلك مسؤول، يف ٕاطار ما ينص  رها  ٔن تد ٕاشاكالت، مع احلكومة ٕاال 

ليه سان اليت  ليه دستور وما تنص  ولية حلقوق إال القوانني واملواثيق ا
لهيا بالد   .صادقت 

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٓن لفريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة ا

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  زماليئ احملرتمون،

ارك سعيد   .رمضان م
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ة والتدابري احلكمية اليت  هودات احلث ار ا ف مثن  ٔن  ال تفوتنا الفرصة 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل حفظه هللا،  ، حتت الق رت هبا بالد د
ىل  ث وضعت حصة وسالمة املواطن املغريب  ٔزمة الصحية، ح لهذه ا

هتا ملوا و مبختلف مكو ت، كام جتندت ا ٔولو ة هذه اجلاحئة رٔس ا
صادية ق عية و ج   .واحلد من تداعياهتا 

 ، ال امل ٔطلقها  ح اليت  لتلق محل الوطنية  كام ننوه هبذه املناسبة 
ٔمة وراعهيا، اليت وضعت بالد يف مراتب مرشفة مضن مصاف  قائد ا

ول الكربى   .ا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
سيج املقاو اف ال ٔزمة راجع ٕان است لعمل يف ظل هذه ا اليت 

ت من  لتدابري اليت اختذهتا احلكومة مشكورة، واليت مك ٔوىل  ة ا ر
الل رزمة من التدابري  اصب الشغل من  ىل م حفاظ املقاوالت 
ٔن اسمترار  ري  عية والصحية،  ج صادية واجلبائية واملالية و ق

اف ٔ  ت من است الق اللكي، تبقى املقاوالت اليت متك شطهتا بعد فرتة إال
يل  ا دة العرض والطلب ا ىل القدرة الرشائية وتوازي قا حلفاظ  رهينة 
قرار نوع من  ٕ ٔن تتعامل معه  لحكومة  غي  ، وهو ما ي واخلار
شاطها  ل الرجوع ل ٔ بهتا من  دة املقاو وموا إالجراءات املبتكرة ملسا

هتا، وٕان اكنت اف اع  ات املترضرة مازالت بعيدة  واسرت العديد من القطا
برية من اليد  دادا  ٔ شغل  ال اليت  ة م ، اكملنظومة السياح ق ذ عن حتق
ٔسفار، النقل السيا  ادق، املطامع، واكالت ا ، واليت تضم الف العام

ة ة الثقاف ة التقليدية والصنا   .والصنا
اصب الشغل ا ليت يوفرها واملوارد اليت فالقطاع السيا ونظرا حلجم م

ات اليت مازالت تعاين من  ٔنه يبقى من القطا ري  لعم الصعبة،  جيلهبا 
دم  اصة يف ظل  ولية،  ئية الوطنية وا م جراء الوضعية الو شلل شبه 

ول حلدودها ح ا د ف   .وضوح الرؤية حول مو
ادا، وهو ما يعت رجعا  ة هذا القطاع  رب كام جسلت مؤرشات جنا

راجع  ث  ا هذا، ح ي مازال مسمترا ليوم ٔزمة ا ٔثري ا بريا بفعل ت كوصا 
رمس سنة  ىل املغرب  ن  سبة  2020دد السياح الوافد مقارنة % 79ب

سبة التدفقات اجلوية بـ 2019مع سنة  راجعت  واخنفضت % 72، كام 
سبة  ت ٕاىل  راجع املوارد ا%73ليايل املب ٔدى ٕاىل  ي  ٔمر ا ة ، ا لسياح

ث جسلت فقط % 58بـ    .مليار 30ح
مج  لرب ىل ملحق  ر من السنة اجلارية  ع شهر ينا ٔن مت التوق وبعد 
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ن بعض  ي هيدف ٕاىل متديد رس مع وٕاقالع القطاع السيا ا التعاقدي 
مج، ما زالت مقاوالت القطاع  لهيا يف عقد الرب إالجراءات املنصوص 

ٔزيد من ثالث السيا يف انتظار تفعيل  هذه إالجراءات بعد مرور 
  .ٔشهر

ٔن القطاع  س احلكومة احملرتم،  لام، السيد رئ ٔن حنيطمك  والبد 
انب  ٔ يار السياح ا ىل اخ شلك ملفت  السيا الحظ ارتفاع الطلب 
ٔنه بدون رؤية واحضة ال  ري  ٔمد،  ة طوي ا ة املغرب ٕاكقامة سياح و

هنض ٔن  ة  لمر املق ميكن لقطاع السيا   .وستعد 
لية لتعويض جزء من  ا ة ا ىل السيا ٔن الرهان الزال معقودا  كام 
ود املفروضة  دها هذا القطاع، وهو ما يتطلب رفع الق ر اليت يتك اخلسا
ارشة بعد  ٔن يمت رفعه م ٔمل  ي ن ىل حرية وتنقل املواطنني بني املدن، وا

  .عط عيد الفطر املبارك

  س احلكومة احملرتم،السيد رئ 
ة، واليت  ات اليت تدور يف ف املنظومة السياح ديدة يه القطا
ٔزمة الصحية، مفاكتب رصف العمالت تعاين من  اد من ا شلك  رت  ٔ ت
ٕالفالس،  ددة  ٔصبحت مقاوالهتم  راء السيارات  اد، وقطاع  رود 

ٔمه  لرجوع لرسد  ة  ة التقليدية ودون احلا لصنا سبة  ل ية هذا القطاع، و
شغل حوايل  ث  سبة  2.27ح من % 24مليون من اليد العام ب

سامه بـ  شيطني، كام  يل اخلام، وصدر % 6.7الساكن ال ا يف الناجت ا
ات بقمية  تو رمس سنة  792م ٔن هذا القطاع 2019مليون درمه  ري   ،

م املناسب من طرف احلكومة اله   .مل حيظ 
ٔجرهت راسة  ت ووفقا  سب ة التقليدية، فقد  ة والصنا ا وزارة السيا

سبة  ٔزمة الصحية يف اخنفاض ب لتايل فٕان % 79ا % 85من املبيعات، و
لاكمل، مع جتميد  ني توقفوا عن العمل  من معليات % 71من احلرف

  .إالنتاج
ة التقليدية،  ة قطاع الصنا دها لتبليغ معا ة لو ٔرقام اكف لعل هذه ا

ٔك ٔن  ث  ٔو ٕاجراءات % 75رث من ح ٔية تدابري  ستفد من  من مقاوالته مل 
شلك شبه لكي وٕاىل  شطهتا  ٔ ٔدى ٕاىل توقف  ٔزمهتا، مما  ف من  لتخف

الف من املقاوالت   .ٕافالس ا
لفه  ي  س احلكومة احملرتم، وقع الصدمة ا ليمك، السيد رئ ال خيفى 

لييل طي شهر ر  مضان يف حماو القرار القايض بفرض حظر التجول ا
ٔن هذا القرار رمغ تفهمنا  ري   ، ورو لثة من فريوس  ة  ح تفيش مو لك
ٔجراء قطاع املطامع واملقايه، لهذا  ب و ٔر ىل  لتخوفات، فٕان وقعه اكريث 
لية  رب  دماهتم  ب املقايه واملطامع لتقدمي  ٔر ٔمام  ال  ح ا فٕاننا نقرتح ف

اية  ف من جحم التوصيل ٕاىل املنازل ٕاىل  لتخف ليل، وذ  تصف ا م
لوا مع هذا  ٔن تتفا س احلكومة احملرتم،  مك السيد رئ ٔمل م ر، ون اخلسا

  .املقرتح

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب، ندعومك ٕاىل  يف اخلتام، فٕاننا يف فريق 
ة من التدابري الرضورية ٕالنعاش امل  ختاذ مجمو نظومة املقاوالتية التعجيل 

رزها ٔ   :الوطنية، من 
ر؛ - رسيع بتزنيل صندوق دمحم السادس لالس  ال
ة؛ -  رسيع وثرية ٕاجناز الطلبيات العموم
لمقاوالت الصغرى  - سبة  ل ٔفضلية الوطنية  رسيخ وتفعيل ا

 واملتوسطة؛
عية؛ - ج لحامية  ري املهيلك ورسيع الورش املليك   ٕادماج القطاع 
ظومة التكون املسمتر؛ ٕاصالح -   م
  .ٕاصالح مدونة الشغل -

ليمك   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .اللكمة ا

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
س احلكومة احملرتم،  السيد رئ

س،   السيد الرئ
يل كنا كنتظرو بداي قة، يف الوقت ا لحياة الطبيعية يف يف احلق ة العودة 

ىل  ح، لوال ٕاشاكلية احلصول  ، بعد التدبري الناجع والناحج محل التلق بالد
ىل املغاربة بقرار احلظر  لقاح املوعود هبا، طلعت احلكومة  ات ا جر
ق  الم املغاربة بتحق ٔ ٔدى ٕاىل تبخر  يل  لمرة الثانية، اليشء ا الصحي 

ة امجلاعية يف شهر دتو بذ املنا يل كنتو وا   .ماي، حبال ا
الق  ىل إال الن  ٔسابيع كمتهد لٕال ويف الواقع، بدات احلكومة هاذي 
فذة اخلطاب من  ارشة، مستغ  ري م د الطريقة، بطرق  لييل بوا ا
ئية املقلقة وارتفاع احلاالت اخلطرية  ىل الوضعية الو الل احلديث 

شار السال الربيطانية املتح اع وان ش يف ٕاق ا ٓخره، ولكن ما جن ورة ٕاىل 
ا يف إالحتاد املغريب  ٔنه اح املغاربة يف الواقع جبدوى هاذ القرار، مع العمل 
ٔنه  جامع وطين،  ٕ ٔن حيظى هاذ القرار  ٔنه اكن ممكن  لشغل، كنعتربو ب
ل بناء  ٔ ش من  ونية، ولكن احلكومة يف الواليتني ما اشتغل يتعلق جباحئة 

يلٔسس امحلا ادي جتنب بالد الكوارث من هاذ الق يل  عية ا ج   .ية 
ٔن  س احلكومة، ب ا كنعتربو، السيد رئ ىل التواصل، اح لكمتيو  مث 
ذا  ٔ لجنة العلمية، و لجنة العلمية، حصيح، ا رب ا قلتو احلكومة تواصلت 

متعي املغريب  سيج ا عتبار احلرية الواسعة اليت يعرفها ال الل بعني 
لجنة  لجنة العلمية، حصيح بيل ا ىل ضوء توصيات ا شهر رمضان، و
ة،  ك لوجس ئية وا ل املعطيات الو د العدد د العتبار وا ذ  العلمية كتا
صادية  ق ٔبعاد  ل ا مي د ة وذاك اليش، لكن التق لص لك ما يتعلق 

صاص ا عية والنفسية، هذا من اخ عية والسوسيو اج ج حلكومة و
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ليه يل مسؤو    .واحلكومة ا
ل املهن من  عتبار وضع العدد د ذات احلكومة بعني  واش ا
ارية، نظرا لكون  ا عطا ٕاج د مع  ىل مو كونو  ادي  يل  املهنيني ا
الل الفرتة املسائية؟  عش يف هاذ الشهر  ارية كت شطة الت ٔ العديد من ا

عتبار تبعات  ذات بعني  شتغلو يف واش ا يل ك ىل العامل ا هذا القرار 
هلم؟  ٔشنو املصري د ال،  ات؟ عامل املقايه م ل املليون  7هاذ القطا د

هلم،  ا العائالت د رو هباذ القرار،  7ٕاىل حس ٔ ادي يت يل  ل املليون ا د
يلك ري  شتغلو يف قطاع  ٔهنم تقريبا حبال ٕاىل ك   .لام ب

د العدد كذ من الناس اتيني،  وا شتغلو وال ا يل ك ٔجراء ا ا
ري املهيلك، الفراشة،  اتيني، ميكن لنا نعتربومه هكذا يف القطاع  املقاولني ا
ساوش  محلامات، كذ يف القطاع املهيلك ما ن املشتغلني واملشتغالت 
ٔن  د، ولو  وف ل  ٔوىل د ن الفرتة ا رسحو ٕا دد من العامل  ٔن هنا  ب

هل رسحو يف هناية الرشاكت د مع، ولكن  ا استافدت من ا ٔح م 
رتاف احلكومة بنفسها  ٔكرث و صب شغل  589املطاف، عند  ٔلف م

يل  ل الشغل القارة، ا ٔجراء يف املناصب د ٔجراء، ا يل فقدوه ا ا
)déclarés à la CNSS2( ،)OIT3( ولية ظمة العمل ا ، يعين م

يل عن راسة ا د ا يل عند سامهت يف وا ) la CGEM4(دمك انتوما، ا
يل كتقول فهيا  ادي يتفقد يف هاذ الفرتة 1.6ا يل  صب شغل ا   .مليون م

ىل مستوى هاذ  لفو هاذ القرار  يل  ٔنتوما كتعرفو السخط ا  ، كذ
ار  اريتوه، خ ار اخ ة، هذا خ دات إالنتاج ىل مستوى الو العاملني و

لو، ميكن اك لتداعيات د ٓخر، صعب، صعب  ار  كون خ ن ممكن 
الق  ىل إال راجعت  ىل حبال هاذ القرار،  راجعت  شوفو توس  ك

ال فهيا ٔخرى م شوفو دول  ٔن دول .. اللكي، ك شوفو ب يف شهر رمضان، ك
ن  ذ ال وا سمح هبا ٕاذا الناس اكنو م ات ك ا ح ال  ٔخرى م

ٔنتوما هن يل هو  املني الكاممات، اليشء ا ياطات و ا يعين احلكومة ح
ات ا الح سمحش تقريبا، هنائيا    .فاملغرب يعين ما ك

وازنة  لول م ش احلكومة يف  ا قة ما بد ٔن يف احلق ا كنعتربو ب اح
ٔصبحت  ىل رشحية واسعة،  ري احللول السه والقاسية  وعقالنية من 

ل ىل فقدان ا ىل فقدان العمل و   .جمربة 

س احلكومة،   السيد رئ
ٔن مؤرشات الوضع الت صاديني تنذر ب ق ليالت وتوقعات اخلرباء 

 ، ورو شار فريوس  ل بداية ان ليه ق صادي لن تعود ٕاىل ما اكنت  ق
لنظر لغياب  3ٕاال من بعد  ٔقل، هاذي توقعات خطرية، و ىل ا سنوات 

عية وغياب ج لزتامات، .. شباكت امحلاية  ٔخر يف تفعيل  والت
د، غياب لزتاما عي املو ج ل  يل اختذهتا احلكومة يف ٕاطار الس ت ا

برية، مث كذ  ات  ش ف يغط يل ما  ٕاصالح التعويض عن فقدان الشغل ا
                                                 

2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
3 Organisation Internationale du Travail 
4 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

ٔجراء،  ل ا شهدها بالد د يل ك رسحيات امجلاعية لكها ا يف ٕاطار هاذ ال
يفام اكن الوضع بة هاذ الناس لكهم،  ايئ ملوا القانوين  البد من جمهود است

لام  ات الشعب املعوزة، العامل والعامالت،  هلم، العامل والعامالت وف د
شلك  ٔن القطاع املهيلك ك اصة % 60ب ادي يترضر،  و  بري م دد  و

لهيا  ٔكد  يل  ل مين، وا شارن ق يل شارو لها املس ات ا يف هاذ القطا
سامه ٔن  لشغل، بغض النظر البد  ا اكحتاد املغريب  د اح كون وا ٔن   و

كون  يل  لوقت ا اصها تدوم حىت  يل  اصة هباذ الشهر هذا، وا املقاربة 
ل  ٔوراش د ل ا لتزنيل د عية، ملا تبادرو وتبارشو  عند حامية اج

ات الشعب املغريب عية للك ف ج   .توسيع امحلاية 

س احلكومة،   السيد رئ
سك  ت صعيبة وال عي كذ حىت هو القرار صعب والرها ج

ىل احملافظة  ىل  -حصيح  -م، احلكومة مسؤو  ىل احلياة، واحلفاظ 
ىل كذ  ة، ولكن احلكومة كذ مسؤو  ىل الص احلياة هو احلفاظ 
اصها  رامة املواطنني و ىل  ي مسؤو  ل املواطنني، فه ش الكرمي د الع

جتاه   .تعمل يف هاذ 
ٔخرى، الس  قشكرا مرة  س احلكومة، وكنمتىن لمك التوف   .يد رئ

س   :السيد الرئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

دود  عي، يف  ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا ٓن  ٔعطي اللكمة ا
  .مخسة دقائق

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
  س،السيد الرئ 

س احلكومة،   السيد رئ
، و ر ا   السيد وز

ن، ر ن الوز   السيد
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
عي، ملباركة  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ٔتقدم  بداية، 
ىل صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  لول هاذ الشهر العظمي 

ىل اكفة ٔن جيعل هذا  هللا، و ر  ٔمجعني، ورجو من العيل القد املغاربة 
ىل ب  ٔن ينعم  ة مجعاء، و ٔمة إالسالم ىل ا الشهر شهر مين وراكت 
ادة الفعلية لصاحب اجلال امل دمحم  ستقرار، حتت الق ٔمن و ٔمان وا

  .السادس نرصه هللا

س احلكومة،   السيد رئ
اقشة العر  ل م ٔوال، ق ٔمام جمليس ٔجسل،  ٔمس  ي تقدممت به  ض ا
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ري لمك، السيد  مك واحلرص الك ري حلكوم ٔوال احلرص الك ٔجسل  الربملان، 
اصة وحنن  ال مع الرٔي العام،  ىل التواصل مع الربملان ومن  س،  الرئ
يئ  ٔمام الوضع الو نعاين من اجلاحئة ملدة جتاوزت السنة، فاللك اليوم و

ويل، فاللك اليوم و  ش ا ٔنه البد من التعا ىل  مة  ة  ا ىل ق ٔصبح  اع و
ا ما ٔت تتغري ش ة هذه اجلاحئة بد ٔن املقاربة ملوا ء، و   . مع هذا الو

صاد، قلنا يف : بداية اجلاحئة، املعاد بني املصلحتني ق حصة املواطن و
صاد،  ق ل  ٔن حصة املواطن يه ق ىل  بداية اجلاحئة من هذا املاكن 

ة املواطن، لكن مع طول املدة  وممكن صاد وال نضحي بص الق التضحية 
ٔمام  ات املترضرة و ٔمام القطا تضح اليوم  ٔصبحت هذه املقاربة تتغري، ف
اصب  ات الهشة اليت فقدت م ى الف اصة  سهتان به،  ي ال  العدد ا
صاد مع  ق ٔصبح لزاما اليوم التفكري يف  ا، ف الشغل وفقدت قوت يو

  .املواطن حصة
ىل جحم  صبا  كون التفكري م ٔن  س احلكومة، البد  فاليوم، السيد رئ
اصب الشغل يف  صاص هاته اليد العام اليت فقدت م ر الم س

ات ادق، الصناع التقليديني، فالعدد : خمتلف القطا  - املقايه، املطامع، الف
شارة  س سهل، العدد خضم، فالتفكري  - كام تفضلت املس ينا ل اليا 

اء اجلامعية،  ٔح ات، بناء ا شف خصاص يف بناء اجلامعات، يف بناء املس
، السيد  صاص هذه البطا بناء السدود، بناء الطرق، حفان الوقت الم
ر والتعجيل هبذه اخلدمات حىت  س س احلكومة، لتفعيل صناديق  رئ

ات الهشة وحىت جند لها فر  ىل هاته الف ص شغل، خنفف من العبء 
ىش يف  ٔن ي غي  س احلكومة، لزوما ي مك، السيد رئ لتايل حىت خطا و
هيا  ىل ت إالجراءات املشار ٕا ٔن املغاربة اليوم لكهم تعودوا  جتاه،  هذا 

هيا ون النظر ٕا ٔنمت تلف ذ بداية اجلاحئة، و   .م
ٔن يضع املعقم يف ىل  ىل ارتداد الكاممة و ٔصبح معتادا   اللك اليوم 

ٔصبحوا  ٔمجعني  اصة، املغاربة  لسالم طريقة  ٔصبح  د،  ىل التبا به و ج
ني بذ   .وا

ة  متثل يف القوت اليويم ويف س، يه  لكن، الصعوبة السيد الرئ
حن نالحظ يف ظل هذه اجلاحئة احلالق يعمل وهو  ليه، ف احلصول 

رتدهيا، لكن مع صدور قرار  رتدي الكاممة، الصانع التقليدي يعمل وهو 
لول بدي الق فالبد من التفكري يف    .إال

س   .وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل ميقراطية  ة نظر الكونفدرالية ا ٓن لو   .سمتع ا

شار   :املبارك الصادي السيداملس
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

  راء،السادة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اللمك ٕاىل معوم الشعب املغريب ارك لمك، ومن    .رمضان م
ي  س احلكومة يف البيان ا اقشو مع السيد رئ ش ن نا  طبعا اليوم ج
ذة والقرارات اليت اختذهتا  لربملان، حول التدابري املت ٔمس  تقدم به يوم 

ل احلا ٔن احلكومة دامئا احلكومة والتطور د ، والواقع  ئية يف بالد  الو
د  ٔ س احلكومة، وخيتار يف  لينا السيد رئ نا، مرة خيرج  عادهتا تفاج
ٔيت ٕاىل  ذها، ومرة ي وات يتواصل مع املغاربة لتربر القرارات اليت يت الق

ذ   .الربملان لتربر القرارات اليت تت
ٔشنو يه الفائدة من النقاش مع ال  ٔن اليوم  س احلكومة، رمغ  سيد رئ
لحكومة؟  ات  ٔن يقدم اقرتا   الربملان ممكن 

س احلكومة، ولكن القرار اختذ، وكتطلبو،  ت لنا رئ ادي يتص اليوم، 
رو  مك ويد نعو  ش يق س احلكومة، من الربملان ومن املغاربة  السيد رئ

يل كتقولو   . ذاك اليش ا
قو يف احلكومة قوش يف  يفاش بغيتو املغاربة ي ي ٔعضاء احلكومة ما  و

ق يف هذا ! نفسهم؟ ي ل احلكومة هذا ما  ت د   .يعين ما بني املكو
قو يف احلكومة، ولك مرة كنلقاو ترصحيات  يفاش بغيتو املغاربة ي

ناقضة؟    ! م
لمغاربة، ٕان شاء هللا حبول  يقول  ة،  ر الص لسيد وز املغاربة تصنتو 

ادي خن ودهللا، يف رمضان  رفعو الق ادي  . رجو ونصومو، ٕان شاء هللا، و
يرصح  د  ٔعضاء احلكومة لك وا قو يف احلكومة و لمغاربة ي يف ميكن 

ٓخر؟ اقض ل   ! ترصحي م
ٔطر  ل الثقة داملغاربة يف ا لجنة العلمية، طبعا هاذ القضية د سبة  ل

ٔطر الوطنية و  ني  كنقولو لمك الوطنية، كنا من املدافعني بل من املؤم
د  نو يف اجلاحئة وا تعطيومه إالماكنيات والفرصة، لكن ما اعطيهتومش، 
ٔنه  ىل  ليا، كنا كنمتناو  ىل كفاءة  و  ل املغاربة ب ٔطر د ل ا العدد د

ستغل هاذ الفرصة   .احلكومة 
يقول يف الترصحي، وسولمك، السيد  يل  لجنة العلمية ا ٔعضاء ا د  ٔ

س احلكومة، واش اصة  رئ ل املغرب،  د الطفرة د فعال اكينة وا
ة، وينفي هذاك  ر الص ل السيد وز ين بيان د اود  يجي  ملغاربة؟ 
ٔهنم  قو  هيم ي ش  لجنة العلمية، املغاربة ما ميك ٔعضاء ا د  ٔ ل  الترصحي د

يلغي بلغاه د  الت ولك وا لهيم لك املدا لط    .اخ
شوفو، كتط  يورمه مع نيا، املغاربة ك لومه  ل  8لبو من الناس تد د

فقني ا م رتازية، واح لرشوط  اص املغاربة يلزتمو  ليل، وكتقولو  . ا
ٔنه هاذ القرارات ما  س احلكومة، هو  ليمك، السيد رئ يعيبو  يل  املغاربة ا
يفاش  ىل امجليع،  كون  ن للك يش ولكن  كمتسش امجليع، املغاربة مستعد

ال ٔحزاب السياسية التجمعات  ل ا شوفو املغاربة بعض زعامء د ل، ك
ل اململكة يف جتمعات  ٔقالمي د ل احلكومة يتجولون يف ا ٔعضاء د وبعض ا
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لو مع  رتازية، ونطلبو من املغاربة يد ٔدىن الرشوط الصحية و ال حترتم 
لهيم؟ 8   ! وسدو 

س احلكومة، ماكتكو ء، السيد رئ ل الو ت احملاربة د لتعل ش 
ش ميكن املغاربة،  ٔنه  هلم،  لقوة، كتكون ختاطب املغاربة يف العقول د و
لرشوط  اصنا نلزتمو  ء،  ىل هاذ الو شلك جامعي  ش ميكن لنا تغلبو 
د حيضيه، يعقم يديه  ليه وا د نوقفو  ش لك وا اد الصحية، راه ما 

د وي ر التبا ملا والصابون ويد ر الكاممة، هاذ إالجراءات ويغسل يديه  د
ٔن عند حكومة  ىل  ٔ كنقول  ات  س احلكومة،  لكها، السيد رئ

ا مع هاذ ا مع احلكومة وتلف ات مع هاذ الفريوس املتحور، وتلف حورة و   ..م

سالسيد    :الرئ
  .شكرا، شكرا

ىل التقدم  شارن احملسوبني  ن املس د السيد ٔ مج لكمة  يف الرب
ية، شرتا دي و   .اليس 

دي جشري   .تفضل اليس 

شار    :دي جشري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،    السيدات والسادة املس
ية،  شرتا ا، يف حزب التقدم و مثي ٔؤكد جمددا عن  ٔن  ٔود بداية 

ة اليت اختذهت اق س ذ بداية اجلاحئة للك إالجراءات واخلطوات  ا بالد م
، واليت  ادة الرشيدة جلال امل ، حتت الق ورو ة فريوس  يف موا
برية من  داد  ٔ ٔ وسجيل  ٔسو اريو ا ت املغرب من تفادي الس مك

ات ت والوف   .إالصا
لصندوق  اللته  داث  ٕ سعنا هنا سوى جتديد إالشادة  وٕاذ ال 

ء فري  ة و ات املعوزة اخلاص بتدبري وموا لف مع املادي  ، وا ورو وس 
ىل  لحفاظ  مع املقاوالت  ذة  واملترضرة من اجلاحئة ولك التدابري املت

اصب الشغل ودمع املنظومة الصحية الوطنية ىل م   .إالنتاج الوطين و
ح،  قرار جمانية معلية التلق ٕ لقرار املليك احلكمي  كام ال يفوتنا التنويه 

نضباط،  واليت انطلقت قة و لفعالية وا سمت  ث ا اللته، ح اية  ر
ٔوىل  قدمة يف مصاف  اللها مرتبة م ح ديث العامل  ي جعل ب  ٔمر ا ا

ني دد امللق ث  ول من ح   .ا
ية لك عبارة الثناء  شرتا ويف هذا إالطار، جيدد حزب التقدم و

ة ه ٔوىل ملوا ٔول ٕاصابة والتنويه ٕاىل من اكن يف الصفوف ا ذ  ء م ذا الو
ن الزتموا  ململكة ٕاىل اليوم، ٕاضافة ٕاىل املواطنات واملواطنني ا جسلت 
ا الطوارئ  الية لتدابري احلجر الصحي و لك مسؤولية وروح وطنية 

  .الصحية رمغ قساوهتا ماد ونفسيا

س احلكومة،   السيد رئ
ٔمهيهتا و  د يف  ٔ دواها، بقدر هذه إالسرتاجتية اليت ال جيادل  هتا و د

ٔهنا حتمل يف طياهتا بعض املالحظات اليت نوردها  ما استحسهنا امجليع، ٕاال 
  :كام ييل

ضيات املتعلقة بـ د"ٔوال، ضعف احلاكمة املرتبطة بتزنيل املق ، "19-وف
لتدابري الوقائية؛ م    مقارنة مع تضحيات املواطنني والزتا

لتواصل احلك م    ويم مع املواطنات واملواطنني؛نيا، غياب شبه 
ل مع  دم التفا ل السيايس يف املوضوع و لثا، غياب ٕارشاك الفا

ادراته؛ ة من م   مجمو
ت احملمت بفريوس  راجع معدل حفوصات الكشف عن إالصا رابعا، 
دد  د، بعد رفع احلجر الصحي، مقارنة مع  ورو املست

ل؛  الفحوصات اليت اكنت جترى من ق
ة امسا ل الوصول ٕاىل املنا ٔ لحكومة من  ، غياب ٕاسرتاجتية واحضة 

ة  ة والعط الصيف اسبات دي ٔبواب م ىل  ٔننا  اصة و امجلاعية، 
ابية نت ستحقاقات    .و

ٓيت ري، وجب طرح السؤال ا ٔ   :يف ا
الق املقايه واملطامع  لعواقب الناجتة عن ٕا ر احلكومة  ما مدى تقد

ف مهنا؟الل شهر رمضان؟ و  ة التخف يف   ما مدى 
  .شكرا

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

الت  ىل التد لرد  ٔو  ل  لتفا س احلكومة  لسيد رئ ٔعطي اللكمة 
هيا   .اليت اسمتعنا ٕا

نالسيد سعد  س احلكومة ا ين، رئ   :الع
﷽  

ىل رسول هللا ىل  وحصبهامحلد  والصالة والسالم    . و
س،   السيد الرئ

، و ر ا   السيد وز
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
يل هو دامئا  لنقاش اليوم، النقاش ا ٔمس و لنقاش  ٔ سعدت كثريا 
ٔ كنقول  يل قالو راه تلفو،  شارن ا د وغين، لكن بعض إالخوان املس مف

يل تلف" ٔرض ا لف، "شد ا ش الشعب املغريب  ٔن ما كنظ ٔنه  ، مبعىن 
ولية وإالقلميية  ٔن املعطيات ا ن،  ٔشنو اك ارف  الشعب املغريب واعي، 

ٔ نعطي  ش يتضافو  2والوطنية واحضة،  ديدة البارح واليوم،  ار  ٔخ
يل   .ىل العرض د

ء  ٔن و ة العاملية اعتربت  ظمة الص د"ٔمس م وصل مر " 19- وف
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اىم  ضطراد، يقول ٕانه ي ت  دد إالصا سجيل ارتفاع  ة مع  حر
امليا مبعدل  ت  شلك مضطرد، ارتفعت إالصا ، وارتفعت %9ضطراد 

سبة  ات ب ة العاملية، هذا هو %5الوف ر العام ملنظمة الص ، ويقول املد
ت، دد إالصا دة يف  شهد ز ي  ىل التوايل ا ٔسبوع السابع   ا

ات دد الوف شهد ارتفاع  ي  ىل التوايل ا ٔسبوع الرابع    .وا
دثون عن املتحور الربازييل واختاذ  هذا الصباح يف تقرر يف فرسا يت
ٔو وقف احلراكت من وٕاىل الربازيل يف فرسا، ويقولون  يد  إالجراءات لتق

ملقارن زال هامشيا  ىل الرمغ من هذا املتحور الربازييل ما  ٔن  ة مع ىل 
ٔرسع  دوى،  ٔرسع  ٔنه هاذ املتحور الربازييل  املتحور الربيطاين، ٕاال 
ذو  يت ح، وبداو من دا  لتلق ٔكرث مقاومة  ٔكرث ٕاماتة،  شارا،  ان
سيطر  ادي  يل  ش هاذ املتحور الربازييل هو ا ش ما يول إالجراءات 

يئ يف الب   .ىل املشهد الو
ٔمس، هاذ الو ٔنه، كام قلت  ا معىن  يتحول، مايش اح يق  ء هذا راه 

لو  ٓت د يق املفا رشية، العلامء، اخلرباء،  عند معطيات هنائية، حنن ال
ديدة، اليت مل  ة  ا شفو يش  ك ٔي حلظة نعاودو  ش، وميكن يف  هت ما ا
اصنا احليطة، هاذي يه  اصنا احلظر التام،  لتايل  كن معروفة، 

ا ٔساسية، ما  اصنا نقاومو بقوة الرسا ا ستاهنو هباذ اليش، و صناش 
لنا  لنا واحلذر د ار الزائفة، ونقاومو بقوة التوهني، نضعفو اخلطاب د ٔخ ا
ن دا  ل، راه اك ول وصلت ٕاىل مرا ء، وكثري من ا يف اجتاه هاذ الو
ىل  الف، هللا حيفظ، وحنمدو هللا  ات يف اليوم  يحسبو الوف يل  دول ا

يل وصلنا لها بتعاون امجليع بطبيعة احلالبالد ىل هاذ النتاجئ ا   . و
ٔنفسنا ومع بعضنا  ة مع  اصنا فهيا الشفاف لحظة  د ا ٕاذن هاذي وا
كون عند  اص  ٔمس  اصنا ما نغلطوش، وكام قلت  البعض مكغاربة، 
ذ  ٔو اكن اجلهات اليت تت رباؤ  الثقة يف املؤسسات الوطنية، سواء اكن 

يقولو املغاربة القرا ٓش  ذوهاش عبثا، كنبدا  ٔن القرارات ما كنت رات، 
، راه ما كنخرجو قرار حىت "مائة ختممية وختممية وال رضبة مبقص"

لو ٕاىل  ر الرٔي د يد د  ٓخره ولك وا دور ومييش ويدور ٕاىل  سخفو، ف ك
ان املتد اليت تدرس مجيع اجلوانب  ل ل لك ا ٓخره، بطبيعة احلال من ق
ٔن  ي رضورية،  كون القرارات املؤملة رضورية فه ل القرار، لكن عندما  د
 ،ٔ ٔسو لو  ة د كون الن ادي  هش اليوم  هاذ القرار املؤمل ٕاىل ما در

ٔوىل   .هذه النقطة ا
لو  يل تد ٔسف الشديد، كثري من إالخوان ا النقطة الثانية، مع ا

ش فني ٔ ما فهم الق اللكي،  ىل إال الق اللكي؟ حنن هيرضو   هو إال
لييل، احلكومة مل  يل هو احلظر ا ل ا يل اكنت من ق استصحبنا القرارات ا
يل اكن قلنا  لييل ا الق اللكي، ٕامنا هذاك احلظر ا تغلق لكيا، مل تقرر إال
ة  ٔن نقصنا سا ة،  الف يف السا سمتر يف رمضان فقط، مع اخ ادي 

ٔمسو ة يف  هنار 8لت و  9بدل من .. ونقصنا سا ٔما ا ن،  يل اك ، هاذ اليش ا
ٔن حىت  ٔقول ب ٔن  هنار، ولكن بطبيعة احلال البد  الق لكي يف ا ش ٕا ما اكي

د  ياطات، والوا ح رتازية و ٕالجراءات  لزتام  اص  هنار  يف ا
الق اللكي ٓخره، هاذ اليش رضوري، ٕاذن ما اكش هاد إال   .حيظي ٕاىل 

ٔستغرب من بعض االٕ   ٔ يل تقدمت و يل كثري من املعطيات ا خوان ا
ت إالخوان  ٔ كنت متن قة، و ري دق ٔقل،  ىل ا قة  ري دق ة و ري حصي

ل املعارضة خلصوص د ل  كون يد .. د ل لكيش  لحظة د املهم هاذ ا
ذو القرار،  ا يف احلكومة كنت لحظة، اح د ا ا يف وا ناش اح دة، ما بق وا

ٓخر، ملناسبة هاذ القرا ٔي معطى  عتبار  ذوش فهيا بعني  رات ما كن
ش  لسادة النواب البارح، يف هاذ اليش مااكي وراه قلهتا البارح ورشحت 
ت وال يف الناس يعجهبم احلال، بعض  ا نت ل  ٔصوات د تفكري، ال يف ا
رشحو  اصنا  الناس يعجهبم احلال وال ما يعجهبومش، بطبيعة احلال 

ش ي  فهمني، لمواطنني  ٔن معوم املغاربة م ا ب ا حس تفهمو، ولكن اح
يل  ٔرس ا الش؟ وخصوصا، وخصوصا، وخصوصا ا ياء،  ٔذ ارفني، 
اهبم،  يل فقدو اح ورو يف ظروف صعبة، وٕاما ا اهبا ٕاما دوزو  عندها اح
ب  س  ، ورو هلم جبوج يف هاذ  ء د ٓ يل فقدو ا س ا ٔ كنعرف  و

يا ح دم  ا  د ٔح ل هللا، الوا ٔو هذا قدر د اه  ن دم  ٔو  ط 
اص  سان، ولكن  يتصاب به إال ٔمراض  يتصاب، هذا مرض من ا

ياط   .ح
ة  هيا اليوم ن يل وصلنا  ٔن النتاجئ ا ٔ كنحيهيم،  ، املغاربة  ف
د  ساش وا ادي ن ٔ ما  ، ولكن  ال امل لمغاربة وراء  الوعي امجلاعي 

ة هنا، يف هاذ املاكن، اكنو بعض إالخوان من املعارضة القضية ، يف هاذ الق
ح،  لتلق لحم الوطنية  داد  ٓنذاك يف إال ىل احلكومة التقصري  ابوا 
هتا  هتا، بل ودعوا احلكومة ٕاىل تقدمي استقا وخضمو هاذ القضية وحنن يف بدا

ٔنفسهم اليوم، الي ، ها هوما  ب جعزها، ولكن، امحلد  ٔن س يعرتفو ب وم 
رتاف  رتاف وطين و ال  ىل لك  ح جنحت،  لتلق امحل الوطنية 
يعرفو هاذ اليش،  يعرتفو هباذ اليش، واملغاربة اليوم  ين؟ و دويل، فهمت
ة العاملية خرجت يف موقعها الرمسي  ظمة الص يعرف هاذ اليش، وم والعامل 

ٔوا ول ا ٔنه من العرش ا ن جنحوا يف تدبري هاذ وقالت هت املغرب  ئل ا
ح ل التلق   .امللف د

ادي يتعاملو مع هاذ املوضوع اليوم؟  يفاش هاذ إالخوان   ، ف
ل  ة د مو د ا شوفو وا ين ك اود  ٔخرى اليوم  ٔهنم مرة  وخصوصا 
ل املعارضة، احلكومة جتاهد يف املواطن،  ابوها هاذ إالخوان د االهتامات 

رية الرضائب  ٔن قطاع مد ة، مع  كتخبط يف املواطن، جتاهل قطاع السيا
ات  ة راه من بني القطا ٔمسو - السيا ٔخ  يل  -.. راه قالها ا ات ا القطا

ا والو  يقول ما شف ادي جني ليه،  ٓخره و مج توقع معهم ٕاىل  ر ن عقد  اك
ه  م ف بري،  م  ٓخره، كثري من االهتامات وهذا  من هاذ احلكومة ٕاىل 

ىل حقائقمز  ين  لصواب، ال ين م جمانب  س، و ه تب م ف   .ايدة، و
د اخلطاب  الو بوا اصنا نت ٔنه  ٔقول ب ٔخرى،  ، مرة  ٔ ما  -ف 

ٔكرث من هاذ اليش  زيد  ش  ل  -اد ل املوضوعية ود د اخلطاب د وا
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ة يف بالد  طق ة معقو م ا ٔن ٕاىل قلنا يش  ٔوال،  إالنصاف لبالد 
د  لني لك وا ا مجيع املتد ا بالد ونصف ا نصف يعرتف هبا، راه اح لعامل 
ه شوية، احلكومة دارت شوية  ٔن هاذ اليش لكيش خيدم ف تو،  من 
لقدام؟  ادي  ش نقول احلكومة ما دارت والو واملغرب  رضوري، ما ميك
ري ا اعطيو  د الشوية، وا يفاش هاذ احلكومة؟ البد عندها وا  ٕايوا 

ن والو اكع؟% 10، 2%   !يفاش ما اك
ا  ون هاذ اليش ما ينجحش، طبيعي، اح داماش  ون احلكومة ما 
بري،  لو، اكن عندها دور  ال امل والتوجهيات د ل  لقرار د معزتن 
يجيب مشاريع  يل  ٔرض هو احلكومة، ا ينفذ يف ا يل  الشك، ولكن ا

ش هاذ ش، ما .. اليش القوانني ومشاريع املراسمي  ٔن هاذ اليش ما اكي
يل  رشيعية وتنظميية، هاذ اليش شكون ا بة  كون بدون موا ش  ميك
ينفذ؟  يل  ٓخره؟ وشكون ا ليه ٕاىل  رو يف الوقت املناسب وسهر  يد

ٓخره يخرج الفلوس ويدمع؟ وشكون ٕاىل  يل    ...وشكون ا
دها بطبيعة  ست و احلال، احلكومة عندها دور، لكن احلكومة ل

شكر  شكر امجليع، بغيت  ٔيضا، امحلد  ك د  ات كثرية م هناك 
ٔخرى  ٔو مؤسسات  ٔو جممتع مدين  اص  ٔو قطاع  رباء  امجليع، سواء اكنوا 
ٔن  ٔيضا،  ي سامه  ري رمسية، والربملان جزء من هاذ البناء ا ٔو  رمسية 

ٔول،  مشاريع القوانني كنجيبوها هنا، كتدوز هنا، دوز مرسوم بقانون يف ا
ل الربملان حىت هو عندو دور  ٓخره، وامحلد  التعبئة د ودوز ٕاىل 

دا بري    .وعندو دور 
احئة  ل تدبري تداعيات  لصندوق د سبة  ل د"طيب،  ، "19-وف

يعطي  لربملان  ا  صاد واملالية، لك وقت لك ما  ق ر  هاذ الصندوق وز
ل الصندوق، املداخ  ل، املصاريف، واش الرصف يف املال احلساب د

ل  د د د وقوا ؟ رصف املال العام ال يمت ٕاال وفق قوا سهو العام يمت 
ة ه الشفاف كون ف ش  ات هناك احلرص  ة، وهاذ الصندوق    .الشفاف

نتظام، وخصوصا ما  ىل تفاصي  سمترار  ٔطلع الربملان   ، ف
ٔو امل ٔو املهن  ات  مع الف قاوالت، وعكس ما قال بعض إالخوان، خصص 

ٔ يف اتصال مع  مع واملقايه راه فكر فهيم، و هيا ا ات تدار  كثري من الف
ر  صاد واملالية والسيد وز ق ر  ة والسيد وز ارة والصنا ر الت السيد وز
م املق ٕان شاء هللا،  ٔ ٔمتىن يف ا قشنا مرارا هاذ املوضوع، و الشغل، 

ال، وٕان عندما جتمت ذ قرار يف هذا ا ش تت صادية  ق ع جلنة اليقظة 
ات  ات كثرية، ف ٓن راه ف ذ البداية ٕاىل ا يل تدمعو م ات ا اكن راه الف
ٔثناء احلجر الصحي،  ٔن كام تعرفون اكن  ات اليت دمعت كثرية،  كثرية، الف

ٔثناء احلجر ال :ٔشهر 3احلجر الصحي اكن يف  ريل، ماي، يونيو،  صحي ٔ
ٔن لكيش واقف بعد احلجر الصحي رجعت . اكن هناك دمع واسع، 

د التعديل يف القانون، ومدد ٕاماكنية استفادة بعض  شطة، در وا ٔ ا
ٔجراء ٔو  ات  ات، اليت اسمتر ترضرها  الف ٔو بعض القطا ات  بعض الف

احئة ل ب إالجراءات اليت اختذت    .س

ٔش  شوف  ات تعد ك ٔت القطا ذ ذ ومن هنا بد ات، وم نو يه الف
لهيا، صدرت مراسمي كهتم قطاع  مج وصودق  ر داد عقود  احلني مت ٕا
ه، كهتم قطاع التظاهرات  لني ف ة، كهتم القطاع مبختلف املتد السيا
ه، وكهتم قطاع  ٔلعاب والرتف واحلفالت، وكهتم دور احلضانة، وكهتم قطاع ا

ة وإالبداعية، وكهتم الق ات الثقاف ضية، وكهتم مقاوالت الصنا ات الر ا
ٓن، ٕاىل  ني، هاذو لكهم ٕاىل ا ن السياح ، قطاع املطامع واملرشد املناو
يل عندمه العامل املرصح هبم  يل رصحو ا لترصحيات بطبيعة احلال، ا ٓن  ا
ٔهنا  عي، وعندما ترصح هذه املقاو ب ج لضامن  ى الصندوق الوطين 

يتدمعو ودا راه توقفت وفق الرشوط الوار  دة يف القانون ويف املرسوم، راه 
سمترار عرشات  سمترار،  مع الشهري  ل ا إالحصائيات موجودة د
ات  ا م ٔح الف و ، عرشات ا يتدمعو شهر يل  الف ا ات ا ا م ٔح و
ربين  ٔ دا،  ريل راه  ٔ ٓن، ٕاىل مارس، وبطبيعة احلال  الف شهر ٕاىل ا ا

ٔمسوالسيد الوز ل  ل الشهر اجلديد د ادي يبدا الرصف د دا  .. ر، 
ل  يل رصحو ق سبة ا ل  8ل يل رصحو ق ريل، ا ريل غيترصف هلم  8ٔ ٔ

؟ ف هذا  ن، كنلعبوا دا يفاش ال؟ ال اك دا، ٕاذن هاذي معلية  مع  ا
  ..معلية

سبة املقايه را ل لمقايه، بطبيعة احلال هاذي املطامع،  سبة  ا ل ه اح
ٔ توصلت بعدد من  متني هبم، و ا  راسة، واح د ا راسة، ق د ا ق
يل  ل املقايه وال بعض الناس ا الرسائل من ٕاما بعض امجلعيات املهنية د
ادي  م، و ا راه كندرسو هاذ القضية لك اه دامني يف املقايه، واح

ات ٔ  ٔي ف ٔيضا  ٔمهية الاكم ٕان شاء هللا، و ادي يظهر نعطيوها ا خرى 
مع اصهم ا ٔهنم حىت هوما    .ب

د  ٔ يل قالها  ٔمور ا ين من بني ا ٔخر يف اختاذ القرار؟ دا  واش ت
ٔ دا ما  ٔسبوع،  ل  الش ق لو، قال   يل تد شارن ا السادة املس

لجنة العلمية راه دارت  ء يتحول، وا ش، هذا و ش  2فهم لقاءات طوي 
ش خترج  يق يومني تدرس و لنا القرار، اكن من املمكن تقول لنا بقاو 

ا تتغري، راه دا ٕاىل  ٔرقام يوم شوفو واش طالع وال هابط، راه ا حىت 
يش  دد احلاالت اجلديدة زادت  ل اليوم راه  و الرمق د ملقارنة  150شف

ٔرقام وكتحسب  ٔنه راه ا ري اليوم، معىن ذ  ٔول البارح،  مع البارح وال 
ش  ٔسبوعي  ٔن هو كنحسبو املعدل ا اصها  ٔسبوع، معىن ذ  ىل 
ادي هاذ  ش نعرفو فني  ٔسبوعي واش طالع وال هابط،  شوفو املعدل ا
ٔسبوع، وهذا  ه يف وقت اكيف  ه، اختذ يل اختذ التايل القرار ا ء، ف الو
اصن ئية  ٔن املعطيات الو ٔسبوع،  ٔكرث من  رو  ش ند ا اكيف، ما ميك

يل  اصنا نعرفو هاذ املعطيات ا ي كتتغري، و عتبار فه ذوها بعني 
ري هاكك، ال،  ذو  م رمضان، مايش كنت ٔ ىل  ىل رمضان و ر  ٔ ادي ت
عتبار  ذها بعني  ٔ لمية اليت جيب  ىل معطيات  نية  ٔمور م هاذي 

ٔمسو   ..وجيب 
ٔساسية ا دة يف املواد ا ل الز ٔغرب لثا، هاذ القضية د يل يه من 
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د  د الشوية، وا سمترار، وا ٔسواق تتغري  ٔمثنة يف ا ما مسعت، حصيح ا
ٔمس، احلكومة دامئا مع قرب  سبة التغري، ولكن كام رشحت يف عريض 
ارة  خلصوص وزارة الت ات املعنية  سيق بني القطا شهر رمضان بت

ل ا د حتريك معلية د يمت وا لية،  ا ة، وزارة ا ع واليقظة والصنا لت
  :اصة بـ

ٔسواق؛ ل املواد يف يوم رمضان يف ا   ٔوال، وجود الكفاية د
ل هاذ املواد؛   نيا، اجلودة د

لها ٔمثنة د   .لثا، ا
ع  ا كت عو به يوم يل كن ل الرصد ا د النظام د ن وا وتدار اك

يوصل اخلرب واش 60.000 يل  ن غرفة العمليات ا ا اك ن  نقطة بيع، يوم اك
رة اجلودة  يف دا اش،  ة وال ما اكف املواد الفالنية وال ما اكيناش، واش اكف
اصناش نصبحو  ٔن ما  ا، وكرتاقب،  لها، يوم ٔمثنة د ر ا لها، ويف دا د

ٔة   .فيش مفا
ٔنه يف لك  ٔيضا انتوما كتعرفو ب ع و ة وهناك ت ، هناك مراق ف

يتعلن، وهناك جلان  ٔقالمي، رمضان هناك رمق  اصة يف العامالت وا يقظة 
ياطات الاكم  ح رو  اصنا ند ارفني رمضان  ٔنه  كتبدا هاذ العملية 
ش ما يوقعش لنا يش ارتباك فهاذ اليش، وما توقعش خروقات حبال 
ة يف الوقت املناسب،  ل السلطالت العموم ٓخره، لتتد اكر ٕاىل  ح

ٔسعار عو ا ي ٔسعار،  ٔيضا ا   .و
ٔسعار  ويف ٔن  ني  ٔرسل يل ها هو يت ي  ٔ وا يل عندي  التقرر ا

عتيادية،  هتا  لهبا استقرارا، وتبقى يف مستو ٔ ٔساسية تعرف يف  املواد ا
ٔسعار بعض املواد، مقارنة مع نفس  ة يف  س سجيل بعض التغريات ال مع 

ٔسع ل يف  سيب املس خنفاض ال يل  ار الفرتة من السنة املاضية من ق
سيب  رتفاع ال ٔسامك والقطاين والفواكه اجلافة والبصل و لحوم امحلراء وا ا
لحوم البيضاء والبيض والطامطم،  ٔمثان الزيوت الغذائية وا ل يف  املس

ادي .. ولكن ش يش مادة خنليوها تفقد يف السوق، وٕاال  نعم؟ ال، ما ميك
قة، ف ة دق   ..كون احلكومة فشلت يف هذا، هناك مراق

سبة التضخم معروفة يف  د القضية، راه  ٔن لوا ولكن بغيت نطم
ٔمثنة  ال كزتيد املواد الغذائية ا ش سبة التضخم هو  ٔشنو يه،  املغرب 
لتخطيط كتصدر  ة  ، واملندوبية السام ٔساسية لكها سنو ل املواد ا د

ٔقل من  ، راه دامئا  سبة التضخم سنو لها وكتقول لنا  ، %1التقرر د
اوز  سب التضخم يف . %1.8، %1.7، %1درا فاش كتت ٔقل  من 

ٔخرى  ول ا سب  %14، %6، %7املنطقة لكها، راه ا ل  ا د ٔح
ش كزتيد ول اليت .. التضخم سنو  ش، املغرب هو من ا مستوى الع

صاديني بعض املرات  ق ٔن بعض  د  ٔدىن، ٕاىل  سب التضخم فهيا من ا
س  ش ميكن يقولو هاذ  اصنا نطلعوها  صاد،  ق د  بة التضخم ال تف

كون عندو الرحب  ج  ي يل  ش هذاك ا ٔكرث  ل إالنتاج  حترك الع د
  . ٔكرث

يبداو  صاديني  ق ات مع  رو اج يقولوها لنا، كند صاديني راه  ق
ري .. ٔمسو ٔمثنة ضد املواطن معدا  زيدو يف ا ادي  ا  ولكن واش اح

صادية رضورية، ٕاىل ه ة اق ك ينام د ا اصو جيي فوا كذا؟ هاذ اليش 
ٔحسن  لمواطن يه  سبة  ل سبة التضخم  اكن رضوري، وٕاال فهاذ 

  .وضعية
 ، دا، وهذا، امحلد  لها راه يه يف املتناول ج دة د ٔمثنة الز ، ا ف

اصنا حنمدو هللا يل  ، وا يل رحبناها يف بالد ٔمور ا لهيامن بني ا  .  
ل احلكومة يف جمال  بة د ٕالجراءات املوا ٔخرى مرتبطة  نقطة 

ة ذ . املقاوالت ويف جمال الصنا دد من إالجراءات م امحلد  راه تدارت 
ة  يل فهيا من  عددة، هاذ إالجراءات ا البداية ٕاىل اليوم، ٕاجراءات م

ٔن املقاو  م  ٔجراء، هذا يشء  ٔجراء، التكفل  رسحش ا ش ما 
ن  ة، اك رن دا يف السيا ف املؤقت حبال كام دا ٔجراء در هذاك التوق ا
د  لص  وا لصو، كت و كت ري ولكن ا ٔ يق  ف املؤقت، فهو  التوق
ليه  لص  و كت عية، ا ج ليه التحمالت  لص  سبة وكت ال

عية فهاذيك الفرتة حىت تعود املقاو  ج شاط ورجع التحمالت  ٕاىل ال
لت املقاوالت  د ذاهتا  اود خيلصومه، هاذي يف  لو و لعمل د

سمتر.. استطاعت بري من املقاوالت استطاعت    .جزء 
الن عن احلجر  ىل املهنيني فور إال ىل املقاوالت و ف التاكليف  ختف
متويالت،  يل اكنت، ا الصحي، خزينة املقاوالت عن طريق القروض ا

سرب " " ضامن املقاوالت الصغرى واملتوسطة"ومن بعد " سضامن ٕا
ٔكرث من هذا، "ضامن ٕاقالع"و اسبة، و ٔمثنة م مة وب يل يه حىت يه  ، ا

اون هاذ  دا، و م  اتيني وهو  لمقاولني ا داث قرض بدون فائدة  ٕا
ل  هلم يف املر د سمترو يف العمل د ش ميكن  اتيني  املقاولني ا

د   .الكوف
مج دمع  ر رب تفعيل  ٔسواق  ر وسهيل الولوج ل ياز "س ام

ولو يدمع املقاوالت، وخصوصا املقاوالت الصغرية يف تصنيع "ك يل  ، وا
ة لها يل حمتا ات واملعدات ا   .دد من املنت

يل حققو املغرب يف صنع الكاممات، يف صنع هاذ احمللول  اح ا الن
ن، يل كمنسحو به اليد ايت، يف  الكحويل ا كتفاء ا ه  يل اليوم عند ف ا

ل  0اكن عند  2020مارس  يل كنتجو، يف مارس ) l’éthanol(د ا
ة . 2020 ات  %100ما دازش شهرن حىت وىل عند صنا من احلاج

ري  ري عبثا؟  ا  لنا، واش هاذ اليش  ٔمور د ا كنصنعو ا لنا، ولينا اح د
ما عندها فضل، ما عندها والو، ما دارت  طاح من السامء، هاذ احلكومة
  والو اكع؟ ما فكرت ما والو؟

ة دمع، مايش دمع  ابعة ون ة م ة ختطيط، ون ا ن هاذ اليش راه 
ش لرضورة، ولكن كنخفض بعض التحامالت كنعاون  .. كنعطي الفلوس 

، هللا جيازيه خبري ال امل يل اكن  ٓخره، ٕاضافة ٕاىل إالجراء ا ٔمر ٕاىل   ،
لمواطنني بـ  ش يوصل  يل هو دمع نوع معني من الكاممات   80به ا
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ش نعطيو لهاذ  ٔيضا سامه  د، وهذا  وف ٔيضا من صندوق  مي، وهذا  سن
لها ٔ املاكنة د   . املس

يصنع  يصنع والو كاممات، وىل من بعد  ، من %100املغرب ما اكن 
ٔكرث من  ٔ يصدر  لهيمدو يف وسط اجلاحئ 15بعد بد يقلب  . ة، والعامل 

ات فهاذ املر هاذي كثرية  ا ر الن ت نبدا نذ ات، ٕاىل ج هاذي جنا
دا   .دا، كثرية 

يل  منوذج ا د ا ه وا ولو اكن ف ك ياز  بطبيعة احلال هاذ ام
يل  ، وا ولو ك ديد ذو بعد  د املرشوع  ر وا يل بغات تد املقاوالت ا

، تدمع مببلغ  كورو لها بـ مرتبط  ر د س ل  ٔيضا  %30ٕاجاميل د و
ٓخر   .دمعها بدمع 

لصادرات، ففي  دال الواردات  رب اس شجيع إالنتاج الوطين  نيا، 
صادي  ق سيج 2023-2021ٕاطار خمطط إالقالع  ش نعززو ال ، و

يل  ٔمور ا لمشاريع الصناعية، اكع ا صادي الوطين، وضع بنك  ق
ستوردوها من اخل را، قلنا ك ا كنجيبوها من  ارج ما كنصنعوهاش اح

ه  يل بغا يصنعها يف املغرب ندمعوه، تدار بنك ف ادي ا  500هاذي 
ٔكرث من  د  ة مت اع د السا ة،  420مرشوع وٕاىل  مرشوع، حلد السا

شلك قدرة استريادية تناهز  مليار درمه وقدرة  31من هذه املشاريع، مما 
لواردات  دالية  مع  28لصادرات بلغت اس مليار درمه، مبعىن مع ا

يل تقدم لهاذ املقاوالت استطعنا اليوم اكن الهدف  مع ا التقين واحلث وا
ٓن  34هو  مليار، معىن  28مليار من الواردات نصنعوها، ولينا وصلنا ا

لهدف والهدف راه  ٔرسعنا يف 2023هو  %100ذ قربنا  ، معىن ذ 
ىل ، هذا  ٔ عشهاذ املس   . املقاو الصناعية ت

يل اكينة يف احمليط ويف العامل، ولكن  ت ا ىل الرمغ من الصعو مبعىن 
دت ماكهنا، ولكن مايش رضوري تصنع ذاك اليش  املقاو الصناعية و
ا ما  ٔ وا ري نصنع  يتصدر غنبقى  ل، ٕاىل ما بقاش  يل اكنت كتصنع ق ا

يل حمت ٔخرى ا ة  ا يل ميكن يتصدرش؟ نصنع يش  ا ٕاما وطنيا وال ا ا
دد من  دد من املهندسني املغاربة و ٔحيي هنا  ٔن  ٔريد  لتايل  تتصدر، و
ف مع  شاط مل يعد يتك لها من  شاط د يل استاطعت حتول ال املقاوالت ا
دد  سدات مع توقف  يل  ظروف اجلاحئة اليوم، وخصوصا مع احلدود ا

ة وال ل السيا امليا، م شطة  ٔ شطة ايل يه من ا ٔ ريه، ٕاىل  طريان و
ٔقمل، وهاذ اليش راه بدمع من احلكومة  ف والت ني لها، وهذا هو التك حمتا

  .وبتخطيط من احلكومة ومن الوزارة املعنية
لهيا، املعقامت  ات الرضورية هرض  لمنتو شجيع إالنتاج الوطين 

ٔخ ات ا دد من القطا ٔيضا دمع  رى اليت واملعدات الطبية الوقائية و
ٔقمل ٔن تت   . اولت 

ٔن  و،  ىل شوية م ري  ٔ هرضت  يل تدار، هاذ اجلهد و هاذ اليش ا
ٔشنو  صاد، ف ق ىل خمطط ٕانعاش  اص  ل  د السؤال ق اكن عند وا

لو؟ ة د   هو الن

ٔحسن التوقعات  كون من  ادي  لمغرب  سبة  ل منو  ٔوال، توقعات ا
منو يف املنطقة لكها س  ل ا ، يه ختتلف من بني املندوبية 2021نة د

لتخطيط وبنك املغرب ة  ، املندوبية %5.3بنك املغرب يتوقع . السام
لتخطيط تتوقع  ة  يتوقع %4.6السام ويل  بعد  %4.5، صندوق النقد ا

ل  كامش تقريبا د ىل الرمغ من اسمترار 2020سنة  %6.2ا ، وهذا 
احئة  ٔثريات  د"ت ا ، وهاذ اليش "19-وف ب هذا اجلهد، مايش  س اكن 

  .ري عفو
بية  ٔج رات ا س ل  لتدفقات د تصورو  -نيا، املعدل السنوي 

زاد بـ 2019ملقارنة مع  2020زاد يف هاذ السنة يف  –معا   ،1% ،
ل  د اسرتاتيجي د د، بطبيعة احلال اكن  ٔن اكن هناك  مايش نقص، 

يل فهي ات الكربى ا لو وإالصال ٔعامل وإالصالح د اخ ا  Doing(ا م
Business ( لمرتبة ٔخرى 2019امليا سنة  53وصلنا  ات  ، ودر ٕاصال

صاد 2020حىت من بعد يف  ق ل  ٔسس د ٔن ا ، هاذ اليش راه سامه 
ٔزمة،  ه هاذ ا ا، وقادرة توا س ا، قوية  س ٔسس قوية  املغريب يه 

ٔج  رات ا س   .بية بقت مسمترةف تدفقات 
ملقارنة مع سنة  2020سنة  %22ٕافالس املقاوالت عرف اخنفاضا بـ 

ب هاذ 2019مقاو سنة  8400مقاو مقابل  6600، 2019 س ، وهذا 
يل اكنت بة ا ل املوا سرتاتيجية د مع و ل ا   .سرتاتيجية د

اصنا نعرفو يف جمال ال  اصب الشغل،  بري من م دد  اع  ة اسرت صنا
يل اكن توقف يف الفرتة  90% اصب الشغل اسرتجعت، ذاك اليش ا من م

ٔمسو ل  دا.. د م  صب شغل يف  157.000. اسرتجعت، هذا يشء  م
ة اسرتجع   .جمال الصنا

ياطات  شار، اح ياطات املغرب من العم الصعبة، السيد املس اح
رخي ري مسبوق يف   املغرب، املغرب من العم الصعبة عرف مستوى 

ين؟   هاذ القضية، فهمت
رب  320ٓخر رمق  ، راه السيو اكينة يه 2020مليار درمه يف دج

رب  320ٔول مرة وصلنا . هاذي  240مقابل  2020مليار درمه يف دج
ين؟  80ىل سنة دز من . 2019مليار درمه يف نونرب  مليار درمه، فهمت

ٔخرى دد من املؤرشات ا ٔيضا حتسن    . و
صاد الوطين، راه  سبة لالق ل م  صادية هو  ق حتسن املؤرشات 

يل  ل املقاول ا ل املقاو الوطنية ود مثرن ود ل املس ر الثقة د يد ٔن 
ات  ا ٔيضا راه من بني الن مثر يف املغرب، وكام قلت  س ادي جيي 

ة نقصت سنة  ل املالية العموم ٔن مداخ ىل الرمغ من  ٔنه  بـ  2020الكربى 
ر سنة  82 س ه، ما نقصناش، هو  2021مليار درمه، ولكن  زد ف

اصها تنقص يف التوظيف  لها  ل د و نقصت املداخ ادة املنطق ا
ة، ما  اصب الشغل يف الوظيفة العموم دد م العام، ما نقصناش يف 
اش  ر العمويم، ما وقف س ر العمويم، زد يف  س نقصناش يف 

داا م  ٔساسية، وهذا يشء  ات الهيلكية ا   .ٕالصال
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ة وحماو لالستفادة من  رشاف د رؤية اس ٔن هناك وا ىل  هذا دليل 
ىل  ا ركز  ة عندها سلبيات وفهيا فرص، واح ٔن هاذيك الظرف ة،  الظرف
ل السلبيات،  ٔثري د ش نقللو من الت ستافدو من الفرص،  ش  الفرص 

سرتاتي  سرتاتيجية، هاذي يه  ٔهنا جنحت هذه  جية، وامحلد  يبدو 
ٔرقام لتخطيط ف خيص .. ٔن ا ة  ل املندوبية السام ٔرقام د ٓخر ا

 ، ٔن، امحلد  ريو بني ب عي، ف خيص  ج ٔثري  شغيل، ف خيص الت ال
ٔريد مرة  ٔ، و ٔسو اوز ا ٔن تت ٔن تنجح يف هذه املر و بالد استطاعت 

د الثالثة رسائلٔخر  ري نقول وا ري  ٔ   :ى يف ا
ش نقول  ٔخرى ٕاىل املواطنات واملواطنني  ه مرة  ٔتو ٔن  ٔريد  ٔوال، 
الق  يل اختذت يه قرارات مؤملة، ولكن مايش ٕا ٔن هاذ القرارات ا ب

يل اكن لييل ا يه مؤملة لكهنا رضورية، . اكمل، ٕامنا هو اسمترار يف احلظر ا
رشب يش ويه احلل املمكن اليو  د ت واء املر، حبال ٕاىل يش وا ل ا م، م

ادي  ل  رو، والتارخي، ٕان شاء هللا، واملستق ار، ما عند ما ند دوا و
ٔن هاذ القرارات راه اكنت رضورية؛ ادي يبني ب ، و   ينصف بالد

ىل تطبيق  زة واملهن الساهرة  ٔ ه الشكر مجليع ا ٔو ٔن  ٔريد  نيا، 
ذ إالجراءات الرض  ٔو ف خيص الطوارئ وتنف ورية ف خيص احلجر الصحي 

ة  ٔمام، يف الوا يل يه يف ا ات ا خلصوص الف ٔو ف خيص  الصحية 
ة هذه اجلاحئة ة يف موا ٔمام خلصوص: (ا ٔمن  ة وا ٔهنم )الص  ،

  . يضحيو
ش خيدمو  ٔن هاذ الناس ما ميك لييل  ل احلظر ا راه من بني الفوائد د

اص رضوري  ليل وهنار ام اكمل، ليل وهنار بال عط بال والو، راه 
متىش بطريقة  لنا  ٔمور د ش ميكن ا ف  ل التخف د الشوية د كون وا

دة   . ج
لييل  الش؟ احلظر ا ٔ رصحت البارح،  لييل  بطبيعة احلال احلظر ا
اصنا نوقفوها ولو  ل الفريوس ٕاىل كزتيد  ٔنه احلرية د ٔمس  رشحت 

ا ل . ، ولو جزئياس ه املعاش د هنار ف ٔن ا هنار،  ش نوقفو ا ما ميك
ه  ه التعلمي، ف عية، ف ج شطة  ٔ ه ا صادية، ف ق شطة  ٔ ه ا الناس، ف
ليل  ش، وا هنار؟ ما ميك يفاش؟ نوقفو ا ٔشغاهلم،  يقضيو  إالدارة، الناس 

ات يل هاذيك السا ٔثريا، ف اكن احلظر ا ليل  ٔقل رضرا وت ل ا د
لتعاون ميكن  –كام قلت  -يه مؤملة . ٔوىل لصرب ٕان شاء هللا، و ولكن 

اوزوها   .نت

ات وهذه املهن وهؤالء  - كام قلت  -ف  ه التحية للك هذه الف كنو
كون  ش ميكن الوطن  سهرون وشتغلون  ن  املواطنات واملواطنني ا

  .خبري ٕان شاء هللا، وكون يف سالم
ٔيضا  ل و ٔخر يف اختاذ م را ولك هتاون ولك ت ٔن لك  ٔقول ب ٔن  ٔريد 

الية، ال قدر هللا ه خماطر  كون ف ا دا . هذه القرارات ميكن  راه شف
ا س ة كزتيد  ا، احلاالت احلر س ا،  س ة كزتيد  سبة . احلاالت اليوم

سو معها، ولكن ه سا اولو ن اذ امللء حىت يه مرة كتطلع مرة كهتبط، كن
ش نفهمو هاذ اليش، إالجراءات  ٔن  ب وجود إالجراءات،  س اليش لكو 

ٔدت لهاذ اليش يل  يل . راه يه ا لييل ا ل احلظر ا ٔشهر  3إالجراءات د
ر هاذ اليش يل دا رينو، هو ا ا دا و معىن ذ . واح نا خنففو م ٕاىل ج

انه وت ٔل هللا سب س برية،  ٔرقام وفهيا خماطر  ا ادي تطلع ا ٔن جين عاىل 
ها   . ٕا

الية يحمل خماطر  ال  را يف هذا ا ٔو  ٔخر    .ٕاذن لك ت
ٔدعو مجيع املواطنات واملواطنني ٕاىل مزيد من  ٔن  ٔريد  ريا،  ٔ و
الصمود، مزيد من الصرب، مزيد من التعاون، مزيد من التضامن يف هذا 

ل من امجليع الص انه وتعاىل يتق ٔل هللا سب س هلم الشهر الكرمي،  رب د
ل من امجليع يف هذا الشهر الفضيل الصالة والصيام  هلم، ويتق والعمل د

ات ر العبادات والطا   .وسا
لس العلمي اكن عندو  ٔن ا ل الرتاوحي،  لقضية د ش  ٔ ما رجع
لس العلمي ميكن الرجوع  ل ا وى د وى، هاذيك الف السنة املاضية ف

ة يف هذا ا ي اكف هيا، فه رفع عنا ٕا ٔن  انه وتعاىل  ٔل هللا سب ال، وس
رشية مجعاء ر ال نا وعن سا ٔم ء وعن    . ٔيضا هذا البالء وهذا الو

اء مستقرا ٕان شاء هللا،  ا مطمئنا، ر ٓم ٔن جيعل ب  ٔل هللا  س
ر بالد املسلمني   .وسا

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احلكو    .مة احملرتمشكرا السيد رئ

شارن لسيدات والسادة الوزراء ولسيدات والسادة املس   .شكرا 
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