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االفتتاحية

بدا سعد الدين العثامين جد سعيد وهو
يستعرض ،أمام الربملان بغرفتيه ،ما حققته
حكومته من حصيلة بعد عامني ونصف
من تنصيبها .فقد تحدث رئيس الحكومة
بأسلوب مغرق يف "االحتفالية" عن "حصيلة
إيجابية" و"غنية باإلنجازات" ،غري أنه ،عند
النظر إىل اإلنجازات عىل الصعيد االقتصادي
واالجتامعي ،يبدو أن الحكومة مازالت
بعيدة عن بلوغ األهداف التي حددتها
هي نفسها ،ما يرفع عليها الضغط يف أفق
انتخابات .2021
يعترب العثامين أن السياسة التي يقودها
ذات "بعد اجتامعي خالص" ،حيث ال يكف
عن التذكري بالربامج التي ترمي إىل تقديم
الدعم لبعض الفئات االجتامعية الهشة ،لكن
املواطن العادي ال يجد ترجمة فعلية لهذا
الكالم عىل جيبه وقدرته الرشائية.
وحينام يتحدث رئيس الحكومة عن البعد
االجتامعي فهو يختزله يف مبادرات تكاد
تك ّرس مفهوم "الصدقة" ،وهذا ال يعرب عن
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توجه اجتامعي حقيقي ،يف غياب توفري
اإلمكانيات للطبقة املتوسطة يك تحرك
االقتصاد الوطني ،وهي الطبقة التي تشكل
الرافعة الحقيقية والحتمية للفقراء .ويبقى كل
ذلك مرتهنا لتحقيق منو اقتصادي قوي ،لكن
الواقع يشهد أن هذا النمو مازال هشا بسبب
ارتهانه ،بشكل حاسم ،للتساقطات املطرية،

مقاربة "الصدقة" لدى الحكومة ال تعبر
عن توجه اجتماعي حقيقي ،في غياب توفير
اإلمكانيات للطبقة المتوسطة ،التي تشكل
الرافعة الحقيقية للفقراء.
وضعف مساهمة القطاعات غري الفالحية،
ما ال يساهم يف إعادة توزيع مثار النمو،
إال أن الحكومة مدعوة ببذل جهود كبرية
من أجل توفري رشوط ،تساعد عىل حامية
القدرة الرشائية لألرس وتقليص دائرة البطالة
والفوارق االجتامعيةn ...

دراسة

أنجزت وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
حول مخاطر الرشوة يف قطاعي التعمري والعقار ،دامت  18شهراً ،وحصل
"تيلكيل عريب" عىل نتائجها.
أحمد مدياني

واجهوها ،راجع باألساس إىل الخوف من
املشاكل التي قد تعرتضهم أو االعتقاد بأن
ذلك لن يغري يف األمر شيئا" ،غري أن أكرث من
 50يف املائة من املستوجبني ،تضيف الدراسة
يعتقدون أن "املجهودات املبذولة أسهمت يف
محارصة الظاهرة ،وأعطت بعض النتائج ،ذلك
أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة ،عن طريق
حمالت التحسيس ،يعترب أهم مؤرش يف نظر
أكرث من  30يف املائة من العينة املستوجبة".

ثالث مستويات من المخاطر

غطت الدراسة املدن التي تشهد أكرب
دينامكية عقارية يف املغرب وهي الرباط
والدارالبيضاء وطنجة ومراكش وفاس .كام
اعتمدت عىل استجواب كافة املتدخلني
يف القطاع ،عرب لقاءات داخلية وخارجية،
همت األوىل أطر الوزارة والثانية رشكاءها
املؤسساتيني واملهنيني املمثلني للفدراليات
الخمسة املوقعة عىل االتفاقية اإلطار حول
الوقاية من مخاطر الرشوة يف مجايل التعمري
والعقار.
وشملت الدراسة تحديداً املديريات املركزية
للوزارة ؛ الوكاالت الحرضية؛ املديريات
الجهوية لإلسكان وسياسة املدينة؛ الجامعات
الرتابية؛ الجمعيات والفدراليات املهنية؛
مهنيي القطاعني :املنعشيني العقاريني
واملهندسني املعامريني...؛ وعينة من املواطنني.
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لحظة تقديم
الدراسة برئاسة
رئيس الحكومة
سعد الدين
العثماني.

للرشوة أثار متعددة وذات طابع اقتصادي
واجتامعي وثقايف ،حسب نتائج دراسة الوزارة
الوصية عىل قطاع التعمري والعقار .وكام جاء
فيها فإن الرشوة "تؤثر سلبا عىل القدرات
املالية للضحايا وتعرقل االستثامر وتعوق
القدرة التنافسية للرشكات وترضب العدالة
االجتامعية وتنتهك حقوق اإلنسان ورشعية
ظاهرة معقدة وخوف من التبليغ الدولة .كام أن الرشوة متس املشهد الحرضي
خلصت دراسة وزارة إعداد الرتاب الوطني
وتساعد عىل انتشار األحياء غري القانونية
والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ،إىل أن
وتهدد أمن املواطنني" .وتوضح الدراسة ذاتها،
"الرشوة يف قطاعي التعمري والعقار ،تعترب
تم تحديد  101من املخاطر املحتملة همت
ظاهرة معقدة وتتخذ أشكاال وأبعادا مختلفة املجاالت األربعة املحددة 7 .مخاطر خاصة
حسب السياق واإلطار الذي متت فيهام ،كذا بالتخطيط الحرضي و 5مبجال إعداد الوعاء
الدوافع املرتبطة بها .وتتحدد أهم األشكال
العقاري و 57يف ميدان البناء واألشغال و32
الرئيسية للرشوة ،كام حددتها الدراسة،
يف مجال التسويق والتوزيع .
يف "االرتشاء واالبتزاز والغش واملحسوبية
وقد أظهر تقييم مخاطر الرشوة املرتبطة
وتحويل املمتلكات /الخدمات العامة .ويعترب بقطاعي التعمري والعقار ،حسب املعيار
االرتشاء ومثن البيع غري املرصح به أهم
املعتمد ،أن ما يقارب  50يف املائة من
أشكال الرشوة انتشارا بنسبة  78يف املائة من املخاطر صنفت بأنها مخاطر متوسطة وأن
الحاالت التي تم إحصاؤها".
 13يف املائة من املخاطر وصفت بأنها مخاطر
وعن وعي املترضرين من الرشوة برضورة
كربى .وترتبط املخاطر الكربى أساسا بربامج
التبليغ عنها ،رصدت الدراسة أن "امتناع
الدولة يف مجال السكن واإلنعاش العقاري
املواطنني عن التبليغ عن حاالت الرشوة التي
والبناء الذايت كذا التدبري الحرضيn .

موارد

ساهمت املراقبة التي أنجزتها مديرية الجامرك والرضائب غري املبارشة ،يف
العام املايض ،يف جني إيرادات إضافية مهمة ،ساهمت يف تغذية موارد ميزانية
الدولة مبا يتجاوز  100مليار درهم.

المصطفى أزوكاح

وصلت إيرادات الجامرك والرضائب غري
املبارشة إىل  100,8مليار درهم يف العام
املايض ،مسجلة ارتفاعا بنسبة  6,5يف
املائة ،مقارنة بالعام الذي قبله .وتأيت تلك
العائدات التي حولت مليزانية الدولية من
الرضيبة عىل القيمة املضافة ،التي انتقلت
إىل  54,7مليار درهم ،بزيادة بنسبة  6,3يف
املائة .وبلغت إيرادات الرسوم الداخلية عىل
االستهالك  28,3مليار درهم ،بزيادة بنسبة
 3,4يف املائة ،حسب التقرير السنوي الصادر
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عن املديرية العامة للجامرك والرضائب غري
املبارشة.
وارتفعت إيرادات أنبوب الغاز الجزائري
املتدفق نحو أوروبا عرب الرتاب املغريب
بـ 51,4يف املائة يف العام املايض ،يك تستقر
يف حدود  1,5مليار درهم ،وزادت حقوق
االسترياد بنسبة  10,8يف املائة ،يك تستقر يف
حدود  9,5مليار درهم.
وذهبت املديرية إىل أن ارتفاع إيرادات
الجامرك ،كانت ،كذلك ،مثرة املراقبة

املستندة عىل التكنولوجيات الحديثة،
خاصة العمليات الناجمة عن االسترياد
والترصيحات املتعلقة باملنتجات الخاضعة
للرضيبة الداخلية عىل االستهالك.
ويضيف تقرير املديرية أن اإليرادات
اإلضافية الناجمة عن املراقبة ،وصلت إىل
 3.6ماليري درهم ،حيث تضاعف ذلك املبلغ
يف الثامنية أعوام األخرية ،مشرية إىل أن
مراقبة القيمة املرصح بها ساهمت بنسبة
 80يف املائة يف اإليرادات اإلضافية.
وساهمت مراقبة الترصيحات باستخالص
إيرادات إضافية بـ 2,9مليار درهم ،وذلك
بعد مراقبة  10,6مليار درهم من القيمة
املرصح بها ،وهو ما تأيت يف جزء منه بفضل
التكنولوجيات الحديثةn .

الملف

طبقا ألحكام املادة 101

من الدستور ،قدم رئيس
الحكومة سعد الدين
العثامين ،يوم االثنني  13ماي
 ،2019الحصيلة املرحلية
لحكومته أمام الربملان
بغرفتيه.

الشرقي لحرش

اعترب رئيس الحكومة ،يف مقدمة عرضه
أمام الربملان ،أن تقديم الحصيلة املرحلية
للحكومة يأيت وفاء بأحد املبادئ الدستورية
القامئة عىل ربط املسؤولية باملحاسبة.
كام دافع رئيس الحكومة عن حصيلته،
معتربا أن حكومته عملت منذ تنصيبها
عىل إنجاز برنامج يقوم عىل رؤية ذات
توجه اجتامعي واضح ،يستمد معامله من
توجيهات امللك محمد السادس ،واالنتظارات
الكربى التي عرب عنها املواطنون .رئيس
الحكومة قال إن حكومته اشتغلت عىل
خمس محاور أساسية هي دعم الخيار
الدميقراطي ودولة الحق والقانون وتعزيز
قيم النزاهة ،وتطوير النموذج االقتصادي
والنهوض بالتشغيل وتعزيز التنمية البرشية
والتامسك االجتامعي والعمل عىل تعزيز
اإلشعاع الدويل للمغرب.

دعم الخيار الديمقراطي

يف هذا الصدد ،أشار رئيس الحكومة إىل
اعتامد الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية
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اعتبر العثماني أن
محاربة حكومته
للفساد ظهر بشكل
جلي في تحسن
ترتيب المغرب
على مستوى مؤشر
إدراك الفساد.

وحقوق االنسان ،ومواصلة إصالح منظومة
العدالة ،بالرشوع الفعيل يف تنزيل االستقالل
املؤسسايت للقضاء ،والتقدم يف رقمنة
الخدمات القضائية ،وإنتاج أكرث من 430
نص قانوين .من جهة أخرى ،قال رئيس
الحكومة إن الحكومة عىل مواصلة تنفيذ
توصيات هيأة االنصاف واملصالحة ،إذ متت
معالجة  %95من أصل  1937شكاية وتظلم
للمواطنني ،أفرادا وجمعيات بهذا الخصوص،
وذلك من نونرب  2017إىل متم .2018
وبخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف،
كشف رئيس الحكومة عن التكفل بـ 19ألف
امرأة من ضحايا العنف.

أما بخصوص الحقوق الثقافية ،فقد عملت
الحكومة ،بحسب العثامين عىل إدراج
تدريس األمازيغية يف املعاهد العليا.

تجويد المنظومة القانونية

يف هذا الصدد ،اعترب العثامين أن هاتني
السنتني تعتربان من أخصب الحقب عىل
مدى العقدين األخريين من حيث إنتاج
النصوص القانونية ،مشريا إىل أنه متت
دراسة أكرث من  430مرشوع نص قانوين
وتنظيمي ،منها أكرث من  150مرشوع
قانون ،من بينها  3مشاريع قوانني تنظيمية
خاصة باملناصب العليا ،ومرشوع قانون-

الملف

إطار واحد يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين
والبحثالعلمي.
كام تم إعداد ودراسة واملصادقة عىل جملة
من النصوص القانونية والتنظيمية املؤسسة
إلصالحات كربى (امليثاق الوطني لالمتركز
اإلداري ،وقانون إصالح املراكز الجهوية
لالستثامر ،والنصوص املنظمة ألرايض
الجامعات الساللية" ،يؤكد رئيس الحكومة.

تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة

اعترب رئيس الحكومة أن تعزيز النزاهة
ومحاربة الرشوة تأيت عىل رأس أولويات
حكومته ،وأشار يف هذا الصدد إىل اطالق
البوابة الوطنية للشكايات منذ يناير ،2018
وكذا العمل عىل تفعيل توصيات املجلس
األعىل للحسابات واطالق رقم أخرض للتبليغ
عن الفساد والرشوة ،واعتامد قانون الحق يف
الحصول عىل املعلومة.
واعترب العثامين أن محاربة حكومته للفساد
ظهر بشكل جيل يف تحسن ترتيب املغرب
عىل مستوى مؤرش إدراك الفساد لسنتني
متتاليتني مبا مجموعه  17مرتبة.

تطوير النمو االقتصادي

يف هذا الصدد ،اعترب رئيس الحكومة أن
املؤرشات املالية واالقتصادية للمغرب عرفت
تطورا ايجابيا ،إضافة إىل استمرار الحفاظ
عىل تحسني التوازنات االقتصادية الكربى،
وذلك عىل الرغم مام عرفته وتعرفه الظرفية
الدولية من توترات جيوسياسية ،وتباطؤ
النمو يف منطقة األورو ،والتقلب املستمر
ألسعار النفط يف األسواق الدولية .وأوضح
العثامين أن الحكومة عملت عىل تعزيز
التنمية الصناعية ،عرب تقوية املنظومة
الصناعية الوطنية والبدء يف التنزيل الجهوي
ملخطط الترسيع الصناعي ،وهو ما ساهم
يف تطور الصادرات بـ 10يف املائة سنويا
وتحسني امليزان التجاري وتبوء املغرب املرتبة
األوىل عىل املستوى القاري يف مجال صناعة
السيارات.
كام ارتفع عدد السياح من  10,3سنة 2016
إىل  12,5مليون سنة  ،2018كام بلغت
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أكد العثماني أن
الحكومة تعمل على
ترسيخ تنافسية
قطاع المحروقات.

نسبة الطاقات املتجددة من إنتاج الطاقة
الكهربائية الوطني  34يف املائة مام جعل
املغرب منوذجا عىل الصعيد القاري يف هذا
املجال .العثامين ،أشار إىل أنه املغرب واصل
استقطاب مصنعني بارزين يف مجال صناعة
السيارات مام مكنه من بلوغ طاقة إنتاجية
تصل إىل  700.000سيارة سنويا ،مع زيادة يف
حجم الصادرات بلغت  65مليار درهم خالل
 ،2018متجاوزا بذلك القطاعات التقليدية
للمملكة كالفوسفاط ،مام جعل بالدنا أول
بلد إفريقي يف إنتاج السيارات ،مع تحقيق
نسبة إدماج محيل تقدر ب  50.5يف املائة
يف أفق تحقيق الهدف املتمثل يف بلوغ طاقة
إنتاجية تقدر بـ 1.000.000سيارة سنويا يف
أفق .2022

قطاع المحروقات

من جهة أخرى ،أكد العثامين أن الحكومة
تعمل عىل ترسيخ تنافسية قطاع املحروقات،
وذلك مبنح املوافقة املبدئية لعرش رشكات
جديدة ،القتناء املواد البرتولية من أجل
مزاولة نشاط توزيع هذه املواد.
وأضاف العثامين أن الحكومة تعمل عىل
تطوير منظومة تخزين املواد البرتولية
لتشجيع التخزين املشرتك ،وكذا إطالق

استثامر بحوايل ملياري درهم ونصف
لتقوية قدرات التخزين الوطنية من
هذه املواد ،كام تم تبسيط مساطر منح
الرتاخيص ملحطات الوقود ومراكز تعبئة
الغاز ،حيث انتقل عدد املحطات املرخص
لها من  50إىل  140يف السنة.

دعم األرامل

أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عملت
عىل توسيع قاعدة األرامل املستفيدات من
الدعم املبارش ،مبنحة  350درهم شهريا
لكل يتيم ،مع إدراج األمهات املعوزات
والكفيالت .وبلغة األرقام ،فقد بلغ عدد
املستفيدات من الدعم  91.126مستفيدة
إىل متم  ،2018حاضنات ملا يناهز 158.000
طفل ،مقابل  56.000أرملة سنة  2016أي
بزيادة تفوق .%60
إىل ذلك ،قال العثامين إن هذه الحصيلة
"ال ينبغي أن تحجب عنا حجم التحديات
املطروحة يف سبيل االستجابة لكافة تطلعات
املواطنات واملواطنني وانتظاراتهم املرشوعة"،
متعهدا بأن الحكومة عازمة عىل االستمرار
يف املدة املتبقية يف الوالية الحكومية بنفس
"الروح اإليجابية" التي قال إنها طبعت
املرحلة األوىل من هذه الواليةn .

الملف

نمو هش

بدا سعد الدين العثامين سعيدا مبا تحقق بعد عامني ونصف من توليه رئاسة
الحكومة .هذا ما تجىل من عرضه حو ما أنجز من الربنامج الحكومي ،الذي
كرس عىل أساسه من قبل الربملان .يتحدث العثامين عن حصيلة إيجابية وغنية
باإلنجازات ،غري أنه ،عند النظر إىل اإلنجازات عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي،
يبدو أن الحكومة ،عىل بعد عامني ونصف من االنتخابات الترشيعية ،مازالت بعيدة
عن بلوغ األهداف التي حددتها ،ما يرفع الضغط عليها يف أفق انتخابات .2021

المصطفى أزوكاح
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كان الفتا التزام الحكومة ببلوغ متوسط منو
يرتاوح يف املتوسط بني  4,5و 5,5يف املائة ،مع
خفض معدل البطالة إىل  8,5يف املائة ،غري أن
بلوغ ذلك يف الربنامج الحكومي يبدو صعبا،
خاصة أن النمو يظل مرتهنا للتساقطات
املطرية ،يف ظل عدم كفاية مساهمة
القطاعات غري الفالحية.
جاء النمو يف العام األول من عمر الحكومة
واعدا ،حيث وصل إىل  4,1يف املائة ،قبل أن
ينخفض إىل  2,8يف املائة يف العام املايض،
بينام يتوقع أن يأيت دون  3يف املائة يف العام

الملف

فإن االقتصادي املغريب محمد الشيكر يعترب
أن الحكومة ال تقرر يف مسألة توفري فرص
العمل ،معتربا أنه ميكن لرئيس الحكومة
مثال أن يتحدث فقط عن التوظيف يف إطار
التعاقد ،الذي جاء من أجل سد الخصاص
يف بعض القطاعات ،التي عانت من ضعف
التوظيف فيها بعد توصيات صندوق النقد
الدويل الرامية إىل تقليص كتلة األجور.

الحايل ،فالبنك املركزي يتوقع أن يستقر يف
حدود  2,7يف املائة ،قبل االنتقال إىل 3,9
يف املائة يف العام املقبل .والثابت أن معدل
النمو لن يأيت يف مستوى انتظارات الحكومة
يف نهاية واليتها .رهان تتجه الحكومة نحو
خسارته ،كام سابقاتها ،عىل اعتبار أن النمو
يبقى مرتهنا للتساقطات املطرية ،ما يضفي
هشاشة أعمق عىل نوعية النمو االقتصادي.
تلك حقيقة تحيل عىل النموذج التنموي
الطي ال يخلق النمو والشغل ،حسب ما
يؤكده وزير املالية األسبق ،محمد برادة،
الذي يشري إىل أنه "خالل العرشين سنوات
األخرية ،كان معدل النمو مرتاوحا بني  3و3,5
يف املائة" ،معلقا أن هذا غري كاف من أجل
معالجة مشاكل البطالة ،خاصة أن النمو يسء
من حيث الكيف .إنه منو يرتهن للتساقطات
املطرية ورشكائنا الخارجيني.

مستهلكينتظر

جمرة الشغل

وإذا كان رئيس الحكومة سعى إىل اإليحاء
بحدوث تقدم يف محارصة البطالة ،عرب الرتكيز
عىل املعدل العام الذي تراجع إىل  10يف املائة
إىل غاية مارس املايض ،مقابل  10,5يف املائة
يف الفرتة نفسها من العام املايض ،فإن ذلك ال
يخفي تفاصيل البطالة يف املدن وبني الشباب
والخريجني .ويفرتض يف الحكومة التعاطي يف
ما تبقى من واليتها مع أوضاع مقلقة عىل
هذا املستوى ،وهذا يجعل رئيس الحكومة
يؤكد عىل أن التوجه نحو عقد امللتقى
الوطني للتشغيل والتدريب ووضع خارطة
طريق لرتجمة توصياته ،معربا عن الرغبة يف
ترسيخ الحق يف الشغل للمواطنني ،خاصة
للشبابمنهم.
غري أنه يبدو أن الضغط سريتفع عىل
الحكومة من أجل اإلرساع بابتكار مداخل
جديدة لتوفري فرص العمل ،خاصة يف ظل
وصول البطالة إىل  14,5يف املائة يف املدن
و 24,1يف املائة بني الذين ترتاوح أعامرهم بني
 15و 24عاما ،و 17,1يف املائة بني الخريجني.
وإذا كانت الحكومة تجد صعوبات يف إنعاش
سوق الشغل ،رغم بلورة اسرتاتيجية أريد من
ورائها توفري حوايل  1,2مليون فرصة عمل،
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يرى الخراطي أن
الحكومة تسعى
إلى دفع المستهلك
إلى التطبيع مع
الزيادات.

يعترب رئيس الحكومة أن السياسة التي
يقودها ذات بعد اجتامعي خالص ،حيث
ال يكف عن التذكري بالربامج التي ترمي إىل
تقديم الدعم لبعض الفئات ،ثم إنه باإلضافة
إىل تأكيده عىل دعم القدرة الرشائية ،عرب
اتفاق الحوار االجتامعي املوقع قبل فاتح
ماي ،يذكر بامليض يف دعم بعض السلع
األسايس عرب تسخري  18مليار درهم يف العام
الحايل .غري أنه رغم ذلك ،يرى الشيكر أنه إذا
كان رئيس الحكومة يختزل البعد االجتامعي
يف املبادرات التي "تكرس مفهوم الصدقة،
فإن ذلك ال يعرب عن توجه اجتامعي حقيقي،

والذي يتجىل من خالل توفري اإلمكانيات
للطبقة املتوسطة يك تحرك االقتصاد ،وهي
الطبقة التي ستشكل رافعة للفقراء".
ويشري إىل أن "بعض املبادرات االجتامعية
التي تتخذها الحكومة والتي تضفي عليها
طابعا خرييا ،متس بكرامة املستفيدين منها،
ما يفرض التعاطي مع البعد االجتامعي من
منظور اقتصادي ،فتحريك عجلة االقتصاد
سيكون له تأثري عىل الجوانب االجتامعية".
وال يقنع حديث رئيس الحكومة حول التوجه
االجتامعي ،بوعزة الخراطي ،رئيس الجامعة
املغربية لحقوق املستهلك ،الذي يؤكد عىل
أنه كان "يتوجب عليها التوجه نحو حامية
القدرة الرشائية للطبقة املتوسطة ،التي تعترب
صامم االستقرار يف أي بلد ،غري أن هذه
الطبقة تركت يك تواجه الغالء ومصاريف
إضافية ال قبل لها بها".
ويرى الخراطي أن الحكومة تسعى إىل
"دفع املستهلك إىل التطبيع مع الزيادات
التي تعرفها أسعار املحروقات باملغرب"،
معتربا أن ترصيحات الوزير املنتدب لدى
رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة

الملف

والحكامة لحسن الداودي ،حول التسقيف،
واملرتاوحة بني التبشري به وبني الحديث عن
البحث عن توافق مع رشكات املحروقات،
هي "نوع من تنويم املستهلك" ،رغم
تكريسه كفاعل اقتصادي حاسم عرب حملة
املقاطعة التي عرفها املغرب يف العام املايض.

عقار ..سكن

ويتجىل تراجع القدرة الرشائية أكرث عىل
مستوى سوق العقارات ،وهو القطاع الذي
يالحظ ،أمني النجار ،عضو رابطة االقتصاديني
االستقالليني ،أنه مل يحظ باهتامم كبري يف
العرض الذي قدمه رئيس الحكومة حول
حصيلة نصف الوالية ،فلم يأت العرض
بجديد يوضح الرؤية حول مستقبل القطاع.
ويعترب النجار أنه يفرتض يف أية سياسة يراد
من ورائها إخراج قطاع العقار من أزمته ،يف
ظل أزمة الثقة التي ترسخت بني املشرتين
املحتملني واملنعشني العقاريني ،وبني هؤالء
األخريين واألبناك ،وبني الفاعلني يف القطاع
والسلطاتالعمومية.
ويرى النجار أن رهانات أي توجه من أجل
إنعاش قطاع العقار باملغرب يجب أن
تستحرض انتظارات األرس ،التي تتطلع إىل
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العقار لم يحظ
باهتمام كبير في
العرض الذي قدمه
العثماني.

سكن تتوفر فيها رشوط الجودة املطلوبة
وبأسعار تراعي قدرتها الرشائية.
ويتصور االقتصادي إدريس الفينا أنه
يفرتض إعادة االعتبار لقطاع العقار
باملغرب ،مشريا إىل أن القطاع يعاين من
ركود ترسخ يف األعوام األخرية ،وهو الركود
الذي يؤرش عليه مستوى القروض البنكية
واستهالك اإلسمنت .ويشري إىل أن وزارة
اإلسكان والتعمري وسياسة املدينة "مل تأت
برؤية جديدة ميكنها أن تتيح إنعاش قطاع
العقارات" ،مضيفا أن "العديد من الفاعلني
يف القطاع الخاص عىل مستوى العقار،
ينتظرون من الحكومة اتخاذ املبادرة واقرتاح
ما ميكن أن ينعش القطاع".

فساد متجذر

يفرتض يف حكومة سعد الدين العثامين
تدارك التأخر املسجل يف تنفيذ االسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد ،الذي يعترب
العثامين أن الطريق أمام محاربته مازالت
طويال ،رغم التفاؤل الذي يبديه بعد ربح
املغرب  17عرشة نقطة يف ترتيب إدراك
الرشوة يف العامني الفارطني.
ويتصور أحمد الربنويص ،الكاتب العام

لجمعية املغربية ملحاربة الرشوة ،فرع
"تراسبارنيس الدولية" ،أن ربح مراكز يف
الرتتيب ،ال يجب أن يفيض إىل إغفال أن
اململكة توجد ضمن البلدان التي تعترب فيها
الرشوة ،فعال نسقيا ومتجذرا.
ويعترب أن تدبريا مثل الخط األخرض ،الذي
يتيح التلبيغ عن املرتشني ،ال يغني عن تدابري
حقيقة ملواجهة الفساد ،فذلك الخط ال
يسمح بالتبليغ عن الرشوة الكبرية ،علام أن
الفساد يكلف املغرب  50مليار دوالر سنويا،
وهو مبلغ ميكن أن يساعد عىل بناء 150
مستشفى و 300مدرسة ،حسب ما سبق أن
عرب عنه رئيس الحكومة.
وكان تبني االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الرشوة قد جاء من أجل تحسني الخدمة
العمومية املقدمة للمواطن ،وضامن
الشفافية والولوج للمعلومة ،وتكريس املراقبة
واملحاسبة ،وتدعيم املتابعات القضائية
والعقوبات التي تصيب أفعاال تحيل عىل
االرتشاء ،وتحسني نظام الطلبيات العمومية.
ويؤكد الربنويص عىل أن االسرتاتيجية
الوطنية مل ينفذ منها سوى القليل ،فهو
يرى أن قوانني مل تصدر أو مل يجر تأهيلها،
حيث يؤكد عىل رضورة مراجعة قانون
حامية املبلغني وضحايا الرشوة ،وإخراج
قانون االغتناء غري املرشوع إىل حيز الوجود،
وإعداد قانون تضارب املصالح ،وإعادة
النظر يف مسطرة الترصيح باملمتلكات،
يك يستعاض عن االستثامرات الورقية
باإلنرتنيت ،وقرص الترصيح عىل املوظفني
املسؤولني ،مع جعل املعلومات حول
ثرواتهم معلومة للجميع.
ويتصور بأنه يتوجب عىل الحكومة أن تتخذ
تدابري تؤرش عىل نيتها يف محاربة الفساد
املسترشي ،متمنيا أن تعطى للهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
اإلمكانيات القانونية والبرشية يك تنجزها
مهامها ،فهو يعترب أنه يجب تجاوز مكامن
الضعف والقصور يف القانون املنظم لعمل
الهيئة ،التي يفرتض أن يسمح لها بالتحري
واإلحالة الذاتية وحق إحالة امللفات عىل
القضاءn .

حوار

يف هذا الحديث مع "تيلكيل عريب" يكشف محمد بشري الراشدي ،رئيس
الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،عن مآل مطالبته
بتعديل قانون الهيأة ،كام يتحدث عن تصوره للصالحيات التي يجب أن تخول
للهيأة حتى تقوم مبهامها الدستورية.

الشرقي لحرش

هل من أخبار بشأن موعد تعيني باقي
أعضاء الهيأة؟
يف الحقيقة ،إن تعيني باقي أعضاء الهيأة
مرتبط بتعديل القانون.

منذ تعيينكم عىل رأس الهيأة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
طالبتم بتعديل القانون املتعلق بها ،أين
وصل هذا املطلب؟
ورش تعديل القانون املتعلق بالهيأة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فتحناه
منذ تعييننا رئيسا للهيأة ،ونحن نعترب أنه
يجب أن يخرج لحيز الوجود يف أقرب وقت.
ما هي الصالحيات التي تودون إضافتها
للهيأة حتى تقوم باألعامل املنوطة بها؟
يجب أن يتضمن القانون قراءة إيجابية
للمهام واالختصاصات املخولة للهيأة من خالل
الدستور ،يف مجال اإلرشاف والتنسيق والتتبع
وتقييم السياسات العمومية ،وكذلك يف مجال
محاربة الفساد ،وال ميكن أن تتم املحاربة
إذا مل تتوفر الهيأة عىل صالحيات للتحري
والتقيص واملبادرة التلقائية والتصدي التلقايئ.
إذا مل تتوفر هذه الصالحيات ال ميكن للهيأة أن
تقوم مبحاربة الفساد ،وأن تقوم بأعاملها التي
خولها لها الدستور ،لذلك يجب أن تقوم الهيأة
بتنسيق السياسات العمومية املتعلقة مبحاربة
الفساد ،وأن تجعل من سياسة محاربة الفساد
منتجة ألثر مبارش عىل املواطن.
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نحن حاليا فتحنا عدة أوراش من أجل تهيئة
اسرتاتيجية الهيأة ،لكن ما هو تقريري سيتم
العمل عليه بعد تعيني أعضاء املجلس.

الراشدي خالل
استقباله من
طرف الملك محمد
السادس.

هل قدمتم مرشوعا للحكومة بخصوص
تعديل القانون؟
نحن اآلن منخرطون يف هذا املسلسل،
وبالفعل فقد قدمنا أرضية للحكومة.
كيف تشتغلون يف ظل عدم تعيني باقي
أعضاء الهيأة؟
الهيأة اآلن ال تقوم باألعامل التقريرية التي
تظل من صالحيات مجلس الهيأة ،الذي
يجب أن يجتمع ويقرر.

كيف؟
هناك عالقة بينهام ،ألن القانون الحايل يشرتط
تفرغ أعضاء املجلس ملهامهم ،وهذا يطرح
إشكاال عىل مستوى الحكامة ،إذ أن التفرغ
يتطلب أداء مهام تنفيذية يومية ،وهو ما
سيطرح سؤاال حول من يراقب أعامل أعضاء
املجلس ،وهذا غري ممكن ،فاملجلس هو الذي
يراقب ،مبا يف ذلك ،مراقبة الرئيس ،وال ميكن
أن يكون تحت مراقبته .لذلك ،اقرتحنا أن يتم
التخيل عن تفرغ أعضاء مجلس الهيأة ،وأن
ميارسوا وظائفهم العادية إىل جانب عضوية
الهيأة ،وهذا معمول به يف باقي املجالس؛ إذ
أنه ميكن أن يكون بعض األعضاء متفرغني،
لكن غالبية األعضاء يجمعون بني عضوية تلك
املجالس ووظائفهم العادية.
هل تتوقعون تجاوبا قريبا من الحكومة
والربملان بشأن تعديل القانون؟
ال ميكنني أن أقول لك ما الذي سيحدث،
نحن نشتغل اآلن عىل ما يجب أن يكونn .

تكنلوجيا

أصدرت إدارة الدفاع
الوطني باملغرب ،نرشة
تحذيرية ،بعدما نرشته رشكة
"واتساب" ،يوم الثالثاء 14
ماي الجاري ،حول استغالل
قراصنة ثغرة أمنية يف هذا
التطبيق ،من أجل تثبيت
برمجية للتجسس عىل
الهواتف املحمولة.
تيلكيل عربي

أشارت إدارة الدفاع الوطني ،التي تتوفر
عىل مديرية لتدبري مركز اليقظة والرصد
والتصدي للهجامت املعلومات ،إىل أن
األنظمة التي مست هي نسخة "واتساب"
األقدم من ( )2.19.134من نظام أندرويد،
ونسخة واتساب األقدم من ( )2.19.51من
نظام هواتف أيفون (.)IOS
والحظت أن الثغرة التي اكتشفها "الهاكرز"،
ميكن أن تتيح ملهاجم بأن يثبت برمجية
للمراقبة والتجسس يف الهاتف الذي
يستعمل"واتساب".
وأوصت إدارة الدفاع الوطني بتثبيت
أحدث نسخة من تطبيق "واتساب" ،مشرية
إىل أن اخرتاق "الهاكرز" للهواتف ميكن أن
يساعدهم عىل الولوج ملعلومات رسية.
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وكان املتحدث باسم "واتساب" ذهب إىل
أن الرشكة "تشجع الناس عىل الحصول عىل
أحدث نسخة من التطبيق ،وكذلك تحديث
نظام تشغيل هاتفهم املحمول باستمرار،
لحاميتهم من أي برمجيات خبيثة مصممة
للعبث باملعلومات املخزنة عىل األجهزة
املحمولة".
جاء ذلك بعدما قالت الرشكة ،يوم الثالثاء 14
ماي الجاري ،إن قراصنة انرتنت استغلوا ثغرة

أمنية يف هذا التطبيق ،أحد أكرث تطبيقات
املراسلة انتشارا يف العامل ،سمحت لهؤالء
"الهاكرز" بتثبيت برمجية للتجسس عىل
الهواتف املحمولة ،لتضاف هذه املشكلة
إىل سلسلة مشكالت تواجهها الرشكة األم
"فيسبوك".
وسمحت الثغرة األمنية التي كانت
صحيفة "فاينانشال تاميز" أول من لفت
األمر إليها وأصلحت يف آخر تحديث

تكنلوجيا

للتطبيق،لـ"الهاكرز"املتسللنيبتحميل
برمجية خبيثة عىل الهواتف من خالل
االتصال مبستخدم التطبيق املستهدف.
ويستخدم  1,5مليار شخص التطبيق حول
العامل.
ونقلت "فاينانشال تاميز" عن أحد تجار
برمجيات التجسس قوله إن الربمجية
طورتها رشكة غري معروفة مقرها يف إرسائيل
تحمل اسم "مجموعة أن أس أو" (NSO
 ،)Groupاملتهمة مبساعدة حكومات من
الرشق األوسط وحتى املكسيك بالتنصت
عىل ناشطني وصحافيني .وقال باحثون يف
مجال األمن إن الشيفرة الخبيثة تحمل
أوجه تشابه مع تقنيات أخرى طورتها
الرشكة ،وفقا لصحيفة "نيويورك تاميز".
واكتشفت أمر برمجية التجسس التي
استهدفت أجهزة "أندرويد" و"آيفون"
وغريها باملثل ،يف وقت سابق من هذا
الشهر ،وسارعت "واتساب" إىل إصالح
الثغرة يف أقل من  10أيام.
وقال متحدث باسم الرشكة إنها "تشجع
الناس عىل الحصول عىل أحدث نسخة
من التطبيق ،وكذلك تحديث نظام تشغيل
هاتفهم املحمول باستمرار ،لحاميتهم
من أي برمجيات خبيثة مصممة للعبث
باملعلومات املخزنة عىل األجهزة املحمولة".
ومل تعقب الرشكة عىل سؤال بشأن عدد
املستخدمني الذين استهدفتهم تلك الربمجية
الخبيثة أو تأثروا بها ،وقالت إنها أبلغت
السلطات األمريكية باألمر.
واالخرتاق هو األحدث يف سلسلة من
القضايا املثرية للقلق لدى فيسبوك املالكة
لرشكة "واتساب" بعد أن واجهت انتقادات
شديدة ألنها سمحت لرشكات أبحاث بجمع
بيانات مستخدميها وعىل ردها البطيء
عىل استخدام روسيا املنصة وسيلة لنرش
معلومات مضللة خالل حملة االنتخابات
األمريكية عام .2016
وقالت الرشكة إن برمجية التجسس األخرية
متطورة وال ميكن أن تكون متاحة "سوى
لجهات فاعلة متقدمة للغاية ولديها دافع
كبري الستخدامها" ،مضيفة أنها "استهدفت
مجموعة مختارة من املستخدمني".
وأضافت أن "هذا الهجوم يحمل كل
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أوصت إدارة الدفاع
الوطني بتثبيت
أحدث نسخة من
تطبيق "واتساب".

السامت املميزة لرشكة خاصة تعمل مع
عدد من الحكومات يف جميع أنحاء العامل"
وفقا للتحقيقات األولية ،لكنها مل تذكر اسم
الرشكة .وأطلعت "واتساب" بعض منظامت
حقوق اإلنسان عىل األمر ،دون أن توضح
أسامءها .وقالت مجموعة "سيتيزن الب"
البحثية يف جامعة تورونتو ،يف تغريدة ،إنها
تعتقد أن أحد املهاجمني حاول استهداف
محام يف مجال حقوق اإلنسان يوم األحد
 12ماي الجاري من خالل تلك الثغرة ،ولكن
"واتساب" أوقفته.
وتردد اسم "مجموعة أن أس أو" يف عام

إدارة الدفاع :الثغرة تتيح تثبيت
برمجية للتجسس في الهاتف
الذي يستعمل "واتساب".

 2016عندما اتهمها باحثون باملساعدة يف
التجسس عىل ناشط يف اإلمارات العربية
املتحدة .ومنتج الرشكة األكرث شهرة هي
برمجية "بيغاسوس" ( )Pegasusوهي أداة
ضارية يقال إنها ميكن أن تقوم بتشغيل
كامريا هاتف وميكروفون املستخدم
املستهدف والوصول إىل البيانات املخزنة
عليه .وقالت الرشكة يوم الثالثاء  14ماي
إنها تسمح فقط باستخدام برامجها
للحكومات "ملحاربة الجرمية واإلرهاب".
وأضافت يف بيان تسلمته وكالة فرانس برس
"إن مجموعة أن أس أو ال تقوم بتشغيل
النظام ،وبعد عملية صارمة ملنح الرتاخيص
والتدقيق ،تحدد االستخبارات والجهات
املسؤولة عن تطبيق القانون كيفية
استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات السالمة
العامة يف مجالها".
وأضافت "نحقق يف أي مزاعم قد يكون لها
أساس بشأن سوء االستخدام ،ونتحرك إذا
اقتىض األمر ،مبا يف ذلك عرب إغالق النظام"n .

