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االفتتاحية

للمرة الثانية عىل التوايل ،يخصص العدد
األسبوعي من "تيلكيل عريب" ملفه ملوضوع
يهم الصحة العمومية .فبعد التطرق إىل
وقائع صادمة لوفيات نساء حوامل يف
املغرب ،موعدكم يف العدد ،الذي بني
أيديكم ،مع تحقيق يعتمد أساسا عىل وثائق
ومعطيات حرصية تهم تفاصيل "الربنامج
االسرتاتيجي الوطني للمغرب بال فريوس
التهاب الكبد ."C
التحقيق نبش أيضا يف موضوع الجدل
الذي رافق طلب العروض للفوز بصفقة
األدوية ،والتي رست ،حسب ما أفرزه طلبة
العروض ،عىل مخترب " "Mylanومخترب
"."Kemipharm
يأيت كل هذا ،يف سياق اجتامع لجنة مختلطة
تضم مسؤولني من وزارة الصحة وأطباء
وخرباء ،خالل شهر أبريل املايض ،لوضع
خارطة طريق للقضاء نهائيا عىل فريوس
التهاب الكبد " "Cبحلول العام .2030
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برنامج طموح يسعى إىل تكفل الدولة
بعالج املرىض املغاربة الذين يقدر عددهم
بـ 400ألف؛ أي ما نسبته  1,2يف املائة من
ساكنة املغرب ،لكن صفقة الدواء مغرية،
يسيل لها لعاب أصحاب املختربات ،فامذا
وقع بالفعل؟

يظل السؤال مطروحا حول "حكامة"
الصفقات العمومية بشكل عام ،وتلك
المتعلقة ،بوجه خاص ،بموضوع
حساس هو صحة المغاربة.
بعض عنارص الجواب تجدونها يف ثنايا ملف
العدد ،ولكن يظل السؤال مطروحا حول
"حكامة" الصفقات العمومية بشكل عام،
وتلك املتعلقة مبوضوع حساس هو صحة
املغاربةn .

سياسة

يستعد رئيس الحكومة سعد الدين العثامين لتقديم الئحة أعضاء حكومته
املعدلة إىل امللك محمد السادس ،والتي يرتقب أن تكون حكومة مقلصة.

حدود  23وزيرا ،حيث سيتم مراعاة نتائج
االنتخابات يف توزيعها ،وكذا مراعاة توزيع
الحقائب الوازنة عىل جميع أحزاب األغلبية.
من جهة أخرى ،أوضح مصدر من األغلبية أن
رئيس الحكومة طلب من زعامء األغلبية مده
بأسامء الكفاءات املرشحة لالستوزار من أجل
تقدميهاللملك.
املصدر ،اعترب أن املنهجية التي اعتمدها رئيس
الحكومة ال تحظى بقبول جميع مكونات
األغلبية ،إذ كان من الواجب أن يتم االتفاق
عىل برنامج عمل جديد يؤطر ما تبقى من
الوالية الحكومية الحالية ،قبل الدخول يف
النقاش حول الحقائب.

الشرقي الحرش

كفاءات بدون انتماء سياسي

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة ،يف
حديث مع "تيلكيل عريب" ،أن تقليص عدد
وزراء الحكومة جاء بناء عىل توجيهات من
امللك محمد السادس ،وذلك استجابة لرغبة
أغلب املغاربة.

نساء وشباب في الحكومة

وقلل املصدر من تأثري حذف كتابات الدولة
عىل متثيلية النساء يف الحكومة ،مشريا إىل
أن الحكومة املقبلة ستضم  3أو  4نساء ،كام
ستضم شبابا .من جهة أخرى ،تأسف املصدر،
الذي طلب عدم الكشف عن هويته ،لقرار
املكتب السيايس لحزب التقدم واالشرتاكية
الخروج من الحكومة ،موضحا أن خروجه
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يصب يف مصلحة حزيب االتحاد االشرتايك
والحركةالشعبية.
وبحسب املصدر ،فإن حزيب االتحاد االشرتايك
والحركة الشعبية يرتقب أن ميثال بحقيبتني
وزاريتني لكل منهام بدل حقيبة واحدة ،كام
كان األمر سابقا بسبب قرار التقدم واالشرتاكية
االنسحاب من الحكومة.
يف سياق متصل،كشف مصدر مقرب من رئيس
الحكومة لـ"تيلكيل عريب" أن امللك محمد
السادس وافق عىل الهيكلة الجديدة للحكومة
املقبلة ،حيث سيتم تجميع عدد من القطاعات
الحكومية ،وتقليص عدد الوزراء بشكل كبري.
وتشري املعطيات التي حصل عليها "تيلكيل
عريب" أن عدد أعضاء الحكومة سيكون يف

حكومة
سعد الدين
العثماني في
أحد اجتماعاتها
األسبوعية.

من جانبه ،ينفتح حزب العدالة والتنمية عىل
كفاءات من خارج الحزب ،الذي ال يعارض
ضمها إىل الحكومة التي ينتظر أن تتعزز
بتكنوقراط .وأفاد مصدر قريب من رئيس
الحكومة سعد الدين العثامين "تيلكيل" أنه
ال مانع من ضم كفاءات من خارج الحزب،
رشيطة احرتامها للقيم التي متيزه.
واليجد الحزب ،يف ظل دعوة امللك محمد
السادس االعتامد عىل كفاءات عند االنخراط يف
التعديل الحكومي ،بدا من االهتامم بكفاءات
بدون انتامء سيايس ،بهدف سد الخصاص الذي
يعاين منه عىل هذا املستوى.
وأكد املصدر عىل أنه يجب مع ذلك أن
يحظى اختيار تلك الكفاءات مبوافقة الهيئات
الداخلية للحزب ،تأكيدا للمقاربة الدميقراطية
التي دأب عليه .وكان امللك محمد السادس
قد استقبل رئيس الحكومة يف  21من شتنرب
املايض ،وكلفه بإجراء تعديل حكومي يفتح
الباب ملشاركة كفاءات جديدة يف الحكومة
واملناصب اإلدارية العلياn .

اقتصاد

يؤرش تراجع وترية منو الودائع لدى البنوك باملغرب ،عىل صعوبات ستجدها تلك
املؤسسات يف متويل االقتصاد وتوفري القروض لألرس ،غري أن تفسري ذلك يختلف بني
من يرجح أن يكون األمر عائدا إىل ضعف النمو الذي ينعكس عىل إيرادات األرس،
ما يؤثر عىل مدخراتها ،و بني قائل بأن يكون مرد ذلك إىل خروج " الكاش" من
املصارف ،وبني متحدث عن اهتزاز يف الثقة بفعل الخوف مام ميكن أن مينحه حجم
ودائع الشخص من مؤرشات ميكن أن تنعكس عىل التزامات الرضيبية.
المصطفى أزوكاح

أثريت مسألة تباطؤ وترية الودائع لدى
البنوك مبناسبة الندوة الصحفية التي
عقدها وايل بنك املغرب ،عبد اللطيف
الجواهري ،إثر اجتامع مجلس البنك،
خاصة بعد قرار مجلس البنك املركزي
عدم خفض سعر الفائدة الرئييس ،غري أنه
ارتأى خفض معدل االحتياطي اإلجباري
ما سيساعد عىل ضخ سيولة دامئة تفوق
بقليل  11مليار درهم يف البنوك.

قراءة الجواهري

اعترب املجلس أن سعر الفائدة الرئييس،
املحدد يف  2,25يف املائة ،ال يزال مالمئا
وقرر إبقاءه دون تغيري،غري أن املجلس
ارتأى ،بالنظر الستمرار املستوى املرتفع
لحاجيات السيولة البنكية ،تقليص نسبة
االحتياطي اإللزامي من  4يف املائة إىل 2
يف املائة ،ما سيمكن ،حسب بالغ للبنك،
من ضخ سيولة دامئة تفوق بقليل 11
مليار درهم .غري أن الجواهري عرب عن
انشغاله مبسألة تباطؤ وترية منو الودائع
لدى البنوك ،يف مقابل إقبال كبري عىل
"الكاش" ،مؤكدا عىل أنه أثار املوضوع مع
املجموعة املهنية للبنوك باملغرب .وسجل
أن وترية منو الودائع البنكية انتقلت من
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 6يف املائة سنويا إىل  3,5يف املائة ،بينام
ما فتئت مساحة "الكاش" ،الذي يخرج من
البنوك ،تتسع ،حيث ارتفع من  10ماليري إىل
 17مليارا حاليا.
وأكد عىل أن تراجع وترية منو الودائع هم
املقيمني باملغرب واملغاربة املقيمني بالخارج،
مؤكدا عىل أنه طلب من املجموعة املهنية

والي بنك المغرب
عبد اللطيف
الجواهري عبر عن
انشغاله بتباطؤ
وتيرة نمو الودائع
لدى البنوك.

لبنوك املغرب تتبع ذلك يف ما يتعلق
باملغاربة املقيمني بالخارج .وذهب إىل أن
انخفاض الودائع يف البنوك باملغرب ميكن أن
يجد تفسريه يف الترشيعات واملراقبة ذات
الصلة بغسيل األموال ومحاربة اإلرهاب،
خاصة يف بلدان االستقبال التي أضحت أكرث
تشددا يف اإلجراءات ذات الصلة مبصدر
األموال ووجهتها .غري أن الوايل عرب عن
مراهنته عىل االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج
املايل ،والتي تروم ،يف جزء منها ،تقليص
تداول "الكاش" ،معتربا يف الوقت نفسه أن
تقدما يحدث عىل مستوى األداء اإللكرتوين.

نمو اقتصادي وادخار

يتصور االقتصادي محمد العبودي ،من املركز
املغريب للظرفية ،أن تباطؤ وترية منو الودائع

اقتصاد

له ،هو نتيجة موضوعية لتواضع النمو
االقتصادي ،الذي ينتظر أن يصل يف العام
الحايل إىل  2,6يف املائة ،مقابل  3يف املائة
يف العام املايض ،مشريا إىل أن هذا الوضع
ينعكس عىل ادخار األرس ،كام االدخار
الوطني الذي انتقل من  30يف املائة إىل
حوايل  27يف املائة.
وأشار يف ترصيح لـ"تيكليل عريب" ،إىل أنه يف
ظل متوسط دخل يف حدود  3000درهم،
تجد األرس صعوبات كبرية يف االدخار ،وهو
ما يتجىل من البحوث حول ثقة األرس التي
تنجزها املندوبية السامية للتخطيط.
هذا الرأي يشاطره مديح وديع ،من جمعية
املستهلكني املتحدين ،الذي يرى يف ترصيح
لـ"تيلكيل عريب" ،أن مسألة تباطؤ وترية
منو الودائع لدى املصارف له عالقة بقدرة
األرس عىل االدخار ،مشريا إىل أن الطبقة
الوسطى التي تحرص عىل تكوين ادخار
تنوعت منافذ إنفاقها مع حرصها ،يف ظل
تراجع جود الخدمات العمومية ،عىل بذل
جهد كبري من أجل ليس فقط تأمني املأكل
والسكن ،بل توجه إيراداتها أكرث نحو تأمني
متدرس األبناء وتوفري وسائل النقل الخاصة.
وقد كشف البحث حول مؤرش ثقة األرس
الذي عممت املندوبية السامية للتخطيط
نتائجه يف منتصف يوليوز املايض ،عن نتائج
تؤكد عىل الصعوبات التي تجدها األرس يف
االدخار يف الظرفية الحالية فقد رصحت
 62,4يف املائة من األرس أن مداخيلها
تغطي مصاريفها ،فيام استنزفت  34,2يف
املائة من مدخراتها أو لجأت إىل االقرتاض.
وال يتجاوز معدل األرس التي متكنت من
ادخار جزء من مداخيلها  3,4يف املائة .
وعربت  83,3يف املائة من األرس ،خالل
الفصل الثاين من العام الحايل ،عن عدم
قدرتها عىل االدخار خالل  12شهرا املقبلة،
مقابل  16,7يف املائة ،ترى أن ذلك متاح لها.
ومن جانبه ،يتصور ،محمد العريب ،عضو
الجامعة املغربية لحقوق املستهلك ،إىل أن
دخل األرس ال يفرس لوحده تراجع وترية منو
الودائع البنكية ،فهو يتصور أن هناك سيولة
نقدية يسعى أصحابها ،حتى يف القطاع
غري املهيكل ،إىل عدم ظهورها يف املسارات
الرسمية خوفا مام ميكن أن يرتتب عن ذلك
من التزامات جبائية.
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ما فتئت مساحة "الكاش" ،الذي يخرج
من البنوك ،تتسع ،حيث ارتفع من
 10ماليير إلى  17مليارا حاليا.
ويتساءل يف ترصيح لـ"تيلكيل عريب" ،حول
عدم مساهمة املصارف التشاركية يف جذب
االدخار ،رغم ما راج حول وجود فئات خارج
النظام البنيك التقليدي تتطلع إىل التعامل
مع البنوك التي تخضع معامالتها لقواعد
الرشيعة ،علام أن التمويالت التي وفرتها
تلك البنوك تضاعفت بثالث مرات ،مقارنة
بالودائع التي تلقتها والتي وصلت إىل حدود
يونيو املايض إىل  1,7مليار درهم.

هامش مناورة
الديون المتعثرة
تمثل حوالي  7في
المائة من القروض
البنكية؛ أي حوالي
 70مليار درهم.

تلك تفسريات مختلفة لخلفيات تراجع
وترية الودائع البنكية ،ما دفع إىل طرح
السؤال حول أسباب عدم خفض معدل
الفائدة الرئييس واالكتفاء بخفض معدل
االحتياطي اإلجباري .يذهب الجواهري إىل
أن البنك املركزي يقوم ببحوث حول الطلب

عىل القروض ،مشريا إىل أنه يجرى التعرف
عىل مستوى العرض والطلب ،غري أنه أكد
عىل أنه عندما جرى خفض معدل الفائدة
الرئييس يف  2016إىل  2,25يف املائة،
مل ترتفع القروض .وشدد عىل أنه عندما
يجري خفض معدل الفائدة الرئييس ،تعمد
البنوك إىل خفض معدالت الفائدة املطبقة
عىل الودائع ،بينام ترتيث قبل عكس ذلك
الخفض عىل معدالت الفائدة املدينة ،وهذا
يرض باملدخرين.
وعرب عن االستعداد لـ"توفري كل السيولة
الالزمة التي تحتاجها البنوك من أجل متويل
االقتصاد" ،مشريا إىل أنه حال ارتفاع الطلب
عىل القروض بنسبة  10يف املائة مثال ،دون
أن يواكبه منو الودائع ،فإن البنك املركزي
سيضع السيولة الالزمة رهن إشارة البنوك،
مشددا عىل أن البنك املركزي املغريب يتوفر
عىل العديد من وسائل التدخل.
ويتصور محمد العبودي أن االنخراط يف
مسار اسرتداد الديون املتعرثة ،عرب إسنادها
لرشكات متخصصة يف التحصيل ،ميكن أن
يضخ سيولة جديدة يف البنوك ،عىل اعتبار أن
الديون املتعرثة متثل حوايل  7يف املائة من
القروض البنكية أي حوايل  70مليار درهمn .

الملف

اجتمعت ،يف شهر أبريل املايض ،لجنة مختلطة تضم مسؤولني من وزارة الصحة وأطباء وخرباء
لوضع خارطة طريق للقضاء نهائيا عىل فريوس التهاب الكبد " "Cاملعروف عند املغاربة بـ"ليباتيت "C
بحلول العام  .2030برنامج يتضمن تكفل الدولة بعالج املرىض املغاربة الذين يقدر عددهم بـ400
ألف؛ أي ما نسبته  1,2يف املائة من ساكنة املغرب.
أحمد مدياني
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الملف

تنزيل الربنامج رافقه جدل حول مختربات
األدوية التي سوف تتكلف بتأمني كمية
الدواء الذي يقيض نهائياً عىل املرض ،كام
رافقه مالحظات حول الفئات املستهدفة
والكلفة ،جدل وصل حد مراسلة املجلس
األعىل للمنافسة للتدخل من أجل إلغاء
طلب العروض الذي طرحته مديرية
الصيدلة واألدوية ،وفاز به مختربان لألدوية.
"تيلكيل عريب" حصل عىل وثائق ومعطيات
حرصية تهم تفاصيل "الربنامج االسرتاتيجي
الوطني للمغرب بال فريوس التهاب الكبد
 ،"Cكام بحث يف الجدل الذي رافق طلب
العروض للفوز بصفقة األدوية ،ورست
الصفقة حسب ما أفرزه طلبة العروض ،يوم
الجمعة  27شتنرب املنرصم ،عىل مخترب
" "Mylanومخترب "."Kemipharm
ما هي تفاصيل الربنامج الوطني؟ وكيف
سيتم تنزيله؟ كم رصدت له وزارة الصحة؟
ومن هي الفئات التي سوف تستفيد أوال من
العالج املجاين؟ وما هو نوع الدواء الذي طور
مؤخرا للقضاء النهايئ عىل الفريوس؟ وما
تفاصيل رصاع مختربات األدوية للفوز بصفقة
تأمني الكميات املطلوبة من الدواء بنوعيه؟
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لجنة مختلطة تضم
مسؤولين من وزارة
الصحة وضعت
خارطة طريق للقضاء
نهائيا على فيروس
التهاب الكبد "."C

مغرب بدون "ليباتيت "C

 400ألف مغريب مصابون مبرض "التهاب
الكبد الفريويس  ،"Cحسب نتائج إحصاء
رسمي مل ينرش بعد ،حصل "تيلكيل عريب"
عليه من مصدر رفيع بوزارة الصحة.
اإلحصاء يتحدث عن وجود  112آلفا
من املصابني يستفيدون من برنامج نظام
املساعدة الطبية "راميد"؛ أي أنهم من
الفئات املعوزة .وتصل كلفة العالج النهايئ
اليوم يف املغرب ،حسب سعر الدواء الذي
يقيض نهائيا عىل الفريوس ،إىل  10آالف
درهم .كام تشري أرقام اإلحصاء ذاته إىل أن
من بني املصابني بالفريوس هناك 3800
شخص يعانون من الفشل الكلوي ،و1300
شخصا حاملون لفريوس فقدان املناعة

 400ألف مغربي مصابون بمرض
"التهاب الكبد الفيروسي  ،"Cحسب
نتائج إحصاء رسمي لم ينشر بعد.

املكتبسة "السيدا" ،و 1400شخص من
املدمنني عىل املخدرات عرب الحقن ،هؤالء،
وحسب تفاصيل الربنامج الذي أعدته لجنة
مختلطة ،تضم مسؤولني عن وزارة الصحة
وأطباء وخرباء ،سوف يستفيدون من
املرحلة األوىل للعالج ،للقضاء النهايئ عىل
الفريوس يف أوساطهم بحلول العام .2021
وتوضح الوثائق ،التي حصل عليها "تيلكيل
عريب" ،أنه سيتم خالل العام  2020عالج
ما مجموعه  1000شخص من الفريوس
ضمن الفئة التي تعاين من الفشل الكلوي،
و 300شخص من املرىض الذين يحملون
فريوس "السيدا" ،و 400شخص من
مدمني املخدرات عرب الحقن .أما يف العام
 ،2021فتم التخطيط لعالج 2800
شخص يعانون من الفشل الكلوي ،و300
شخص يحملون فريوس "السيدا" ،و1000
شخص من املدمنني عىل املخدرات عرب
الحقن .وبخصوص باقي املرىض الحاملني
لفريوس االلتهاب الكبدي  ،Cوضعت
وزارة الصحة برنامجاً للعالج ميتد إىل العام
 ،2030إذ سيتم التكفل بهم مجاناً عىل
مراحل ،وسيعرف العام  ،2020إطالق
املرحلة األوىل بالنسبة لهؤالء بعالج 2300
شخص ،أما يف العام  ،2021فسيتم عالج
 600شخص.
مصادر "تيلكيل عريب" يف وزارة الصحة،
فرست استهداف الفئات الثالثة املذكورة
بالدرجة األوىل بالنظر إىل سهولة حرصها،
ألنها يف األصل تستفيد من عدة برامج
صحية ترتبط باألمراض التي تعاين منها،
أو ترتدد عىل مصحات العالج من إدمان
املخدرات .وأوضحت أن نتائج اإلحصاء،
الذي ينرش "تيلكيل عريب" نتائجه حرصياً،
ليست نهائية؛ إذ مل يتم بعد تحديد كل
املعطيات الخاصة بحاميل الفريوس عىل
املستوى الوطني.
واعتربت املصادر ذاتها ،أن "الكلفة املالية
باهظة جداً ،بالنظر إىل سعر الدواء الذي
يقيض نهائيا عىل املرض ،واليوم يبلغ سعر
الدواء الذي يحتاجه املريض ما يفوق 10
آالف درهم سنوياً (السعر املحدد اآلن
واملتضمن يف وثائق الربنامج هو  11ألفاً
و 733دره ًام وتم التفاوض عىل تخفيضه)؛

الملف

أي أن التكفل بدواء  400ألف مغريب،
دون احتساب باقي مصاريف العالج،
يحتاج ميزانية تقدر بـ 400مليار سنتيم".
وعن امليزانية املرصودة إلطالق املرحلة
األوىل من "الربنامج االسرتاتيجي الوطني
للمغرب بال فريوس التهاب الكبد  ،"Cتفيد
الوثائق أنها ستكلف  59مليار سنتيم
وذلك خالل العام 2020؛ أما العام 2021
فرصدت له ميزانية تقر بـ 74مليار سنتيم،
وتشمل امليزانية رشاء األدوية والقيام
بالتحليالت ورشاء املعدات الخاصة.

دواء فعال  100في المائة

شهر يونيو من العام  ،2016حصلت رشكة
"غيلياد ساينسز" بأمريكا عىل ترخيص من
إدارة "الغذاء والدواء األمريكية" ،لدواء
طورته يقيض بشكل نهايئ عىل "التهاب
فروس الكبد  ،"Cالدواء هو مركب يحمل
اسم "."Sofosbuvir/velpatasvir
كام تم تطوير دواء آخر يحمل اسم
" "Sofosbuvir/Daclatasivrله
نفس خاصية املركب الدويئ السابق مع
وجود اختالف يف مدة العالج ،فضال عن أن
املركبني الدوائيني يوصفان يف حاالت مختلفة
عند من يعانون من أمراض أخرى مثل
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المرحلة األولى
من "البرنامج
االستراتيجي الوطني
للمغرب بال فيروس
التهاب الكبد "C
ستكلف  59مليار
سنتيم وذلك خالل
عام .2020

فقدان املناعة املكتسبة "السيدا" أو يعانون
من مرض السكري أو يعانون من فريوس
"ليباتيت  "Cمع وجود تشمع للكبد.
وبالنسبة لـ"Sofosbuvir/
 ،"velpatasvirفمدة العالج التي يضمنها
بنسبة  100يف املائة يف الحد األدىن ،حسب
وثيقة توصل بها وزير الصحة من مديرية
األدوية ،هي  12أسبوعا من استعامل
املركب الدوايئ؛ سواء كان املريض يعاين من
تشمع الكبد أو ال .أما "Sofosbuvir/
 ،"Daclatasivrحسب الوثيقة ذاتها،
فيمنح للمريض عالجا خالل  12أسبوعا؛ إذا
مل يكن يعاين من تشمع الكبد وعالجا يف 24
أسبوعا إذا ما كان يعاين من تشمع الكبد.

صراع على صفقة عالج المغاربة
من "ليباتيت "C
يوم الـ 11من شهر شتنرب املنرصم ،توصل
مجلس املنافسة مبراسلة موقعة من طرف
لحلو فياليل ،مالك مخترب "Pharma
 "5والكرماعي ساليم ،نجل مالك مخترب
" ،"Galenicaوهو يف نفس الوقت
الصيديل الرئييس للمخترب.
املراسلة ،التي يتوفر "تيلكيل عريب" عىل
نسخة منها ،تطالب املجلس بالتدخل إللغاء

طلبات العروض بخصوص صفقة رشاء
كل من ""Sofosbuvir/velpatasvir
و"."Sofosbuvir/Daclatasivr
مراسلة املختربين ،وحسب ما ورد يف
نصها ،تتهم وزارة الصحة ومديرية األدوية
والصيدلة بعدم "احرتام رشوط املنافسة
النزيهة ،ورضب الصناعة الوطنية لألدوية"،
كام ذهبت املراسلة إىل "وضع طلب
عروض عىل املقاس ليفوز أحد املختربين
بتأمني الدواء املستورد "Sofosbuvir/
 ،"velpatasvirقبل أن يحصل املخترب
عىل رخصة الوضع يف السوق (.")AMM
وزارة الصحة ،وعرب مسؤول رفيع يف مديرية
األدوية التقاه "تيلكيل عريب" ،تدافع عن
اختيارها بالقول ،إن "مخترب Mylan
يتوفر عىل رخصة الوضع يف السوق وأنشأ
منذ مدة وحدة إلنتاج األدوية يف منطقة
ليساسفة بالدار البيضاء" ،كام يشدد
املسؤول ذاته عىل أنه "تم احرتام جميع
رشوط طرح طلب العروض".
املسؤول الرفيع يف مديرية األدوية أشهر
مراسلة موقعة من طرف الكرماعي عبد
الغني مالك مخترب " "Galenicaالذي وقع
مع مخترب " "Pharma5مراسلة االحتجاج
التي تم بعثها إىل مجلس املنافسة .املراسلة

الملف

التي وجهت ملجلس املنافسة ،ويتوفر

"تيلكيل عريب عليها ،وتحمل تاريخ 18
شتنرب  ،2019يتربأ فيها األب املؤسس

واملالك للمخترب من موقف نجله سليم
الكرماعي ،وجاء فيها أن "خطوة االبن
كانت مبادرة مل يسترش فيها إدارة املخترب"،
كام وصف األب خطوة ابنه بـ"الخاطئة"،
بل وصل حد وصف توقيع نجله ملراسلة
املطالبة بإلغاء طلب العروض بأنها "متثله
فقط وال متثل إدارة املخترب".
"تيلكيل عريب" اتصل مبريم فياليل لحلو،
نجلة مالك مخترب " ،"Pharma5والتي
متسكت يف حديثها للموقع باملوقف الذي
تم التعبري عنه يف املراسلة املوقعة من مخترب
" "Galenicaقبل أن يرتاجع مالكه عليها.
واختارت مريم فياليل لحلو توضيح موقفهم
بطرح مجموعة من األسئلة وهي" :إذا كانت
الصحة حقا دستوريا لكل مواطن مغريب،
ملاذا مل يتمكن من يتوفرون عىل نظام
املساعدة الطبية (راميد) من الوصول إىل
هذه العالجات عندما تم تصنيعها يف املغرب
منذ ما يقرب من  4سنوات؟ وملاذا هم
دون أي عالج إىل اليوم؟ وإذا حاولنا تقديم
أفضل عالج للمغاربة ،فلامذا مننح ضعف
الحصة للمركب الدوايئ (Sofosbuvir/
 )velpatasvirبينام ال ميكن إعطاؤه
لجميع املرىض؟ يف حني ميكن إعطاء
( )Sofosbuvir/Daclatasivrلجميع
املرىض؟! وهل نبحث عن أدىن سعر للمركب
الدوايئ لصالح ميزانية الدولة عندما نطلق
طلب عروض للصفقة؟ وإذا كان األمر كذلك،
فلامذا ال نحرتم قانون املنافسة؟".
وأضافت نجلة مالك ""Pharma5
متسائلة" :ملاذا تعطي ثلثي العالجات
لواحد فقط من العالجني املتاحني ،يف
تناقض تام مع االلتزامات التي تم التعهد
بها يف البيان الرسمي لوزارة الصحة الصادر
يف ماي 2019؟ وأيضا ،ملاذا يدفع هذا
العالج املستورد ضعف تكلفة العالج
املصنع محليا مرتني ونصف ،مع العلم أنه
سيولد أيضا تكلفة إضافية ال يتحدثها عنها
أحد ،وهي تكلفة اختبار فريوس نقص
املناعة املكتسبة لوصفه؟!"
وشددت مريم فياليل لحلو ،يف ترصيحها
لـ"تيلكيل عريب" عىل أن صفقة "مغرب
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الميزانية المرصودة إلطالق
المرحلة األولى من برنامج
"ليباتيت  "Cستكلف  59مليار
سنتيم خالل عام .2020

لماذا يدفع للعالج
المستورد ضعف
تكلفة العالج المصنع
محليا مرتين ونصف؟

بدون فريوس التهاب الكبد  Cشابتها عيوب
وتجاوزات وأن امللف لدى املصالح املعنية
بحامية قانون املنافسة والدفاع عن الصناعة
املغربية لألدوية" .وختمت املتحدثة ذاتها
حديثها بالقول" :نحن نثق يف السلطات
الوطنية التي تنظر عىل هذه القضية،
وسننتظر نتائج تحقيقاتها ،وكام أن ملفا
متكامال وصل إىل مجلس النواب للنظر فيه".
أمام كل هذه املرافعات ،حصل "تيلكيل
عريب" ،عرب مصادره الخاصة املوثوقة ،عىل
وثيقة تشري إىل التاريخ الذي حصل فيه مخترب
" "Mylanعىل رخصة الوضع يف السوق
( )AMMللمركب الدوايئ (Sofosbuvir/
.)velpatasvir
وحسب الوثيقة ذاتها ،فإن الرتخيص صدر
بتاريخ  16شتنرب 2019؛ أي بعد  5أيام
من مراسلة مجلس املنافسة من طرف لحلو

فياليل مالك مخترب " "Pharma5والكرماعي
ساليم نجل مالك مخترب "،"Galenica
بشأن التدخل إللغاء الصفقة ،وقبل يومني من
مراسلة الكرماعي عبد الغني مالك مخترب
" "Galenicaللرتاجع عن موقف نجله".
مديرية األدوية والصيدلة ،أوضحت بشأن
تاريخ حصول مخترب " "Mylanعىل
( )AMMبأنه كان يتوفر عىل رخصة السترياد
املركب الدوايئ قبل أن يتقدم للتنافس عىل
الصفقة.
كام حصل "تيلكيل عريب" عىل نتائج طلبات
العروض ،وقيمة الصفقة التي حصل عليها
كل من " "Kemipharmالذي سوف
يوفر املركب الدوايئ (Sofosbuvir/
 )Daclatasivrو" "Mylanالذي سوف
يوفر املركب الدوايئ (Sofosbuvir/
.)velpatasvir
وتظهر املعلومات املوثوقة التي حصل
عليها "تيلكيل عريب" أن " "Mylanحصل
عىل الصفقة بقيمة  14مليون درهم ،أي
بسعر 59,5درهام للحبة الواحدة يف العالج.
أما مخترب " "Kemipharmالذي ميلكه
مرصي ،ففاز بالصفقة مقابل  29,5درهم
فقط للحبتني؛ أي أقل من السعر الذي منح
" "Mylanبالضعف ونصف! n

حوار

ساهم النقاش حول منوذج النمو ،الذي أطلق منذ أكتوبر ،2017
يف اخرتاق جليد الصمت حول جودة إنجازات االقتصاد املغريب،
وحرض عىل البحث عىل نقائص السياسات العمومية ،حيث
رشعت العديد من املؤسسات يف الحديث عن ضعف النشاط،
والبطالة ،والهشاشة ،والفوارق االجتامعية .ويؤرش إخضاع املفاهيم
املستعملة يف النقاش ،حسب رضوان الطويل ،أستاذ االقتصاد
بجامعة غرونوبل بفرنسا ،عىل نقص يف التحليل والتشخيص ،وهو
نقص يتجىل أكرث يف تحديد أهداف التنمية.
المصطفى أزوكاح

التطورات تدفع إىل التساؤل حول جودة النمو.
ما هي العوامل التي تفرس الرتافع من أجل
مبا أنكم تشريون إىل جودة النمو ،كيف
تغيري منوذج النمو االقتصادي باملغرب؟
ينعكس ما سبق عىل التشغيل؟
عندما نحلل نظام السياسة االقتصادية
باالحتكام ملعايريه الهادفة إىل الفعالية ،نقف نحن نالحظ أن معدل التشغيل يسجل
انخفاضا شبه مستمر يف العاملني القروي
عىل مثلث مزعج بني من جهة ،االستقرار
والحرضي ،فبعدما كان يصل يف  2000إىل 46
املاكرواقتصاديواإلصالحاتالهيكلية،
يف املائة ،انتقل إىل  41,9يف املائة يف ،2016
ومن جهة أخرى ،الدينامية الحميدة للنمو
ويعرف معدل النشاط االنخفاض ذاته من
( .)Dynamique vertueuseفنمو الناتج
الداخيل الخام يبقى هشا ،حيث يرتهن للقيمة  53,8يف املائة يف  2000إىل  46,4يف املائة.
وتعترب البطالة يف مرحلة اإلدماج املهني
املضافة الفالحية ،غري املستقرة واملحدثة
( )chômage d'insertionالشكل األبرز
لفرص عمل ضعيفة.
لإلقصاء من الشغل :ففي  ،2017مثل الشباب
لنالحظ أنه بعد تسجيل متوسط منو منو
البالغني ما بني  15و 34عاما ،حوايل  93يف
يف حدود  4,8يف املائة بني  2000و،2008
انخفضت وترية منو الناتج الداخيل الخام إىل املائة من الداخلني إىل سوق الشغل ،وتجىل
أن  39يف املائة حاملون لدبلوم عال ،و40,2
 3,6يف املائة بني  2009و .2016وبدوره
يف املائة حاصلون عىل دبلوم متوسط ،بينام
يستقر الناتج معدل منو القيمة املضافة
لألنشطة غري الفالحية يف حدود  3,5يف املائة ،غري الحاصلني عىل شهادات مثلوا  15يف املائة.
ويظهر أنه عندما يفقد النشيطون شغلهم،
مسجال انخفاضا بنسبة  1,3يف املائة .هذه
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رضوان الطويل،
أستاذ االقتصاد
بجامعة غرونوبل
بفرنسا.

يتعرضون لبطالة طويلة األمد .هكذا ،تصل
حصة العاطلني الذي متسهم عطالة مؤقتة
من أجل الحصول عىل مؤهالت جديدة
إىل  82بني النساء و 72يف املائة بني الرجال.
ويربز مستوى أداء السوق يف وجود بطالة
متس عددا كبريا من األشخاص.
ويرتافق عجز النشاط الناجم عن ذلك مع
كلفة مرتفعة عىل مستوى البطالة والرفاه
االجتامعي وتفاقم الفوارق التي تحد من
الولوج إىل املوارد والحق يف الرتبية والصحة،
ويؤجج عوائق التنمية ويهدد التامسك.
كيف تستقبلون األطروحة الشائعة كثريا
والتي مفادها أن النمو االقتصادي يستند
عىل الطلب؟
هذه األطروحة تأيت من تأويل معيب
لتعريف مفهوم الدخل من منظور الطلب

حوار

 ،)d’entraînementبضيق السوق الداخيل.
وبالنظر لهذه اآلثار السيئة ،فإن الرهان عىل
الطلب الخارجي ال ميكن أن يفيض إىل تحفيز
النمووالتشغيل.

الشامل ،باعتباره محصلة الستهالك األرس،
واالستثامر الخاص ،والنفقات العمومية
والصادرات الصافية من الواردات .ويربز
التفكيك الكمي ملساهمة كل واحد من هذه
املكونات أن الطلب الداخيل يساهم بقوة
يف منو النشاط ،غري أنه من الخطأ ،مع ذلك،
الخلوص إىل أن منوذج النمو يستند عىل
الطلب.
أال ينطوي ما تخلصون إليه أنتم هنا عىل
نوع من التناقض؟
يجب الوقوف عىل وزن كل جزء من
املكونات املشكلة للطلب الشامل ،هكذا إذا
كان استهالك األرس مهام ،فألن حصة النفقات
املمثلة له غالبة ،زد عىل ذلك أن السياسات
النقدية واملوازنية ،كام السياسات الهيكلية ال
تتميز بتدبري مبارش للطلب.
هكذا ،فأهداف مراقبة التضخم والعجز
العمومي وإصالحات األسواق ،كام تدابري
املخططات القطاعية ،تحيل عىل سياسات
موجهة لخلق الرشوط املالمئة لتشجيع
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التنمية ال تقاس
فقط من زاوية
الحريات الشكلية،
بل كذلك من زاوية
مدى الحريات
الحقيقية.

العرض الشامل (.)Offre globale
ويجب أن ننبه إىل أن التوصية بتبني سياسات
قامئة عىل العرض ،كبديل كفيل بخلق دينامية
حميدة للنمو ،تنطوي عىل تفسري خاطئ،
عىل اعتبار أن هذه السياسات حظيت بدعم
صاحب القرار العمومية منذ أواخر القرن
املايض .وفيام يتصل بالتوصية التي تشجع
عىل اسرتاتيجية إلنعاش الصادرات ،فإنها
ترتجم خطأ يف االستنتاج قائم عىل تصور أن
الطلب الداخيل والطلب الخارجي منفصلني.
هكذا فإعطاء األولوية لالنفتاح التجاري،
باعتباره محركا للنمو االقتصادي ،ميكن أن
يفيض عرب التنافسية القامئة عىل التكلفة
( ،)compétitivité-coûtإىل السقوط يف فخ
األجور املتدنية وضعف اإلنتاجية ،والتأثري،
بالنتيجة ،عىل االستهالك والنزوع القايض
باالستثامر يف االبتكار ،والتشجيع عىل عدم
التكيف مع الطلب الخارجي.
هذا التأثري السلبي كفيل بأن يعوق
االستثامرات املبارشة األجنبية ،التي يواجه
توسعها واآلثار املرتتبة عنها (effets

يتجىل أن النقاش حول هذه القضايا مطروح
منذ عامني تقريبا ،كيف تقيمونه؟
صحيح ،النقاش الجاري فرصة لطرح
املعطيات والتقارير حول عدم كفاية منو
الناتج الداخيل الخام ،وهشاشة النمو،
والطابع الثابت ( )Persistantللبطالة،
وشيوع ضعف تشغيل الشباب ،وضعف
اإلنتاجية الشاملة ،واالختالالت الجهوية،
كام يجري الحديث عن ضعف "الرأسامل
البرشي" وسوء خدمات الرتبية والتعليم
والصحة أو توسع الفوارق.
ويجب أن نسجل ،مع ذلك ،أن األمر يتعلق
مبالحظات محلية أكرث منها تحليالت حول
الروابط القامئة ،بني ،من جهة ،محتوى
السياسات الظرفية واإلصالحات الهيكلية،
املخططات القطاعية ،ومن جهة أخرى ،بأداء
ونتائج االقتصاد الوطني.
ما الذي يجب االنكباب عليه؟
يبدو أن تعيني ذلك املحتوى عىل الصعيد
املؤسسايت والعمليايت ،والتقييم الشامل
لنظام السياسة االقتصادية ،بالنظر ملعايريها
الخاصة املتعلقة بالفعالية ،عمال رضوريا
من أجل تحديد العوامل الرئيسية لعدم
الكفاءة واآلثار غري املنتجة (Les effets
 ،)contreproductifsواملقتضيات والقواعد
املعيبة واملبادئ غري املناسبة.
يطرح فرانسوا بورغينيو ،رئيس االقتصاديني
األسبق بالبنك الدويل ،التساؤل التايل" :أمل
يكن االقتصاد ومامرسة التنمية سوى
سلسلة من التجارب ،بعضها أفىض إىل
نجاحات رنانة ،بينام األغلبية الساحقة مل
يكن لها سوى تأثري قليل؟" .وأتصور أن
املقارنة مع بلدان الجنوب ،ستكون ،بدون
شك ،كفيلة بأن تيضء نتائج سياسات
االستقرار املاكرواقتصادي ،حسب قواعد
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ثابتة وإصالحات األسواق املوجهة لتكثيف
املنافسة واملرونة اللذين يجري التعاطي
معهام كرتياق.
ما األمور التي يفرتض تفاديها التصدي
للتعاطي مع قضايا تهم اإلقالع االقتصادي
والتشغيلمثال؟
إن التعريف الدقيق لسياسة من أجل
اإلقالع االقتصادي والتشغيل وتقليص العجز
االجتامعي ،تستدعي زاوية نظر واضحة.
فالدعوة إىل تقديم مقرتحات دون إيالء
اهتامم للتشخيص يفيض إىل إعفاء هذه
املقرتحات من الرباهني املدللة عليها ،وعندما
يجري تبخيس الرهانات التحليلية ،فإن مثل
هذه املقاربة تؤدي ،بالرضورة ،إىل تراكم
( )Juxtapositionالتوصيات فقط.
والحال أن التفكري يف السبل املمكنة تقتيض
نظرة شاملة متمحورة حول تحديد رشوط
دينامية حميدة للتشغيل والرفاه والتامسك
االجتامعي ،غري أنه من أجل ذلك ،سيكون
مفيدا إعادة النظر يف األفكار املتهافتة،
واألخطاء الناتجة عن الجهل واملضللة،
واليقينياتالراسخة.
هذا يحيلنا عىل النقاش حول "النموذج
التنموي الجديد" ،الذي تعددت الوصفات
والتدابري املقرتحة من أجل بلوغه ،ما هي
قراءاتكم ملا يقرتح اليوم؟
أضحى شائعا أن نقرأ هناك وهناك أنه ما
دام التشخيص حول جودة النمو االقتصادي
قائم ،فقد حان الوقت من أجل التعبري عن
توصيات وبلورة تدابري للسياسة العمومية.
وتبدو العديد من املقرتحات ،التي تجد لها
صدى يف وسائل اإلعالم ،هشة بشكل مزدوج.
فمن جهة ،يعترب بلورة تشخيص مدلل
عليه لالقتصاد الوطني مقدمة رضورية
( )Préalablesللمسارات التي يفرتض
االنخراط فيها ،فبدون مقدمات كفيلة
بأن تعطى املعنى وتؤرش عىل جدية هذه
املقرتحات ،تختزل هذه األخرية يف مجرد جرد
للتدابري دون أساس مشرتك ،ومن جهة أخرى،
سيحكم عىل هذه التدابري بأن تكون غري
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تصل نسبة العاطلين مؤقتا للحصول
على مؤهالت جديدة إلى  %82بين
النساء و %72بين الرجال.
متناغمة ،ومتناقضة وغري سديدة ،يف غياب
مرجعية للقيم واملعايري واألهداف واألدوات.
ومن الالفت مالحظة أنه ضمن هذه السياق،
يصبح الحديث عن الجديد ()Nouveauté
مثريا للربية.

المرونة التي تعتبر
واقعا بالمغرب تدفع
إلى السقوط في فخ
األجور الدنيا.

أين يتجىل مثل هذا التوجه الذي يؤرش عىل
عدم التناغم والتناقضات التي تشريون إليها؟
نحن نشهد تكرارا للخطاب حول الفوائد
التي تنطوي التنافسية واملنافسة وسياسات
العرض أو إصالحات األسواق .ويف غياب
مساءلة نقدية لهذه املفاهيم ،تبقى العديد
من مناطق الظل قامئة .فدفاع االتحاد العام
ملقاوالت املغرب عن املرونة يف سوق الشغل
دال عىل هذا املستوى.

املرونة التي ينادى بها ،باعتبارها حل ملعادلة
التنافسية والنمو ،ال تنطوي عىل الفضائل
(،)2016 ,Atkinsonالتي يقال إنها أصيلة
فيها ،عىل اعتبار أن تقييد العقود غري املحدد
يف الزمن ،وتطوير العقود املؤقتة ،كام تقليص
حامية الشغل ،ال تبدو كفيلة بتحفيز النشاط
والشغل أو تطوير التحفيزات من أجل
االبتكار .واملرونة التي تعترب واقعا باملغرب
(املندوبية السامية للتخطيط  2017والبنك
الدويل  ،)2017والتي ترسي عىل رشيحة
واسعة من األجراء ،تدفع إىل السقوط يف
فخ األجور الدنيا التي يعترب ضعف مستوى
اإلنتاجية كمرادف لها.
تتسم العالقات األجرية يف العديد من
الرشكات بخطر أخالقي ()Aléa moral
مزدوج ،فمن جهة تخرق الرشكات
الترشيعات يف مجال رشوط العمل
واملرتبات ،ومن جهة أخرى ،ال يبذل األجراء
الجهد اإلنتاجي املناسب ،وينتج عن ذلك
وجود أرباح غري مستغلة بالنسبة للطرفني.
وعرب توسيع تسهيالت الترسيح ،تدعم
املرونة عوامل اإلنتاجية املتدنية عرب اللجوء

حوار

للعقود قصري األمد .هذه العقود تدفع
رشكات إىل عدم االستثامر كام يجب يف
الكفاءات الخاصة لألجراء ،وتفضيل الترسيح
عىل اإلنتاجية ،هكذا ،يتم عدم تشجيع
التعلم عرب املامرسة وترسيخ االبتكارات،
وبالتايل ،فإن فخ األجور املتدنية يرافقه فخ
ضعف التأهيل (.)sous-qualification
يويل النقاش حول النموذج التنموي الجديد
أهمية جد كبرية لالقتصاد ،وهو اهتامم
اليحظى به البعد الخاص بالحقوق أو
السياسة ،أال يشكل ذلك نوعا من النقص
يف املقاربة؟
رغم تداوله الشائع ،فإن مفهوم التنمية ال
يوجد موضوع صياغة ترقى إىل مستوى
املكانة التي يستحقها .فإما يتعامل مع
النموذج التنموي ،ببساطة ،كمرادف
لـ"منوذج النمو" أو ينظر إليه باعتباره
مسلمة ال تستحق تشكيل معناه.
هذا يرسي كذلك عىل مفهوم "العدالة
االجتامعية" التي تبدو كاملحبوبة األرلية
( )Arlésienneيف القصة (*) التي ألفها
الفرنيس ألفونس دودي (Alphonse
 ،)Daudetحيث نتحدث عنها كثريا دون
أن نكون قد رأيناها .والحال أن الرهان
حول التفكري يف طريق جديد ،يقتيض
إعادة تعريف التنمية باعتبارها إطارا شامال
للسياساتالعمومية.
ميكن االستناد عىل املقاربة القامئة عىل
القدرات كام طورها االقتصادي الهندي
أمارتيا سني ،والتي تربط بني إشكاليات
العدالة االجتامعية والتنمية .فهذه املقاربة
التي تشدد عىل تقييم الرفاه انطالقا من
إنجازات األفراد ،تجدد مفهوم التنمية عندما
تحتل الحريات واملساواة موقعا مركزيا فيها.
فعكس التحليل الذي يقارب الرفاه عرب
املمتلكات ( ،)Biensتركز مقاربة أمارتيا
سني،عىل اإلنجازات التي يحققها األفراد
عند استعاملهم لتلك املمتلكات ،ويعترب
أن تقييم موقع شخص يف املجتمع
يستدعي دمج معيارين :الحرية الشكلية
لتحقيق االختيارات والتحقيق الفعيل لها
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تبني سياسات قائمة
على العرض ،كبديل
كفيل بخلق دينامية
حميدة للنمو ،تنطوي
على تفسير خاطئ.

(la liberté formelle d’accomplir et
.)l’accomplissement réel

فاألول يشمل تحقيق الرفاه الفردي الذي
يتيحه الدخل وجودة الحياة ،ويحيل الثاين
عىل حرية ولوج الفرد ملختلف االختيارات
التي يتطلع إليها .ويوجد يف قلب طريقة
التقييم هاته مفهوم القدرات كمجموعة
من رشوط الوجود والعمل التي يتوفر عليها
األفراد عىل مستوى االختيارات والفرص.
هذه القدرات تشمل إنجازات رئيسية مثل
األكل ،أن يكون الشخص يف صحة جيدة،
القدرة عىل الرتبية ،وتقدير الذات ،واملشاركة

يف حياة الجامعة .فالتنمية ال تقاس فقط
من زاوية الحريات الشكلية ،بل كذلك من
زاوية مدى ( )Etendueالحريات الحقيقية.
إن التساؤل حول التنمية غري منفصل عن
التساؤل حول "كيفية العيش املشرتك".
هذا رضوري من أجل إماطة اللثام عن
األفكار املسبقة ،كام لتقييم قوة الرباهني
ورجحان الخالصات .وكام يقول داين
رودريك ،االقتصادي املتخصص يف التنمية:
"إن التعاطي مع األفكار بجدية يساعدنا
عىل حل العديد من ألغاز الحياة االجتامعية
والسياسية"n .

(*)عن وصف األرلية ()Arlésienne
يف هذه القصة التي نرشها ألفوس دودي يف عام  ،1866يعرب شاب عن رغبته يف الزواج من فتاة
تنحدر من مدينة آرل  Arlesالفرنسية ،فقد تعلق قلبه بها بعد التقى بها مرة واحدة ،بل إن
مراسيم الخطبة وحفلة كبرية نظمت ،لكن يف غياب الخطيبة املفرتضة .ويف تلك الليلة ،حرض
شخص أخربه ووالده بأن الفتاة كانت موعودة له هو ،وبأنها مل تكن سوى فتاة سيئة ،ترسب
اليأس إىل نفس الشاب ،والذ بالصمت ،ثم من أجل خداع أرسته ،أوهمها بأنه سعيد ،دون أن
ينيس محبوبته ،قبل أن ينتحر أمام ناظري والدته .وأضحت األرلية  Arlésienneترمز إىل كل
شخص أو يشء تنتظره وال يأيت.

مجتمع

يتوجب عىل ساكنة الدار البيضاء االنتظار إىل غاية نونرب من العام املقبل ،يك
يروا الحافالت الجديدة ،التي وعد بها مجلس املدينة ،تجوب شوارع العاصمة
االقتصادية ،فيام سيعقد اجتامع مع رشكة "ألزا" من أجل تدبري املرحلة االنتقالية،
تدبير وضع كارثي
علام أن الجهة ستقوم بأداء أجور العامل عامل "نقل املدينة" املرضبني.
يفرتض يف الرشكة الجديدة تدبري وضع كاريث

تدبري النقل بالعاصمة االقتصادية سيوقع يوم
الخامس عرش من أكتوبر الجاري.

تيلكيل عربي

أعلن عمدة املدينة ،عبد العزيز العامري،
الثالثاء املايض ،عن إسناد تدبري النقل بثامنية
عرشة جامعة بالدار البيضاء لرشكة "ألزا"
التي ستحل محل "نقل املدينة" ،والتي ينتهي
العقد الذي يربطها باملدينة يف نهاية أكتوبر
الجاري.
في انتظار نونبر 2020

أوضح عمدة املدينة عبد العزيز العامري،
الخميس املايض ،مبناسبة انعقاد الدولية
العادية ملجلس الدار البيضاء ،أن الحافالت
الـ 350التي ستوفرها مؤسسة التعاون بني
الجامعات بالدار البيضاء والحافالت الـ350
التي سترشيها الرشكة املدبرة ستحل بشوارع
الدار البيضاء يف نونرب من العام املقبل.
وأشار إىل أن متويل الحافالت الـ 350التي
ستوفرها مؤسسة التعاون بني الجامعات،
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سيأيت بحوايل  500مليون درهم من هذه
األخرية و 1,1مليار درهم من درهم من جهة
الدار البيضاء – سطات ،بينام مل يكشف
عن املساهمة املنتظرة من صندوق التجهيز
الجامعي .وأكد التمس من البيضاويني الصرب
والتحمل ،عىل أن التأخري يف رشاء الحافالت
مرده إىل االنكباب عىل توفري التمويالت ،حيث
متت تعبئة  180مليون درهم يف يوليوز املايض،
مشريا إىل أنه جرى تفادي االقرتاض من أجل
تأمني التمويالت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ويف السياق ذاته ،ذهب العامري إىل أن
مؤسسة التعاون بني الجامعات ستعقد اجتامعا
يف اليومني املقبلني مع رشكة "ألزا" من أجل
التداول حول حظرية الحافالت الحالية ،علام
أن الرشكة ستتوىل تدبري املرحلة االنتقالية إىل
غاية أكتوبر من العام املقبل .وأكد عىل أن عقد
التدبري املفوض الذي ستتسلم مبوجبه "ألزا"

استمرت "نقل
المدينة" في
استعمال 770
حافلة قديمة ،رغم
التزامها السابق
بأن تكون جميع
حافالتها جديدة.

عىل مستوى النقل يف املدينة ،عىل اعتبار أن
عدد الخطوط التي تتوجه إليها حافالت الرشكة
اليتعدى  75خطا ،بينام كانت قد التزمت
بتسخري حافالت لـ 154يف العقد املربم مع
املدينة ،يف الوقت نفسه ،تجوب شوارع املدينة
 866حافلة ،مقابل التزام بتوفري  1207حافلة.
وكانت "نقل املدينة" قد استمرت يف استعامل
 770حافلة قدمية ،والحال أنها كانت قد
التزمت بأن تكون جميع الحافالت جديدة.
وخاض عامل "نقل املدينة" ،أمس األربعاء
إرضابا عن العمل ،بعدما مل يتوصلوا بأجر شهر
غشت سوى يف بداية أكتوبر ،حيث يتخوفون
من أن يحول لهم أجر أكتوبر الجاري يف دجنرب،
علام أن عقد مجلس املدينة مع "نقل املدينة"
سينتهي رسيانه يف نهاية أكتوبر الجاري.
وقد أشار العامري إىل أن جهة الدار البيضاء
ستتوىل توفري أجور عامل الرشكة إىل أن
ترشع رشكة "ألزا" يف تدبري النقل بالعاصمة
االقتصادية .وأطلقت فيدرالية اليسار
الدميقراطي ،حملة تواصلية ميدانية مع ساكنة
الدار البيضاء ،بسبب األزمة املتوقعة يف قطاع
النقل بعد انسحاب "نقل املدينة" بعد اجتامع
جرى التداول فيه حول مستجدات ملف النقل
عرب الحافالت بالدار البيضاء و األزمة التي تلوح
يف األفق بعد توقف العقد الذي يربط املدينة
بـ"مدينة بيس" يف نهاية أكتوبر الجاري.
ويرتقب أن يجوب املشاركون يف الحملة ،التي
حلت الخميس املايض بساحة "ماريشال"،
األحياء والشوارع من أجل التواصل املبارش
مع ساكنة الدار البيضاء ،كام سيتم توزيع
منشورات توضح وضعية النقل بالعاصمة
االقتصاديةn .

