فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية

مذكرة حول رفع الحجر الصحي وخطة إنعاش
القاتصاد الوطني ومشروع القانون

خلفت جائحة كورنا تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة على كل دول العالم
وعلى بلدنا كذلك ،فالزمة القتصادية التي سيعيشها العالم تعتبر الصعب منذ أزمممة .1929
لكن هذه الجائحة أعادت النقاش حول مجموعة من الختيارات التي سادت ووجهت السياسات
العمومية لعقود بخلفية نيوليبرالية متوحشة وفضحت نتائجها المدمرة على النسان والطبيعممة،
لقد كشفت هذه الزمة واقع التفاوتمات الجتماعيممة ،وأبممرزت كممذلك قيمممة قطاعمات اجتماعيمة
وخدمات عمومية عانت التهميش والتفكيك لعقود.
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكممد علممى أهميممة القممرارات السممتباقية الممتي اتخممذتها بلدنمما
والتي كان لها الثر الكبير في تجنيب بلدنا كارثة صحية ،بالضإممافة لموقممع المغممرب جنمموب
البحر البيض المتوسط حيث كان الفيروس أقل حدة .وإن كانت هذه القرارات على المسممتوى
الستراتيجي ايجابية ،فإن تدبيرها عرف عدة انزلقات.

1

لكن النعكاسات القتصادية والجتماعية لهذه الجائحة على بلدنا ستكون غير مسممبوقة علممى
اعتبار أن الدول التي تعتممبر شممريكة للمغممرب علممى مسممتوى التصممدير والسممياحة والسممتثمار
المباشممر وتحممويلت المهمماجرين وخاصممة فرنسمما ،اسممبانيا وإيطاليمما ،هممي الممتي سممتتأثر أكممثر
اقتصاديا .كما أن القطاعات التي يعتمدها المغرب في اقتصاده وصادراته ستكون أكممثر تممأثرا
كذلك )السياحة ،تحويلت المهاجرين ،صناعة السيارات ،صناعة أجزاء الطممائرات ،صممناعة
النسيج( بالضإافة إلى أن بلدنا تعرف سنة جفاف مما سيكون لذلك من تأثير كبير على نسممبة
النمو وارتفمماع نسممبة البطالممة وتممدهور الماليممة العموميممة وكممذا تفمماقم عجممز الميممزان التجمماري
وميزان الداءات وانعكاس ذلك على موجودات المغرب من العملة الصعبة.
إننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي نقدر خطورة الزمممة ،وصممعوبة المرحلممة ،ولكممن
في نفس الوقت نعتبر أن هذه الزمة تمثل فرصة لتحقيمق انطلقمة جديمدة للتنميمة القتصممادية
والجتماعية والثقافية ،شريطة القطيعة الواضإحة مع الختيارات السابقة التي تبين فشلها حتى
قبل الجائحة ،والتي بسببها ظلت البادية المغربية و المناطق الجبلية مهمشة و تفاقمت الفوارق
الجتماعيممة والمجاليممة وعممانت القطاعممات الجتماعيممة مممن الختللت العميقممة والخصمماص
المهول سواء في التعليم أو الصحة أو السكن أو التشممغيل أو النقممل العمممومي وبمماقي الخممدمات
الضرورية للعيش الكريم.
فالجواب على هممذا الوضإممع يتطلممب القطممع مممع المقاربممات التقليديممة المبنيممة علممى البحممث عممن
التوازنات الماكرو اقتصادية كما عرفتها بلدنا منذ عقود ،خصوصا واليوم هناك شبه إجممماع
عالميا على ضإرورة تجاوز هذه المقاربات.
انطلقاا مما سبق فإننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي نقترح عليكم ما يلي:
 .Iتدبير رفع الحجر الصحي:
 .1نؤكد على الرفع التمدريجي للحجمر الصمحي ،حسمب وضإمعية الجهمات والقماليم ،وحسمب
طبيعة القطاعات النتاجية والخدماتية ،وفق تصور شامل ونسقي.
 .2توسيع الكشف الطبي ،والستعداد لي تحول مفمماجئ ،وتمموفير كممل المكانيممات والشممروط
الحترازية )تعقيم أمماكن العممل والفضماءات العموميمة ،تموفير الكماممات بكميمات وافمرة(...
فرفع الحجر الصحي أصبح ضإرورة اقتصادية ،لكنممه ،ل يمكممن العتممماد فقممط علممى السمملوك
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المممدني للمغاربممة ،بممل يتطلممب السممتعداد الجيممد لضمممان السمملمة الصممحية للجميممع ،وتفممادي
النتشار السريع للوباء داخل المعامممل والدارة والقطمماع غيممر المهيكممل عممبر إلزاميممة تطممبيق
إجراءات الصحة والسلمة وتقوية جهاز التفتيش .وكذلك وجب توفير المعلومة بممدون تهويممل
والطمأنة الزائدة عن الحدود حتى تستمر اليقظة واحترام تدابير الصحة والسلمة.
 - .IIخطة إنعاش القاتصاد الوطني
لقد أظهرت هذه الجائحة الدور الستراتيجي للدولة ،ومهامها الستراتيجية في تحقيق ما يمكن
تسميته بثلثية السيادة القتصادية والسممتقرار الجتممماعي والتنميممة المسممتدامة .وهممذا يتطلممب
إعداد مخطممط شممامل للنهمموض بجميممع القطاعممات ،وعلممى رأسممها القطاعممات الجتماعيممة مممع
ضإرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الجتماعية.
إن الوضإع الحالي يستلزم انتهاج سياسة قويممة لنعمماش القتصمماد المموطني مبنيممة علممى الطلممب
الداخلي والستثمار العمومي وإصلحا حقيقي لمنظومة الضرائب ودعممم المقمماولت الصممغيرة
والمتوسطة ،وأصبح الصلحا العميق للنظام الضممريبي يفممرض نفسممه ليصممبح نظاممما منصممفا
وعادل وذو مردودية .وهذا يقتضي محاربة التهرب والتملص الضريبيين وطبعا وكما يحممدث
الن حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة ل ينبغي التقيد بعجز الخزينة في حاجز  3بالمائة من
الناتج الداخلي الخام كما توصي بذلك المؤسسات المالية الدوليمة ،والحمرص فمي نفمس الموقت
علممى التممدبير المثممل للمديونيممة العموميممة وتحويممل جممزء منهمما الممى اسممتثمارات ،والحممرص
بالخصوص على مخزون كاف من العملة الصعبة نظرا لتعطل قنوات دخولها مممما يسممتوجب
إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية باتخاذ إجراءات حمائية وإعادة النظممر فممي اتفاقيممات
التبادل الحر.
بالنسممبة للنفقممات العموميممة فقممد أصممبحت أسممبقية القطاعممات الجتماعيممة وخاصممة الزيممادة فممي
ميزانيممة الصممحة العموميممة والتعليممم العمممومي والتقليممص مممن عممدد صممناديق الخزينممة ومممن
المصاريف الجبائية وإعادة النظر في شممبكة الجممور فممي الوظيفممة العموميممة بخفممض الجممور
العليا واقرار مخطط صناعي وطني ضإمن تصور جديد للولويات وإقممرار برنامممج مسممتعجل
لتجاوز التأخر الرقمممي لبلدنمما وتضممييق الهمموة الرقميممة الداخليممة بتسممهيل الولمموج الممى العممالم
الرقمي لغلب المواطنين.
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 IIIقاانون المالية التعديلي
بخصوص قانون المالية التعديلي ،إننمما نعتقممد أن القممانون الماليممة التعممديلي يجممب أن يتأسممس
على أربع مرتكزات:
 دعمممممم الطلمممممب تعزيمممممز القمممممدرة الشمممممرائية للشمممممرائح المممممدنيا والمتوسمممممطة
دعم العرض وخصوصا المقاولت الصغيرة والمتوسطة
 تعزيز المداخيل الخزينة
 خلق مناصب شغل إضإافية
-1دعم الطلب وتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الصغرى والمتوسطة:



خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الساسية،
خفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة ،واحترام تطبيق الزيادة المقررة
في الحد الدنى للجر المقررة في شهر يوليوز )(%5
مأسسة الدعم بوضإع صممندوق دائممم بممموارد قممارة لفاقممدي الشممغل وللفقممراء والفئممات
الهشة بشكل دائم يمول من مداخيل الزكاة ومن مساهمات المقاولت الكبرى.



الرفع من الطلب العمممومي وخصوصما السمتثمار العمممومي علمى اعتبمار النخف اض
الحمماد الممذي سمميعرفه اسممتثمار القطمماع الخمماص المحلممي وكممذا السممتثمار الخممارجي
المباشر ،ويمكن اسممتعمال جممزء مممن المديونيممة المحليممة لتمويممل بعممض السممتثمارات
بشراكة مع الدولة ،والبدء بإعادة تشغيل مصفاة سامير



 .2دعم العرض وخصوصا المقاولتا الصغيرة والمتوسط


دعم مباشر أو تسممهيل الولمموج للقممروض بنسممب تفضمميلية وخلممق ميكانزمممات خاصممة



تستهدف هذه الفئة من المقاولت.
إشراط دعم المقاولت بالمسؤولية الجتماعيممة واحممترام قممانون الشممغل وخلممق فممرص



الشغل اللئق.
إقرار مبدأ التفضيل المموطني وإلزاميممة اشممراك المقمماولت الصممغيرة والمتوسممطة فممي



الصفقات العمومية.
حماية المنتوج المغربي وذلممك بالحممد مممن اسممتيراد المممواد الكماليممة والمممواد المنافسممة
للمنتوج المغربي سواء بالزيادة في حقوق الجمممرك لهممذه المممواد أو اسممتعمال الليممات
الغير الجمركية للحماية أو تلك المتاحة من طرف منظمة التجارة الدولية.
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-3خلق مناصب شغل جديدة:
إن الوضإممع الممذي تعرفممه العديممد مممن الدارات وخصوصمما الدارات ذات الطممابع الجتممماعي
)الصحة والتعليم( من نقص كبير في الموارد البشرية وما ستعرفه البطالممة مممن ارتفمماع بفعممل
وضإع النكماش الذي سيعرفه القتصاد الوطني يتطلب نهج سياسة جريئممة فممي مجممال الشممغل
وذلك بإحداث مناصب شغل جديدة في القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية.
- 4تعزيز مداخيل الخزينة.








إن مداخيل الخزينة مرشحة للنخفاض بسبب توقف العديد من النشممطة القتصممادية،
لذلك يجب أن يكون قانون المالي التعديلي مناسبة لتخاذ إجراءات ضإريبية تمكن من
تعزيز مداخيل الخزينة من جهة وتتجه نحو الصلحا العميق للنظام الضريبي ليصبح
نظاما منصفا وعادل وذو مردودية:
احداث ضإريبة تصاعدية على الثروة وعلى الرث الكبير
الزيادة في عدد أشطر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع إقرار نسب
خاصة بالنسبة للشركات التي في وضإع شممبه احتكمماري والشممركات الممتي ل تتعممرض
للمنافسة الخارجية
الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الكمالية وخفضها على المممواد
الساسية وإعفاء بعض المواد كالدوية.
تقليص المصاريف الجبائية.

إن جو التآزر والتضامن الننذي خلقتننه الجائحننة مناسننبة لعإطنناء إشننارات قويننة أن بلدانننا
ستقطع مننع سياسننات المرحلننة السننابقة ،فتصننفية الجننو السياسنني وإطلقا سننراح المعتقليننن
السياسننيين وففنني مقنندمتهم معتقلنني الحراكننات والصننحفيين والمنندونين ووقننف المتابعننات
والسراع بإعإاداة العالقين ونهج سياسة تشاركية من خللا العوداة للحننوار الجتمنناعإي ثالثانني
الطننراف ،كلهننا إشننارات مننن شننأنها إرجنناع الثقننة فنني إمكانننات البلدا وفنني إراداة الصإننلح
الحقيقي الذي ينتظره المغاربة .أما عإلى المستوى المتوسط والطويل فإننا نقنترح فتنح حنوار
وطني بإشراك كل القننوى السياسننية والجتماعإيننة والمدنيننة مننن أجننل تعاقنند اجتمنناعإي جدينند
يهدف الى بناء الدولة الديمقراطية الجتماعإية.
الهيئة التنفيذية
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