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الضرب تحت الحزام..

االفتتاحية

يشدد قادة حزب العدالة التنمية عىل أن
حزبهم ليس إسالميا ،ويقولون إنه حزب
ذو مرجعية إسالمية ،لكن بغض النظر عن
صعوبة التمييز بني األمرين ،فإن الخطاب
الديني واألخالقي حارض يف الحزب ،عىل
لسان أمينه العام الحايل واألسبق ،وعىل لسان
قادته وأعضائه ،وهم يقدمون أنفسهم ،عىل
هذا األساس ،أمام ناخبيهم.
وعندما تطرح قضية "غش" يف االمتحانات،
أو "فضيحة جنسية" ،أو حتى "التخيل عن
الحجاب" ،فإن األمر ُيسائل الحزب أوال ،ألن
"الصورة" املقدمة للناخبني هي عىل العكس
متاما ،لذلك يجب أن يحسم أمره ،ويختار بني
أن يكون حزبا عاديا ،كباقي األحزاب ،أو حزبا
يس ّوق صورة "الطهر" و"العفاف" و"التدين"
و"النزاهة" باسم املشرتك بني كل املغاربة.
يف الدولة التي يطمح إليها املغاربة
املتنورون ،يجب أن تكون الكلمة العليا
للقانون .ويف دولة القانونُ ،يحاكم الناس
بالقاعدة القانونية ،وال يشء غري ذلك.
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وهي قاعدة قانونية يضعها " ُم ِّ
رشعون"
يختارهم الشعب بحرية ،وعندما يخالف
هؤالء "املرشعون" القانون يكونون تحت
طائلته ،ويف ظروف التشديد ،مع بداهة
تقديم استقاالتهم ،حتى قبل أن تصدر
األحكام يف حقهم.

يجب أن يحسم "البيجيدي" أمره ،بين
أن يكون حزبا عاديا ،أو أن يسوّق صورة
"الطهر" و"التدين" باسم المشترك بين
كل المغاربة.
من حيث الخطاب الرسمي لقادة
"البيجيدي" ،نجد هذا التوسل بالقانون
حارضا ،ويف أحيان كثرية لإلشارة عىل استحياء
ملواضيع تتعلق بالدين واألخالق (نتذكر
إثارة مواضيع من قبيل الرهان يف التلفزيون
وبيع الخمور للمغاربة) ،لكن سيادة القانون
يجب أن تكون مطلقة! n

صحة

"مرتزقة الصحة"..

المصطفى أزوكاح

مريض يخرب طبيبه بأنه أخطأ يف تشخيص
مرضه بعد ركونه لرأي أحد الذين يقدمون
أنفسهم عىل أنهم خرباء يف التغذية ،ومريض
يسعى لدى طبيبه من أجل اسرتجاع مثن
االستشارة ،بعدما وثق يف شخص قدم له عالجا
باألعشاب مقابل مثامنائة درهم ،وأشخاص
يرددون بأن اللحوم الحمراء تتسبب يف
الرسطان ،مستندين يف ذلك إىل خالصات
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يؤكد أعضاء "الجمعية املغربية لعلوم التغذية والجهات الفاعلة الرئيسية
التابعة لها" عىل أن الكثري من الوصفات ،التي يقرتحها من يقدمون أنفسهم
عىل أنهم خرباء يف التغذية ،تنتج عنها مضاعفات خطرية ،مبدين عزما أكيدا
عىل التصدي ملن يسمونهم بـ"مرتزقة الصحة".
دراسة أنجزت يف بلد غريب يختلف فيها منط
التغذية عام درج عليه املغاربة.

الغذاء في خدمة األمراض
غير المعدية

ذلك غيض من فيض األمثلة التي يسوقها
خرباء "الجمعية املغربية لعلوم التغذية
والجهات الفاعلة الرئيسية التابعة لها" ،الذين

يؤكد أن الكثري من الوصفات التي يقرتحها
من يقدمون أنفسهم عىل أنهم خرباء يف
التغذية ،تنتج عنها مضاعفات خطرية ،مثل
ذلك الشخص الذي أصيب بفشل كلوي
أو الشخص الذي استدعى وضعه برت أحد
أعضائه.
يبدي أعضاء الجمعية املغربية لعلوم التغذية
والجهات الفاعلة الرئيسية التابعة لها ،التي
نظمت ندوة صحفية الثالثاء بالدار البيضاء،
عزما أكيدا عىل التصدي ملن يسمونهم
"مرتزقة الصحة" ،فالربوفيسور عبد اللطيف
بور ،رئيس الجمعية ،يعتربون أن الخربة يف
مجال التغذية ،يجب أن تكون مسنودة
بتكريس علمي ،يعطي لصاحبه سلطة
الحديث عن القضايا املرتبطة بالتغذية،
فكل متدخل يجب أن يكون له تخصص يف
البحث املرتبط بالتغذية يف الجامعة املغربية
أو له تكوين يؤهله لتمثل رأي الباحثني و
تشخيص الحاالت التي تعرض عليه ،من أجل
تقديم املشورة للمريض.
يحذر خرباء الجمعية من مساهمة "مرتزقة
الصحة" يف تفيش األمراض غري املعدية،
ويؤكدون عىل أن الحرص عىل مواجهة
االرتزاق الذي يلجأ إليه بعض من يقدمون
عىل أنهم خرباء يف مجال التغذية ،يجد
مربره يف كون أكرث من  29يف املائة من
املغاربة يعانون من ضغط الدم ،و 10,5يف
املائة يعانون من ارتفاع الكوليسرتول ،و20

صحة

يف املائة يعانون من السمنة املفرطة ،بعدما
كانت يف حدود  13يف املائة.
ويشريون إىل أن األمراض غري املعدية مثل
السكري وضغط الدم ،ميكن أن يذكيها
نظام التغذية ،املتسم بضعف استهالك
الخرض والفواكه واللحوم والبيض مع ارتفاع
استهالك امللح والسكر .ذلك تشخيص يزيد
يف سوداويته تناول أربع وجبات يف األسبوع
خارج املنزل ،خاصة يف ظل االنتقال للتوقيت
املستمر ،وعدم مامرسة  84يف املائة من
املغاربة ألي نشاط ريايض.
ويؤكد كريم وايل ،االختصايص يف التغذية،
عىل أن األمراض غري املعدية ،تكلف املغرب
 24مليار درهم ،أي حوايل  3يف املائة من
الناتج الداخيل الخام ،مشريا إىل أن  11مليار
من تلك الكلفة تهم السكري ،ومشددا عىل
أن  2يف املائة فقط من ميزانية وزارة الصحة،
أي حوايل  320مليون درهم ،ترصد للوقاية.

ارتزاق يؤجج األمراض

تبدي الجمعية املغربية للتغذية والجهات
الفاعلة الرئيسية التابعة لها  ،الكثري من
الضيق بأولئك الذي يسعون إىل تقديم
املشورة يف مجال التغذية ،رغم عدم توفرهم
عىل املؤهالت العلمية واملعرفية لذلك ،بل
إن من أولئك الذين يصفونهم بـ"مرتزقة
الصحة" ،من يعمدون إىل استثامر معطيات
علمية حول التغذية عند الحديث عن
التغذية ،ويدعمون نصائحهم باللجوء إىل
تسخري مسوغات من املأثور ذي الحمولة
الدينية ،من أجل إقناع جمهورهم.
ويشري الربوفيسور عبد اللطيف بور ،رئيس
الجمعية ،إىل أن الخطر الذي يشكله الخرباء
املزيفون يتجىل يف كونهم يؤثرون عىل صحة
الناس ،فعندما ميتثل األشخاص للوصفات
التي يقدمونها مرتني أو أربع مرات يف اليوم،
يتسببون يف تفاقم وتعقد حالتهم الصحية،
إىل درجة تجعل الطبيب عاجزا عن متابعة
حالة مريضه ،خاصة عندما يتعلق األمر مبرض
السكر أو ارتفاع ضغط الدم أو الرسطان.
ويتصور أعضاء الجمعية أنه يف سياق يشهد
فيه مجال التغذية تحوالت كبرية ،يتدخل
مرتزقة الصحة ،ويساهمون يف العبث بصحة
األشخاص ،عرب استثامر مختلف وسائل
التواصل ،من أجل مترير رسائل ال تستند عىل
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النصائح التي
يقدمها غير
المختصين في
التغذية قد تحقق
نتائج عكسية.

أسس عليمة ،ما يفرض يف رأي كريم الوايل
أخصايئ التغذية ،تحديد وضع األخصايئ الذي
ميكنه تقديم النصائح واإلرشادات املناسبة،
مع الحيلولة دون وصول "مرتزقة الصحة" إىل
وسائل اإلعالم ومراقبة حضورهم عرب شبكات
التواصل االجتامعي.

دعوة لتأطير المعلومة الغذائية

ويتصور الربوفيسور يوسف أبوصالح ،التي
تضم خرباء يف الزراعة واألحياء وأطباء
وصيادلة وتقنيني يف مجال الغذاء وأخصائيني
يف الصحة ،واقتصاديني وباحثني يف علم
االجتامعي والدميوغرافيا ،أنه يجب بذل
مجهود من أجل تأطري وإضفاء الطابع
املؤسيس عىل املعلومات الغذائية من أجل
تفادي الفويض التي ميكن أن تؤثر يف مجتمع
يعاين من إكراهات معرفية لها عالقة باألمية.
ويشري مسؤولو الجمعية إىل أنهم لجؤوا إىل

يتطلع المتخصصون إلى سد الفراغ
التشريعي في مجال تأطير العمل
في التخصصات في مجال التغذية.

الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي ،من
أجل إثارة انتباهها إىل بعض من يقدمون
أنفسهم عىل أنهم خرباء يف مجال التغذية،
حيث أضحوا نجوما رأيهم مطلوب من
قبل وسائل إعالم ،يف الوقت نفسه ،الذي
يقرتحون أن تصبح جمعية يفرتض العودة
إليها من قبل وسائل اإلعالم من أجل إجازة
أو االعرتاض عىل مرور بعض الخرباء الذين
يقدموا عىل أنهم خرباء يف التغذية.
ويتطلعون إىل تجاوز الفراغ الترشيعي الذي
يعاين منه املغرب يف مجال تأطري العمل يف
التخصصات يف مجال التغذية ،عىل اعتبار
أن من األطباء أو املتخصصني يف الحمية
 ،Diététiciensالذين يخضعون لتدريب لفرتة
قد ال تتجاوز يف بعض األحيان أسبوعا خارج
املغرب ،يك يحصلوا بعد ذلك عىل شهادة،
يستعملونها من أجل االدعاء بأنهم أضحوا
متخصصني يف التغذية.
ويعتقد رشيد السايل ،مدير مخترب البيولوجيا
والصحة بجامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء،
أنه يجب امليض يف توطيد الرشاكة بني
الباحثني واملهنيني املتخصصني يف التغذية من
أجل نرش املعلومة الصحيحة ،مع التأكيد
عىل " تنفيذ تدابري الوقاية من عوامل الخطر
ذات الصلة بأمراض القلب والرشايني للحد
من تطورها باملغرب"n .

تعمير

الرخص االستثنائية

تفتح االستثناءات التي أضحت
قاعدة يف مجال التعمري
باملغرب الباب أمام الريع
واالرتشاء ،ما يفيض إىل بعض
املامرسات يف البناء املرضة
بجاملية املدن ،خاصة يف ظل
عدم احرتام املعايري املفرتض
االمتثال لها وعدم توفري
التجهيزات الرضورية يف حياة
الناس.

المصطفى أزوكاح
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مخططات التعمير
ال يتعدى تطبيقها
ما بين  10و 20في
المائة.

صورة أوىل تظهر محال تجاريا بني فوق
رصيف ،وصورة ثانية تربز مقاعد مقهى تحتل
الرصيف حارمة الناس من حقهم يف املرور،
وصورة ثالثة تكشف عن بناء مقام عىل أرض
تربتها زلقة ،وصورة رابعة تحيط بأبنية شيدت
عىل أرضية تطل عىل منحدر ،وصورة خامسة
تشري إىل تلك املركبات السكنية التي تزحف
عىل األرايض الزراعية يف ضواحي املدن الكربى،
وصورة سادسة تحيل عىل مأساة انهيار عامرة
بحي بوركون بالدار البيضاء.

ارتجال لتدبير العجز

صور مفزعة تلك التي اختتم بها عبد العزيز
عديدي ،رئيس املنتدى الحرضي باملغرب،

تقدميه للامئدة املستديرة ،التي نظمتها
جمعية محاربة الرشوة (ترنسبارنيس)
بالدار البيضاء االثنني ،حول "الشفافية يف
تدبري العقار الحرضي" ،والتي جرى الرتكيز
خاللها عىل الشفافية يف تدبري وثائق
العمري ،واملتمثلة يف تراخيص التجزئة والبناء
واالستثناءات ورخصة السكن.
تعكس الصور حاالت من الفوىض واالنفالت
القانوين ،تؤكد حقائق ترسخت يف األعوام
األخرية ،والتي تتمثل يف عدم وجود سياسة
استباقية حول التطور الحرضي ،وتأخر
تطبيق مخططات التعمري ،التي ال يتعدى
تطبيقها ما بني  10و 20يف املائة ،وضعف
املرونة يف القوانني التي تنظم مخططات

تعمير

التعمري ما يفتح الباب أمام االستثناءات يف
الرتاخيص .تلك الرتاخيص التي تفتح الباب
أمام املامرسات املرتبطة بالرشوة والزبونية
والحقوق غري املستحقة ،حسب مشاركني
يف املائدة املستديرة ،الذين يدعون إىل
البحث عن حلول لرتسيخ الشفافية ،يف قطاع
التعمري ،الذي تتجاذبه مصالح ثالثية األبعاد:
املصلحة العامة واملصلحة الخاصة واملصلحة
السياسية.
وتتجىل أهمية إضفاء نوع من الشفافية يف
قطاع العقار عرب سياسة التعمري واملخططات
املرتبطة بها ،يف ظل توقع انتقال نسبة
الساكنة الحرضية من  63يف املائة ضمن
مجمل الساكنة باملغرب يف  2019إىل 75
يف املائة يف أفق  ،2040ما يستدعي سياسة
تعمري تبتعد عن املقاربة التقنية إىل املقاربة
االسرتاتيجيةواالسترشافية.
ويشري عبد العزيز العديدي إىل أن سياسة
التعمري ركزت تدبري العجز  Déficitاملسجل
يف األرايض ،وهذا ما يفرس التوسع العمراين
الزاحف عىل األرايض الفالحية ،الذي يحتل
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التعمير استند بنسبة في
المائة من تراخيص البناء على
الرخص االستثنائية.

وزارة اإلسكان
والتعمير وسياسة
المدينة رصدت في
قطاعها  101من
مظاهر الرشوة.

ما بني  5و 10آالف هكتار يف العام منها ،ما
يدفع إىل توقع أن يأيت التعمري عىل حوايل
 150ألف هكتار من األرايض يف العرشين
عاما املقبلة.
تسخري األرايض الذي يأيت يف إطار
االستثناءات ،يثري الكثري من التساؤالت لدى
الخرباء ،الذين يرون أن ذلك يفتح الباب
أمام بعض املامرسات التي تحيل عىل الريع
والزبونية ،ما ينعكس سلبا عىل جاملية
املدن ،التي ال يتم التخطيط لها عىل املدى
البعيد .فاالستثناءات تصبح قاعدة ،يف ظل
عدم تحيني مخططات التهيئة الحرضية التي
ميكن أن توضح الرؤية حول مستقبل املدن.

 140مليارا لتصحيح األخطاء

لقد دأبت "تراسبارنيس" عىل تصنف
السكن والتعمري ،مع األمن والقضاء ،ضمن
القطاعات األكرث عرضة لظاهرة الرشوة،
غري أن وزارة اإلسكان والتعمري وسياسة
املدينة ،رصدت يف دراسة لها يف ماي املايض،
 101من مظاهر الرشوة ،التي تبدأ تلك
املرتبطة بالتخطيط والتدبري الحرضي ،الذي
يهم إعداد والتصديق عىل وثائق التعمري
والرتاخيص واالستثناءات ،وتنتهي بإنجاز
وتسويق املشاريع العقارية.
ووزعت الدراسة مخاطر الرشوة ،بني 7
متس التخطيط الحرضي ،و 5تخص إعداد
العقار ،و 57تطاول البناء واألشغال ،و32
ترتبط بالتسويق والتوزيع .وتشري ،عند
تحديد طبيعة املخاطر ،إىل تصنيف 27
منها باعتبارها بسيطة ،من قبيل استعامل
الرشوة للحصول عىل رخصة بناء أو مالءمة
أوشهادة مالءمة ،و 25مصنفة خطرية ،كأن
تستعمل الرشوة من أجل تفادي عراقيل
بهدف الحصول عىل رخصة أو ترسيع
مسطرة ،و 5ينظر إليها عىل أنها أكرث
خطورة من قبيل اإلدالء بفواتري وهمية
والرشوة من أجل البناء ليال .وأبدى أنيس
بنجلون ،عضو الفيدرالية الوطنية للمنعشني
العقاريني ،الكثري من الغضب من سياسة
التعمري التي تفيض إىل حرمان الناس من
سكن الئق ومرافق عمومية محرتمة ،مشريا
إىل املغرب تبني سياسة يف مجال التعمري
ستقتيض تسخري  140مليار درهم ،من أجل
تصحيح األخطاء السابقة.
ويتساءل حول غياب املرافق الرئيسية يف
الكثري من التجمعات السكانية ،ضاربا مثال
مبرشوع مدينة تامسنا ،مشريا يف الوقت
نفسه ،إىل  20يف املائة فقط من التجهيزات،
يتم توفريها كام تتوقعها مخططات التعمري،
التي تحتاج إىل تعبئة التمويالت الرضورية
من أجل تجسيدها.
ويتصور بنجلون أنه يفرتض وضع مدونة
للبناء توضح األدوار التي يضطلع بني
مختلف الفاعلني ،خاصة يف ظل مالحظة
غياب التنسيق عند منح الرتاخيص بني

تعمير

الوكاالت الحرضية والجامعات املحلية
والعامالت ،مشريا إىل أن الجامعات املحلية
التي توفر رخص البناء ال تتوفر عىل
الكفاءات التقنية التي تخول لها الحسم،
زيادة عىل البطء يف إتاحة بعض الرتاخيص
الذي قد يستغرق يف بعض األحيان بني
 12و 18شهرا ،ما يكبد املستثمرين خسائر
كبرية.

االستثناء يتحول إلى قاعدة

إذا كانت مشكلة تعدد املتدخلني وبطء
تطبيق املساطر ،قد استأثرت بحيز كبري من
النقاش ،فأن جدال كبري دار خالل املائدة
املستديرة حول مرشوعية االستثناءات ،بني
قائل برضورة وضع حد لها ألنها أضحت
قاعدة ينزاح التعامل بها عن طابعها
املؤقت ،وبني داع إلعادة تأطريها من أجل
االبتعاد بها عن االختالالت التي قد تشوب
املامرسات املرتبطة بها ،بل إن هناك من
شدد عىل رضورة العمل باالستثناءات عىل
مستوى تراخيص التعمري يف إطار نوع من
التشاور.
ويتصور عبد الصمد صدوق ،نائب الكاتب
العام لجمعية محاربة الرشوة ،أنه يفرتض
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الرقمنة من مفاتيح
الحد من المظاهر
غير السوية التي
يمكن أن تنجم عن
تعدد المتدخلين
في قطاع التعمير.

القطع مع التعامل باالستثناءات يف مجال
تراخيص البناء ،مالحظا أن التعمري استند
بنسبة  50يف املائة منها عىل الرخص
االستثنائية ،مشريا إىل أن ثلثي تلك الرخص
موجهة للسكن ،غري أن يوسف مبنصور،
الرئيس السابق لفيدرالية املنعشني العقاريني
يعترب أن التوجه نحو االستثناءات يف منح
رخص البناء ،جاء يف سياق خاص باملغرب،
حيث جرى العمل بها ،يف البداية مبدينة
الدار البيضاء ،بعد مالحظة عدم تجديد
مخطط التهيئة الحرضية قبل عرشين عاما،
ما استدعى منح استثناءات من أجل توفري
السكن االجتامعي ،الذي راهنت عليه الدولة
كثريا ،وهو توجه امتد إىل مدن أخرى.
ويالحظ عبد الرحيم كسريي ،رئيس لجنة
الجهوية املتقدمة والتنمية القروية والرتابية

هكتار تسخر في إطار
االستثناءات سنويا ،بمعدل
هكتارين في اليوم تقريبا.

باملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي،
أن  600هكتار تسخر يف إطار االستثناءات
سنويا ،مبعدل هكتارين يف اليوم تقريبا .تلك
أراض تسخر من قبل الدولة دون مقابل
عىل مستوى التجهيزات التي تبقى ضعيفة،
ما يتيح فضاءات سكنية تنعدم فيها أسباب
الحياة.
ويف الوقت الذي يشدد حسن رساج ،مدير
التخطيط الحرضي بالوكالة الحرضي للدار
البيضاء ،عىل أهمية الرقمنة يف الحد من
املظاهر غري السوية التي ميكن أن تنجم
عن تعدد املتدخلني يف قطاع التعمري ،يعتقد
االقتصادي كامل املصباحي ،عضو جمعية
محاربة الرشوة ،أن الحل يجب أن يكون
يف بعض األحيان سياسيا ،عىل اعتبار بعض
املظاهر غري السوية املرتبطة بالتعمري لها
أسباب تتصل باعتبارات سياسية ،ضاربا
مثال بأحد أحياء فاس العشوائية الذي
يأوي ما بني  150و 200ألف نسمة .ذلك
من بني األمثلة الذي دفع النقاش إىل طرح
التساؤل مدى وجاهة التدبري املركزي للعقار
أو التوجه نحو التدبري الجهوي ،مبا قد
يفيض إليه ذلك من انحرافات ،ذات عالقة
باستعامل العقار ألهداف انتخابيةn .

الملف

الضرب تحت الحزام..

خالل أسبوع واحد ،تفجرت بني يدي قيادات العدالة والتنمية قضيتان أخالقيتان :األوىل تخص
الربملاين نور الدين قشبال الذي ضبطت بحوزته ثالث هواتف نقالة ،أثناء اجتيازه امتحانات
البكالوريا ،لتقرر وزارة الرتبية الوطنية حرمانه من اجتياز االختبارات لعامني متتاليني ،فيام تخص
القضية الثانية هشام الحساين ،عضو الحزب مبدينة سال ،الذي يظهر يف رشيط فيديو وهو يستمني،
وهي القضية التي تحقق فيها الرشطة العلمية.
أحمد مدياني
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الملف

ماعاشه "البيجيدي" ،خالل هذا األسبوع،
يتكرر بوجوه أخرى ،وعىل فرتات متباعدة،
وبحيثيات مختلفة؛ إذ ال تزال عالقة يف
األذهان قضايا مامثلة ،سواء يف الحزب أو
وسط ذراعه الدعوي :قضية فاطمة النجار
وعمر بن حامد بشاطئ املنصورية ،وقضية
خلع أمينة ماء العينني لحجابها يف باريس،
وزواج الوزير يتيم مبدلكته ..ملفات وأخرى
يجد العدالة والتنمية نفسه فيها يف موقع
الدفاع ،هو الذي ألف الهجوم ،بعد أن حمل
لسنوات لواء الدفاع عن األخالق ،بل أنكر
عىل خصومه حقهم يف ما يسمونه "حرية
شخصية".
هل هذه الحاالت مسترشية يف الحزب
أم أنها استثناءات؟ وكيف تتم معالجتها؟
وهل يقف أعضاء الحزب وقياداته عىل
قدم املساواة ،عندما يتعلق األمر بـ"خروج"
عىل ما يسميه بعض أعضائه بـ"الضوابط
األخالقية"؟ وهل كل ما يخرج للعلن من
هذه الحوادث هو من فعل فاعل يستهدف
"الحزب اإلسالمي" أم أن الحزب يسقط يف
"رش أعامله" عندما يعزف عىل وتر األخالق؟

استثناءات ولكن...

يذهب املصطفى الرميد ،وزير الدولة
املكلف بحقوق اإلنسان ،رئيس لجنة النزاهة
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الرميد :ال يمكن أن أجزم بأن هناك
استهداف ممنهج ،لكن هناك استغالال
لكل قضية تتعلق بأعضاء الحزب.

الرميد يؤكد أن
حزبه كان وال
يزال ضد خوض
الحرب من منطلق
األخالق.

والشفافية يف حزب العدالة والتنمية ،يف
حديثه لـ"تيل كيل عريب" ،إىل أن ما يروج أو
يظهر ،من حني إىل آخر ،حول "شبهات" قد
تطال أعضاء حزبه ،سواء تعلق األمر مبهامهم
أو حياتهم الخاصة" ،تبقى محدودة ،وال يجوز
عزلها عن ما قد يحدث يف جميع األحزاب
السياسية األخرى وباقي التنظيامت ،والتي
بدورها تعرف بروز سلوكات غري مقبولة من
طرف املجتمع أو تخل باملسؤوليات التي
يتقلدونها".
هذا الطرح يزكيه عبد العزيز أفتايت ،عضو
األمانة العامة للحزب ،والرئيس السابق للجنة
الشفافية ،الذي يدعو إىل النظر إىل أعضاء
العدالة والتنمية عىل أنهم "جزء من املجتمع
املغريب" ،الفرق أن "لهم التزام معنوي صارم
اتجاه ما ينتمون إليه" ،لكن هذا ال يعني
أنهم ال ميكن أن يخطئوا ،لكن أخطاءهم
"ليست نهجا داخل الحزب ،وال تشكل أساسا،
بل هي حاالت استثنائية" ،وعليه "الميكن أن

تضبط سلوكات الجميع".
إميان اليعقويب ،الربملانية الشابة داخل حزب
العدالة والتنمية ،والتي دافعت برشاسة عن
الربملاين نور الدين قشيبل يف قضية "الغش"،
تدعو يف حديث لـ"تلكيل عريب" إىل "رضورة
التمييز بني سلوك املؤسسة الحزبية وسلوك
األفراد" ،وتضيف" :مل يسبق أن صدر عن
حزب العدالة والتنمية كمؤسسة أي موقف
يدعم السلوكات التي تخالف ضوابطه أو
تخالف األخالق واملبادئ العامة املتفق
عليها يف املجتمع" ،لكن يف الوقت ذاته،
ترفض الربملانية ما تعتربه "توظيفاً" ملثل هذه
امللفات يف "مواجهة" حزبها.
وتشدد املتحدثة ذاتها عىل أنها دافعت عن
قشيبل ،انطالقاً من قناعتها بأن "الربملاين مل
يضبط يف حالة غش ،بل هناك جهات تتعقبه
واستغلت احتفاظه بهواتفه النقالة لحظة
تواجده داخل القسم الجتياز امتحان اللغة
الفرنسية".
هل فعال هناك استهداف للعدالة والتنمية
باستعامل ورقة األخالق؟ سؤال يجيب عليه
الرميد بالقول" :ال ميكن أن أجزم بأن هناك
استهداف ممنهج ،أو جهة معينة اتخذت
قراراً باستهداف الحزب وأعضائه ،لكن هناك
استغالال لكل قضية تتعلق باألعضاء املنتمني
للعدالة والتنمية ،ويظهر هذا االستغالل
بشكل واضح من خالل املعالجة اإلعالمية".
األستاذ الجامعي والباحث يف علم االجتامع،
محمد الناجي ،يرى أن ما يتعرض له
"البيجيدي" هو من جنس ما يقوم به.
يقول الناجي يف ترصيح لـ"تيل كيل عريب":
"حزب العدالة و التنمية يتعرض لعملية
تعرية ،وهذا طبيعي بالنسبة لحزب يدعو
إىل السرت يف كل حني ،ولنكون أكرث رمزية،
إىل الحجاب".
ويوضح املتحدث ذاته "أعضاء الحزب
مراقبون يف كل ما يتعلق بالجسد وطبعا
كل ما هو مرتبط بالسياسة .كل سلوكات
أعضائه موضوعة تحت املجهر .لسلطات
تلعب هنا دور املتلصص وال يهمها أن تكون
الحرب نقية أو ال؛ إذ يف كل دول العامل
يكون املعارضون تحت أنظار السلطات
القامئة ،غري أن الحزب اإلسالمي ُيتَع َّقب
هنا يف ميدانه املفضل ،ميدان حروبه خالل
االنتخابات :األخالق".

الملف

األخالق سالح ذو حدين

الرميد ينفي أن يكون حزبه أطلق يف يوم من
األيام رشارة "الحرب األخالقية" ،عندما يقول،
يف ترصيح لـ"تيلكيل عريب" ،بأن املؤسسة
الحزبية للعدالة والتنمية "كانت والتزال
ضد خوض الحرب من منطلق األخالق"،
ويكشف كيف رفض شخصيا يف وقت معني
ترسيب معطيات عن شخصيات تورطت أو
ُورطت يف فيديوهات جنسية".
من جانبه ،أفتايت يدعو إىل التمييز بني دفاع
الحزب عن األخالق ،وهي معركة ال ميكنه
التنازل عنها ،واستخدام ورقة األخالق لسن
حروب عىل خصومه ،وهي املعركة التي
يزعم أن "البيجيدي" يتعفف عن خوضها،
حتى وإن كانت مادتها الخام موجودة
وبوفرة" .حزب العدالة والتنمية ،يقول
أفتايت ،كان واليزال مدافعاً عن األخالق
انطالقا من خلفيته املرجعية والتكوين
عىل أساسها ألعضائه ،وهذا الخيار ال ميكن
الرتاجع عنه" ،لكن باملقابل يرفض الخوض يف
الفضائح األخالقية لخصومه؛ "هناك ملفات
كثرية نرفض الخوض فيها ألنها مرتبطة
باألعراض والحياة الشخصية للمسؤولني يف
األحزاب التي تعارض البيجيدي .هل سبق
واستهدفت شخصيات من وازع األخالق
تنتمي لألحزاب السياسية املعارضة لنا؟ إذا
قمت بذلك راه ما نساليش".
لكن قيادة "البيجيدي" ليست عىل قلب
رجل واحد يف هذا املوضوع ،الربملانية
اليعقويب ترى أن أعضاء من حزبها "يوظفون
فعال سالح الحياة الشخصية والخاصة
لخصومهم" ،بينام هي "كانت وال تزال
مدافعة عن الحريات الفردية لألشخاص
مادام أنها ال تؤثر عىل املسؤوليات السياسية
ألعضاء حزبها والتزاماتهم التنظيمية".
هذه التطمينات التقنع الناجي ،الذي يرى
أن "حزب العدالة والتنمية بدوره يعري
ويفضح دامئا من ال يصلون وال يصومون
رمضان ،وأولئك الذين ال يلتزمون ،حسبه،
بتعاليم الله ورسوله ،لهذا يسهل كثريا أن
يرتد ذلك يف وجهه".
الحزب ،يعتقد الناجي" ،يكتشف أخرياً
أن أعضاءه مثل باقي البرش لهم ميوالت
وقصص غرامية .والفرد هنا يخون الحزب
بشكل ما ،يخدش غطاءه األخالقي فال
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يتساءل الناجي عن
الطريقة التي تم
التعامل بها مع ماء
العينين وإن كانت
تمييزا إضافيا ضد
المرأة.

يستطيع الدفاع عنه" .ويعرتف الرميد بجانب
مام يطرحه الناجي ،لكنه يرص عىل التوضيح
بأن "ما يصدر عن بعض أعضاء الحزب ال
ميثل املؤسسة الحزبية ،ويتم التنبيه له خالل
اللقاءات التنظيمية وتوجيه أعضاء الحزب
برضورة االبتعاد عن الخوض يف أعراض
الناس" ،مشريا إىل أن "الحرب األخالقية يف
التدافع السيايس ليست من مصلحة أحد".
هنا يقدم الرميد مثاال برد فعل الحزب
عندما راج حديث عن املثلية الجنسية ألحد
املسؤولني ،بالقول" :خالل تلك الفرتة أتذكر
أنه يف أول اجتامع للفريق الربملاين مع افتتاح
الدورة الترشيعية ،تناولت الكلمة يف البداية،
وكنت حينها رئيسا للفريق ،وقلت إن أي
حديث يف املوضوع يعترب خوضاً يف أعراض
الناس وهو أمر غري مقبول ،وأي ترصيح
سوف يصدر عن أي عضو يف العدالة والتنمية
سيكون محط إدانة من املؤسسة الحزبية
ولن نتساهل معه".
ويقدم الرميد مثاال آخر شبيها مبا وقع مع
عضو الحزب الذي ظهر يف فيديو جنيس.
يقول وزير الدولة "عندما كنت وزيرا للعدل
والحريات ورئيسا للنيابة العامة ،عرضت
عيل ملفات لشخصيات عامة تعرضت لنفس
األمر ،منهم من قبل دفع املقابل املادي

الناجي :العدالة والتنمية يتعرض
لعملية تعرية ،وهذا طبيعي بالنسبة
لحزب يدعو إلى الستر في كل حين.

ليك ال تنرش فيديوهاتهم ،ومنهم من اختار
سلوك مسطرة املتابعة القضائية ،وكنت
أرفض بشكل قاطع ترسيب أي معطيات أو
خرب حول هذه الحاالت ،ألن هذا السلوك،
كام قلت يف السابق ،يعترب خوضا يف أعراض
الناس ،وهو سلوك مرفوض".

المرأة الحلقة األضعف

قضية أمينة ماء العينني مثال صارخ عىل ما
يطرحه الناجي :ملاذا متت معاملتها بطريقة
مختلفة عن الطريقة التي تم التعامل بها مع
الوزير محمد يتيم؟ هل األمر عالقة بتمييز
إضايف ضد املرأة ،التهمة التقليدية ضد
اإلسالميني؟
أفتايت يعترب أن هذا الطرح "ال أساس له
من الصحة" ،ويقول إن لكل قضية سياقها
ومالبساتهاوحيثياتهااملختلفة.
يف قضية الوزير ،يقول أفتايت "يتيم عضو
يف املجلس الوزاري ويف املجلس الحكومي،
أصدرت يف حقه حركة التوحيد واإلصالح
بالغاً ،وقدم اعتذاراً رسمياً ألجهزة الحزب
حول ما أثري عن خطيبته وطالقه من زوجته"،
والحزب "وجد نفس مضطراً الحرتام الرتاتبية
يف مسؤوليات الوزير يتيم؛ إذ ال ميكن أن
تتخذ األمانة العامة يف حقه أي قرار وهو
عضو يف املجلس الوزاري".
أما يف قضية آمنة ماء العينني ،فيعرتف أفتايت
بأن األمر كان أكرب من اتخاذ قرار يف هذا
الشأن ،ويعرب عن ذلك بالقول" :ما استهدف
أمينة كان هادراً ،بل حملة ال ميكن مواجهتها،
كام أن الصورة مل تكن واضحة منذ البداية ومل
نتوصل باملعطيات بشكل دقيق ورصيح"n .

حوار

أوريد:

خص حسن أوريد مجلة "تيلكيل" بحوار مطول تناول فيه العديد من القضايا
الراهنة باملغرب :التغيري ،الدميقراطية ،اإلسالميون ،الحسن الثاين ،محمد السادس،
فشل النموذج االقتصادي ،مفارقات اإلسالم الرسمي" ...تيلكيل عريب" تنقل أهم ما
جاء يف هذا اللقاء الجديد للمتحدث األسبق باسم القرص املليك.

بالل مسجد

يف  ،2011متخضت الحركة االحتجاجية
التي اجتاحت املغرب عن بعض املشاريع
اإلصالحية الواعدة .هناك من يعتقد أن
ذلك كان مجرد قوس قد تم إغالقه اآلن.
ما رأيك؟
يف السياسة ال يعتد كثريا باالنطباعات .بال
شك كانت هناك آمال عريضة ،وأعتقد
أن الغلبة كانت للهاجس األمني يف نهاية
املطاف .حني نعكف عىل التحليل يجب أن
منيز بني األسباب واألعراض .وأختلف مع عدد
من أصحاب القرار يف كونهم يتعاملون مع
األعراض عىل أنها أسباب املشكل ،وبالتايل
يتم مثال مواجهة املحتجني دون تجشم عناء
االنكباب عىل األسباب التي دفعتهم إىل
االحتجاج .قطعا ،تم القيام بعدد من األمور،
والذين ال يتحركون هم وحدهم الذين ال
يخطئون .وأرى أنه ال ضري إن متت إعادة
النظر يف بعض القضايا.
هناك مسألة أخرى :صحيح أن السياسة قضية
مصالح وأفكار ،ولكنها كذلك قضية أشخاص
ونخب ...الناس يف حاجة إىل التامهي مع
نخبة معينة حتى يتطلعون إىل بلوغ ُم ُثلهم.
وإن ظهرت خيبة األمل ،فهذا يعني أن النخبة
القامئة ال تستجيب النتظارات الناس ..ال
تجسد ُم ُثلهم.
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حسن أوريد الناطق
الرسمي السابق
باسم القصر
الملكي.

نحن بلد شاب يحتاج إىل قادة لهم القدرة
عىل إقناع مختلف الرشائح االجتامعية،
وبالخصوص الشباب .والحق أن التطلع إىل
الجلوس عىل مقعد ليس بيشء يف السياسة،
بل هو مجرد حركية اجتامعية يف أفضل
الحاالت ،هذا إن مل يكن وصولية محضة.

هل ميكن لهذه النخبة الترصف والتعبري
بكل حرية؟ أال تخىش عىل مصالحها ،بل
وحتى عىل حريتها؟
ولكن ،يجب أن يكون املرء حرا حتى ينتج

األفكار! بطبيعة الحال ،يجب التحرك يف إطار
القانون .صحيح أن هناك قوانني غري مكتوبة
ميكن أن تعيق وتحد من التفكري والعمل،
ومن الحيوي العمل عىل تقليص مجال هذه
القوانني ،حتى نكون منسجمني مع روح
الدميقراطية ،وهو السيادة الشعبية.
طبعا ،هذه األمور ال تأيت من تلقاء نفسها،
ويف العلوم السياسية ،يرضبون املثل بربيطانيا
العظمى التي تطورت بقبولها لألفكار الجديدة
والنخبة الجديدة دون إعادة النظر بشكل
جذري يف البناء برمته ،عىل عكس فرنسا التي
عاشت الثورة ،وتم فيها محو كل يشء .يف
تقديري ،يجب أن نهتدي بالنموذج الربيطاين
من خالل قبول األفكار الجديدة والنخب
الجديدة مع الحفاظ عىل البناء القائم.

لنعد اآلن إىل االضطرابات التي يشهدها
العامل ،لقد بلغ هذا الوضع درجة أخذ فيها
البعض يسائل أحيانا النموذج الدميقراطي،
وهو ما يدفع ببعض املجتمعات نحو اليمن
املتطرف .بل إن القوى الكربى ،وهي الصني
والواليات املتحدة وروسيا ،ال يحكمها
دميقراطيون .أليس هذا مثريا للقلق؟
صدر يف الواليات املتحدة قبل بضعة أشهر
كتاب حول االنزالق نحو الفاشية يف العامل
لـ"مادلني أولربايت" (كاتبة الدولة األمريكية
السابقة) ،وهناك باملوازاة توجه بأمريكا
يقول إن الدميقراطية مل تعد أولوية ،ويفضل
النموذج السلطوي .بال شك هناك اليوم
موضة ذبلت فيها وردة الدميقراطية ،إن جاز
يل التعبري هكذا .ولكن الدميقراطية تظل ،عىل
حد تعبري ترششيل ،النظام السيايس األقل
سوء لتدبري االختالفات داخل املجتمع ،مادمنا

حوار

مل نجد بديال له رغم كل نواقصه .ال جدال
أننا نعيش اليوم انحرافا ،ولكن ،يف تقديري ،ال
يشء ميكنه تعويض الدميقراطية.

يف نظر بعض املفكرين الدميقراطية "تنافس
سلمي من أجل مامرسة السلطة" ،وبالنسبة
إىل آخرين ،هي أوال وقبل أي يشء مجموعة
من القيم .ما تعريفك للدميقراطية؟
الدميقراطية أوال وقبل كل يشء فلسفة قامئة
عىل مجموعة من القيم .أما الباقي فهدفه
بسط هذه القيم التي يجب أن تنبني عىل
السيادة الشعبية ،منشأ هذه الدميقراطية.
عىل بعد عامني من االنتخابات الترشيعية،
يجري السؤال عىل كل األلسن :وماذا لو
بقي اإلسالميون يف السلطة؟ هل ميتلك
حزب العدالة والتنمية ما يكفي من القوة
للظفر بترشيعيات 2021؟
دعني هنا أوضح ،وإن مل أكن مفوضا لهذا
الغرض ،أن حزب العدالة والتنمية ميتنع
عن تقديم نفسه بكونه "حزبا إسالميا"،
بل هو يقدم نفسه كحزب ذي مرجعية
إسالمية .شخصيا مل أتبني الفرق .عىل كل
حال ،إذا نظرنا إىل الجانب التنظيمي ،يظل
الحزب األقوى ألنه يتوفر عىل هياكل .فيام
يخص املرشوع املجتمعي ،ال يقرتح شيئا ذا
بال ،ويكتفي بتوظيف األفكار التي ينتجها
التكنوقراط.
بعض علامء السياسة يؤكدون أن النظام "ال
يحب" اإلسالميني .ما هو سبب هذا النفور؟
إنك تأيت بحكم ال ميكنني اعتامده وال نفيه.
ال ريب ،كانت هناك مرحلة – قبل حركة
 20فرباير -مل يكن ينظر فيها بعني الرضا إىل
العدالة والتنمية ،ولكنه بعد ذلك اندمج
بشكل جيد يف القالب .ومع ذلك من الصواب
القول إنه يتوفر عىل مرجعية ال تنسجم مع
مرجعية الدولة .وبإبرازه للرشعية الدينية،
فإنه يصطدم مع رشعية النظام التي لها أسس
دينية كذلك .كام أن التصور اإلسالمي يف
عمومه ،وتصور العدالة والتنمية بالخصوص،
مل يكن يتناغم مع البنية التكنوقراطية ،ولكن
الوضع تغري ،فـ"البيجيدي" انصهر بشكل جيد
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"البيجيدي" اندمج
في "القالب" حسب
أوريد.

يف املشهد ومل يعد يسائل توجهات الدولة وال
خياراتهاالثقافيةواالجتامعية.

يف االتجاه ذاته ،أال تلمس تناقضا بني اإلسالم
املعتدل الذي ينادي به القرص (أداء األذان
أمام البابا ،بعض الخطب الجريئة ملحمد
السادس حول تفسري اإلسالم ،)...وبني اإلسالم
األكرث تشددا الذي نجده يف املواعظ الدينية،
واملقررات املدرسية وبعض وسائل اإلعالم؟
لدينا اليوم ورش كبري ،وأناس يتحلون
بالجدية ،داخل الرابطة املحمدية للعلامء
وغريها ،يعكفون عىل هذه القضية .وصدرت
توجيهات للتفكري يف املناهج املدرسية .هذا
يربهن أن هناك وعي بهذا التباين ،ولكن كل
هذا ال ميكن أن يتم بني ليلة وضحاها.
إال أن ما يهمني كمثقف هو "تحديث"
املغاربة حتى يكون مبقدورهم العيش يف
انسجام مع زمنهم ،بإسالم ال يقيص اآلخر ،وال
ميكنهم االندماج يف عرصهم سوى عرب الورش
الهائل للتعليم .وأقول يف كتايب "اإلسالمي
السيايس يف امليزان" إننا أمام مدرستني:

"البيجيدي" انصهر بشكل جيد في
المشهد ولم يعد يسائل توجهات
الدولة وال خياراتها الثقافية
واالجتماعية.

الدولة تسعى إىل تحديث اإلسالم ،ومدرسة
اإلسالميني الذين يريدون أسلمة الحداثة .أنا
مع تحديث املسلمني ،وبالتايل ،املغاربة.

رصحت مؤخرا بأن املخزن ليس دولة،
مبعنى؟
إن الدولة نتاج مسار رأى النور يف الغرب.
فيام يخص املغرب ،استعرت الصورة التي
وظفها بوحامرة الذي كان يقول إن املخزن
خيمة ساريتها هي السلطان وأوتادها
هم القياد (أو الخدام) .فاملخزن ليس هو
السلطان وحده ،بل هو العنرص األسايس يف
بنائه .وهنا أقول بكل بساطة يجب االنتقال
من الخيمة إىل البناء الصلب ،إىل املؤسسات،
إىل إرساء التوافق بني الوظائف واألجهزة.
مل يكن هذا التوافق يتحقق عندما دامئا.
فالدولة تقوم عىل مبدأ أسايس :دولة القانون،
أي ما يسميه الربيطانيون ""the rule of law
(القاعدة القانونية) يف مواجهة سلطة األمري.
فهذا ما يقيم الدولة ،وآمل أن يتطور املخزن
إىل مرتبة الدولة.
استعرت الصورة التي وظفها بوحامرة
لتوضح أن السلطان ليس سوى قطعة
من القطع التي تشكل املخزن .ويف كتابه
"املغرب والحسن الثاين" تساءل عبد الله
العروي إن كان املغرب هو الذي صنع
الحسن الثاين أم العكس .بم يوحي لك هذا
التساؤل؟
يف هذه الحالة صنع كل منهام اآلخر .فقد

حوار

كان الحسن الثاين متشبعا باإلرث التاريخي
للمغرب ،مسكونا بالذاكرة الجامعية ،ولكنه
كذلك شكل املغرب :إىل جانب تشبعه
بالتقاليد ،تلقى الرجل تربية حديثة .ويف
تقديري ،أَ ْح َسنَ توظيف اإلرث االستعامري،
وأعتقد أن حظ املغرب يكمن يف :ليوطي،
الذي مل يقطع مع تقاليد املخزن ،والحسن
الثاين وكل أعضاء فريقه الذين مل يقطعوا مع
اإلرث االستعامري .مع ليوطي حافظنا عىل
مرجعيات ،ومع الحسن حصلنا عىل أدوات
قوية(.)...

وماذا عن محمد السادس؟ هل ميكن القول
إن لديه منوذجا خاصا أو فلسفة يهتدي بها
يف تصوره للسياسة؟
أخىش أال تكون لدي املسافة الرضورية
للخوض يف املوضوع .فقد كنت داخل الجهاز
لفرتة من حيايت ،وأخىش أال تتحىل نظريت
باملوضوعية الالزمة .ولكن ،ال ميكن إنكار أنه
عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي ،هناك
وعي مبحدودية النموذج الذي كان يروج له
التكنوقراط.
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أوريد يذكر للملك
محمد السادس
إشارته لمحدودية
النموذج الذي
كان يروج له
التكنوقراط.

يف ديوانك "ما يقوله القصب" ،تركز ،وهذا أمر
نادر ،عىل جراحك ..عىل قصص حبك ،عىل
ماضيك ...هل تساورك بعض خيبات األمل؟
يف الحياة الخيبة ليس أمرا سيئا .ما ميكن أن
يأسف عليه املرء هو الندم ،إن جاز يل التعبري.
الخيبة تشحذ املرء بينام الندم ميحقه .وعىل كل
حال ،كان هناك مسار ،وهل هناك مسار بدون
فرتات صعود وهبوط؟
ملا كتبت هذا الديوان ،تركت ملشاعري الحبل
عىل الغارب ،سواء عىل املستوى املهني أو
العاطفي .وفعلت ذلك بلغتي ،األمازيغية.
كان مبثابة "التطهري" ( )catharsisبالنسبة إيل.
عىل أي ،الخيبات أمر طبيعي يف حياة اإلنسان.
واألهم هو مواصلة السري قدما .يف لحظة ما

الدولة تسعى إلى تحديث اإلسالم،
واإلسالميون يريدون أسلمة
الحداثة وأنا مع تحديث المسلمين.

نحس أننا يف أمس الحاجة إىل أن "نشدو
األرض" كام نقول يف الدارجة واألمازيغية ،حتى
نعرف أين نحن ونضمد جراحنا ،ولكن طبعا
دون أن نصري سجناء لها.

ليس لدينا الكثري من رجاالت الدولة املثقفني.
هل وظيفة رجل الدولة تسجن األفكار؟
أنت تعرف تلك العبارة الشهرية" :الوزير
يستقيل أو يغلق فمه" .ملا تكون داخل الجهاز
يتعني عليك احرتام قواعد اللعبة .والكتابة فعل
تحرري أوال وقبل أي يشء .الكتابة أفكار ال
ميكن التعبري عنها إن مل نكن أحرارا .طبعا ،ال
وجود لحرية مطلقة ،فقط نتفاوض ،نقضم من
هنا وهناك ،نفحص املشهد ...ثم هناك التكتيك،
االسرتاتيجية ،االنسحاب ،كل هذا حسب
اللحظةوالسياق.
هل تحس بأنك أكرث حرية اليوم؟
ال أشكو من اإلكراهات اإلدارية ،ومل أطلب
من أي أحد اإلذن للقائك ،وال ما يجب عيل
قوله .فال قيمة للحرية أن مل تكن يف خدمة
اُ
مل ُثل(n .)...

بورتريه

إيالن بابي..

يف الوقت الذي يسعى عرابو "صفقة القرن" إىل رشاء راحة الضمري بقوة االقتصاد
وإغراء املال ،يدعو املؤرخ اإلرسائييل إيالن بايب إىل رضورة اعرتاف الدولة ،التي
تعيل من شأن جوهرها الصهيونية ،مبا اقرتفته يف حق الفلسطينيني من تطهري
عرقي خطط له اآلباء املؤسسون والقبول بعودة الالجئني واالحتكام للدميقراطية.
المصطفى أزوكاح

"املسألة الفلسطينية هي القضية البسيطة
واملرعبة لتطهري فلسطني من سكانها األصليني،
وهي جرمية ضد اإلنسانية ،أرادت إرسائيل
إنكارها وجعل العامل ينساها .إن اسرتدادها
من النسيان واجب علينا" .تلك خالصة أعامل
املؤرخ اإلرسائييل إيالن بايب ،الذي اضطر
ملغادرة بلده ،بعدما نبذ شعبيا وأكادمييا.

الحقيقة رغم النبذ

المؤرخ اإلسرائيلي
إيالن بابي.

صدح بحقيقة مفادها أن الفلسطينيني
تعرضوا للتطهري العرقي يف  ،1948معتربا أنه
يتوجب عىل إرسائيل ،إذا ما خلصت نيتها يف
تحقيق السالم ،االعرتاف مبا اقرتفته يف حق
الفلسطينيني والقطع مع التوجه الصهيوين
للدولة ،ومل يكف عن التحذير من عمليات

"ترانسفري جديد" بعد اتفاقية أوسلو املفيدة
يف تصوره إلرسائيل .يؤيد حق الفلسطينيني يف
مقاومة االحتالل وينادي بعودة الالجئني ،ومل
يكتف بالدعوة لذلك ،بل أطلق مؤمترا حول
عودة الالجئني الفلسطينيني املهجرين يف
 ،1948ودعا إىل مقاطعة املؤسسات التعليمية
اإلرسائيلية ،معتربا أن الضغط الخارجي ميكن
أن يساعد عىل وضع حد ألسوأ احتالل يف
تاريخ البرشية.
هرب أبواه من االضطهاد الناري ،وحال
بفلسطني يف  ،1930حيث رأى النور يف .1954
مل يستسلم للرواية اإلرسائيلية حول ظروف
تأسيس دولتهم ،وهو ما كشفه عنه عرب
رسالة الدكتوراه حول بريطانيا والرصاع العريب
اإلرسائييل ،التي أرشف عليها املؤرخ العريب
ألربت حوراين .عندما رشع يف الحديث عن
التطهري العرقي الذي تعرض له الفلسطينيون،
تعرض ملضايقات سياسية وأكادميية ،وصلت
إىل درجة مطالبته باالستقالة من جامعة حيفا
التي كان يدرس بها ،قبل أن يختار الرحيل
إىل إنجلرتا.
يقول "أصبح من الصعب جدا عيل أن
أعيش يف إرسائيل( ،)..لقد متت مقاطعتي
يف الجامعة ،وظهرت محاوالت لفصيل من
وظيفتي ،وأصبحت مكاملات التهديد يومية.
مل يتم إظهاري كعنرص تهديد للمجتمع
اإلرسائييل ،ولكن شعبي اعتقد أنني رمبا
أكون مجنونا أو بعيدا عن الواقع .وبعض
اإلرسائيليني اعتقدوا أنني مرتزق لخدمة
العرب".

قنبلة في كتاب

واجه األكاذيب الصهيونية بالكثري من القوة
والشجاعة ،ومل يكن ميلك سوى حقائق
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هجرة

تاريخية ،مل ترض حراس املعبد يف إرسائيل،
الذي مل يرق لهم زعزعته للرواية الرسمية
التي روجت لها الحركة الصهيونية ،التي
كانت تؤكد عىل أن مغادرة الفلسطينيني
لقراهم ،كانت من اآلثار الجانبية للحرب.
إيالن بايب من املؤرخني الجدد يف إرسائيل،
صدر له يف  2006كتاب "التطهري العرقي يف
فلسطني" ،كتاب كان له مفعول القنبلة يف
إرسائيل ،فقد بنى أطروحته عىل أن ماحدث
يف  ،1948مل يكن من اآلثار الجانبية للحرب،
بل جاء تطبيقا ملخطط تطهري عرقي مخطط
له عن سبق إرصار وترصد.
سعى الكثري من الباحثني الذين أدرجوا
ضمن "املؤرخني الجدد" إىل دحض الرواية
اإلرسائيلية الرسمية ،عرب التأكيد عىل أن
التشديد عىل هاجس التهجري القرسي
للفلسطينيني لدى القادة الصهاينة الذين
أرادوا تأسيس كيان إرسائيل عىل حساب
السكان األصليني.
غري أنه يف الوقت ،الذي شدد مؤرخون ،ضمن
ذلك التيار األكادميي ،عىل أن التهجري مل
يأت نتيجة خطة مسبقة ،مؤكدين ،يف بعض
األحيان ،عىل هجرة الفلسطينيني ،جاءت
استجابة لدعوات األنظمة العربية ،وذهب
إيالن بايب إىل أن ما القاه الفلسطينيون يف
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يدعو إيالن
بابي إلى العيش
المشترك بين
اليهود والعرب،
عبر االحتكام
للديمقراطية وليس
القمع.

 1948جاء تطبيقا لخطة للتطهري العرقي
معدة سلفا.

تطهير عرقي ..متواصل

ينقض إيالن بايب وصف "النكبة" ،الذي يعترب
التشديد عليه نوعا من السعي إىل عدم
تحميل املسؤولية للحركة الصهيونية ،فهو
يرتكز يف فضحه للتطهري العرقي عىل وثائق
جرى إخراجها من دائرة الرسية بعد خمسني
عاما عىل ما حدث يف .1948
تلك وثائق سهلت أليالن بايب عىل الوقوف
عىل الوسائل التي اعتمدتها الحركة الصهيونية
من أجل طرد الفلسطينيني من أرضهم ،وقد
ساعدته الوثيقة التاريخية عىل إيراد أسامء
الذين تولوا تنفيذ مخطط التطهري والتعرف
عىل أسامء القرى والبلدان التي ذبح أهلها.
يؤكد عىل أن التطهري العرقي رعته املليشيات

يعتقد بابي أنه يتوجب على إسرائيل
االعتراف بما اقترفته في حق
الفلسطينيين والقطع مع التوجه
الصهيوني للدولة.

التي قادها ديفيد بن غوريون الذي قال يف
مذكراته" :إين مع الطرد اإلجباري ،وال أرى أي
يشء غري أخالقي فيه".
هذه القناعة لدى بن غوريون ،وجدت
ترجمتها عرب خطة "داليت" ،التي استدعت
تقسيم فلسطني إىل  12منطقة ،مع توجيه
أوامر للمسلحني الصهاينة بنرش جو من
الخوف ومحارصة وقصف القرسي وإرضام
النار يف املنازل وتهجري السكان األصليني وقتل
كل حامل للسالح أو من يستطيع حمل
السالح ،بل إن التعليامت شددت عىل وضع
األلغام تحت أنقاض املنازل ،من أجل قطع
دابر كل من يحاول العودة إىل منزله.
وكان من نتائج تلك الخطة ،كام يوضح إيالن
بايب ،احتالل  200قرية فلسطينية وتهجري
 250ألف فلسطينية بني التاسع من أبريل
وماي  ،1948بل إن املؤرخ يشري إىل أن
مليشيات الصهاينة ،أمعنت يف تطبيق خطة
التطهري العرقي ،عرب امليض يف القتل يف 531
قرية ومدينة بني قرار التقسيم وماي .1948
يؤكد بايب ،الذي ينشط مبعية مفكرين عامليني
كبار من أمثال نعوم تشومسيك ،من أجل
دحض الرواية اإلرسائيليني الغالبة بقوة الدعم
السيايس واإلعالمي ،عىل أن خططا أخرى
نفذت من أجل القضاء عىل الفلسطينيني
الذي مل يرعبهم التهديد ،وذلك عرب مصادرة
األرايض ونهج سياسة التمييز العنرصي.
ويكشف عن تواطؤ سلطات االنتداب
الربيطاين ،التي غضت الطرف عام كان يقرتفه
الصهاينة ،بينام كان عليها حامية السكان،
فقد سحب االنتداب الربيطاين الذي كان
يتوفر عىل قوات يصل عددها إىل  75ألف
بفلسطني ،الرشطة ورفض االستعانة بقوات
أممية ،و لجأ إىل نزع سالح الفلسطينيني.
ينادي إيالن بايب بالعيش املشرتك بني اليهود
والعرب ،معتربا أن ذلك ميكن أن يتجسد عرب
االحتكام للدميقراطية ،وهو رشط تتنكر له
إرسائيل .ففي "أكرب سجن عىل األرض" ،الذي
أصدره مبناسبة مرور  50عاما عىل حرب
 ،1967يكشف أن الصهيونية حالة بنيوية،
وليس معطي عابرا ،حيث يركز عىل مواصلة
التطهري العرقي بطريقة تدريجية ،عرب التدابري
االستيطانية وفصل قطاع عزة عن الضفة
الغربية وتشديد عمليات املراقبة ،ذلك يثري
غضب الفلسطينيني ،الذي ميكن أن ينخرطوا
يف انتفاضة ثالثةn .

بحث

باألرقام..

قدم املجلس األعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي
نتائج البحث امليداين الذي
أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم
لدى املجلس حول "األرس
والرتبية :تصورات ،انتظارات،
تطلعات وتكلفة" ،وهو البحث
األول من نوعه الذي يستطلع
رأي األرس يف عدد من القضايا
املتعلقة بتمدرس أبنائهم
وبالرتبية املدرسية عموما.
موسى متروف

كان الهدف من البحث ،الذي قدم يوم
األربعاء ،معرفة تصورات األرس املغربية،
وتطلعاتها وانتظاراتها يف ما يتعلق بتعليم
أبنائها ،ومدى رضاها عن املدرسة املغربية،
وكذا تحديد اختيارات األرس املرتبطة بنظامي
التعليم العمومي والخاص ،وقياس تكلفة
التعليم بالنسبة لألرس.

التأخر المدرسي

شملت العينة  3000أرسة ُمنتقاة عن طريق
السحب العشوايئ ،موزعة عىل مختلف جهات
اململكة بالتناسب ،منها  2000أرسة بالوسط
الحرضي و 1000بالوسط القروي ،من خالل
أسلوب املقابالت الشخصية ،والتي قام بها 45
باحثا مد َّربا ،حسب املجلس.
ومن نتائج البحث ،ما يتعلق بالتأخر الدرايس
بني األسالك ،حيث كشف أن التأخر ،باملقارنة
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رحمة بورقية،
رئيسة الهيئة
الوطنية للتقييم
لدى المجلس
األعلى للتربية
والتكوين والبحث
العلمي ،تقدم
نتائج البحث.

مع السن املبديئ بالسلك ،يرتفع كلام تم
التقدم يف األسالك التعليمية؛ فنسبة %45من
تالميذ السلك الثانوي التأهييل متأخرون
باملقارنة مع السن املبديئ للسلك ،كام يسجل
 %38من التالميذ تأخرا عمريا بالسلك الثانوي
اإلعدادي ،و %17,2متأخرون يف السلك
االبتدايئ.

بين القطاع العام والخاص

بالنسبة لتوزيع التالميذ بني القطاعني العام
والخاص ،يتابع  %84,1من األطفال بني 3و
22سنة ،دراستهم يف مؤسسات القطاع
العمومي ،و %15,9بالقطاع الخاص.
ويفيد البحث أن القطاع الخاص يتميز بكون
النسبة األكرب املتمدرسة به هي من تالمذة
السلكني األويل واالبتدايئ ،وذلك بنسبة
 ،%83,4فيام يدرس  %11منهم بالسلك الثانوي

اإلعدادي و %6فقط هم متمدرسون بالسلك
الثانوي التأهييل أو العايل.

عدم التمدس

بالنسبة لعدم التمدرس ،يكشف البحث
أن نسبة األطفال غري املتمدرسني والذين مل
يلجوا أبدا املدرسة ترتفع أكرث عند الشباب
من  18إىل  22سنة وذلك بـ.%8,2
كام ترتفع النسبة عند األطفال من  6إىل 11
سنة بـ %4,5وعند األطفال من 12إىل 14سنة
بـ %0,8وهي الفئة التي يفرتض أن تكون يف
املدرسة ،ألنهم يف سن إلزامية التعليم.

االنقطاع

الذين ولجو من األطفال والشباب بني 6
و 22سنة :املدرسة وانقطعوا عن دراستهم
دون الحصول عىل الشهادة بلغوا 19,8%

بحث

إشكالية الجودة

اعتربت  %52,2من األرس يف املتوسط أن
املدرسة ضامنة لتعلم جيد ،فيام يظن %44
منهم العكس؛ أي أن املدرسة تقدم تعليام
سيئا .ورصح  %3,2من املستجوبني أن ليس
لهم رأي مستقر يف املسألة .وترى  %60,4من
األرس من بني أرس الوسط القروي أن املدرسة
تقدم تعليام جيدا ،وتنخفض هذه النسبة إىل
 %49,2من بني األرس بالوسط الحرضي.

يف املجموع ،فيام بلغت نسبة االنقطاع
 %23,9يف الوسط القروي و %13,1يف الوسط
الحرضي .وبالنسبة إىل أسباب االنقطاع األكرث
ذكرا من طرف األرس ،فهي الفشل الدرايس يف
االمتحانات والتكرار ،بنسبة  ،%33,8وضعف
دخل األرس والفقر اللذان يشكالن السبب
الثاين لالنقطاع ،وذلك بنسبة .11,7%

الشواهد المحصل عليها

بالنسبة إىل البالغني من العمر 15سنة فام
فوق ،مل يحصل  %50,1منهم عىل شواهد،
فيام حصل  %18,6منهم عىل شهادة التعليم
االبتدايئ ،و %14,5حصلوا عىل شهادة الدراسة
باإلعدادي و %7,2حصلوا عىل شهادة
الباكالوريا ،و%7,5حصلوا عىل دبلوم عال
و %2,1عىل دبلوم للتكوين املهني.
ويبقى أفراد األرس املقيمة بالوسط القروي
األقل حصوال عىل شهادة من أولئك املقيمني
بالوسط الحرضي ،فنسبة  %69,2من األفراد
بالوسط القروي أكرث من  15سنة دون شهادة،
مقابل %39,4بالوسط الحرضي.

اإلنفاق على الدراسة

وبالنسبة عىل اإلنفاق الدراسة ،يكشف
البحث أن اإلنفاق عىل طفل متمدرس يف
الخاص والعمومي ،برسم السنة الدراسية
 ،2018-2017يقدر يف املتوسط العام بـ2679
درهم حسب األرس ،يف مختلف األسالك
التعليمية .وحسب سلك التعليم ،يصل
اإلنفاق العام لألرس برسم سنة 2018-2017
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يبلغ اإلنفاق الفردي
 11.934درهم
بالقطاع الخاص،
مقابل  938درهم
بالقطاع العام.

الدين في األخير

إىل  3100درهم للطفل بالتعليم األويل2508 ،
درهم للطفل بالتعليم االبتدايئ 2508 ،درهم
للطفل بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،و3454

درهم للطفل بالتعليم الثانوي التأهييل .ويبلغ
اإلنفاق الفردي  11.934درهم بالقطاع الخاص،
مقابل  938درهم بالقطاع العام .ويرتفع
متوسط اإلنفاق للطفل املتمدرس مع مستوى
الدخل ،حيث يبلغ متدرس الطفل املنحدر
من  %10من األرس امليسورة  13,3مرة متدرس
الطفل املنحدر من  %10من األرس الفقرية .وقد
رصح مايقارب  %19من األرس أنهم استدانوا
لتغطية تكاليف الدخول املدريس ألطفالهم.

جدل المجانية

وبالنسبة للموضوع الحساس املتعلق
باملساهمة يف مصاريف املدرسة العمومية،
أفاد  %77,6من املستجوبني ( 25سنة فام
فوق) أنهم ضد املساهمة يف مصاريف
التمدرس باملدرسة العمومية ،وبلغت النسبة
يف العامل القروي  ،%83,6ويف العامل الحرضي
 .%74,5يف املقابل ،كان  %18,6يف املجموع مع
املساهمة ،وبلغت النسبة يف العامل الحرضي
 %22ويف العامل القروي  .%12والجدير بالذكر
أن الفارق بني النسب بني الرأيني يعود إىل
الذين رصحوا بأنهم "اليعرفون" .وبالنسبة
لألفراد الذين رفضوا املساهمة ،فإن السبب
الرئييس للرفض ،حسبهم ،هو أن املدرسة
العمومية يجب أن تبقى مجانية ،وذلك بنسبة
 %64,9منهم ،فيام أرجع  %31,3منهم موقفه
إىل عدم توفر اإلمكانيات الالزمة.

ذكر  %86,2من البالغني  25سنة فأكرث "تعلم
القراءة والكتابة" ،كأهم دور للمدرسة؛ فيام
تم ذكر ثالثة أدوار أخرى بشكل أقل؛ وهي
"ضامن مستقبل األبناء" بـ" ،%65,2تعليم
الثقافة للطفل" بـ %54و"تأهيل الطفل للنجاح
املهني" بـ .%43,4واملثري أن "تلقني القيم"
و"تعليم مبادئ الدين" مل يتم ذكرهام إال من
طرف  %33,4و %25,7عىل التوايل من طرف
البالغني املستجوبني .واعتربت أغلبية األرس
( )%92,4أن املدرسة مهمة للذكور واإلناث
عىل حد سواء.

آفاق الدراسة

يالحظ أن املهن األكرث اختيارا من طرف األرس
لألبناء ( )%26,2تنتمي لفئات املهن الحرة
غري املتجانسة (طبيب ،ومحام ،ومهندس)
وملناصب يف القطاع العمومي (،)%28,2
وهي متبوعة يف الدرجة الثانية مبهن محددة
بدرجات متفاوتة مثل دريك ،ورشطي ،وجندي،
وعون سلطة ( ،)%11,3أو مدرس ( )%8,8أو
موظف سامي يف الدولة ( .)%8,7ويف مايتعلق
باإلناث ،هناك تفضيل كبري من طرف األرس
للمهن الحرة وملهن التدريس .ويبقى الرتكيز
عىل القطاع العمومي أكرث تفضيال لكن بشكل
أقل من الذكور .بينام املهن مثل دركية/
رشطية/جندية،موظفة سامية بالدولة ،منصب
عايل يف السلطة والية/عاملة/قاضية/ضابطة..
إلخ ،وبشكل أقل رئيسة مقاولة تفقد أهميتها
بالنسبة للبنات وهو ما يحيل عىل الصور
النمطية التي يعرفها املجتمع ،حسب محرري
البحثn .

