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االفتتاحية

شدد امللك محمد السادس ،يف خطابه
العرشين للعرش ،عىل ما سبق له أن عرب
عنه يف افتتاح الدورة الربملانية ألكتوبر
 ،2017حني دعا إىل بلورة منوذج تنموي
جديد ،يف ظل مالحظته عدم مساهمة
النموذج الحايل يف تقليص الفوارق وتحقيق
العدالة االجتامعية ،وهي مالحظة تدعمها
العديد من التقارير الدولية واملحلية ،التي
تلتقي يف التشديد عىل هشاشة النمو
االقتصادي الذي يحوم حول  3يف املائة.
وعندما يعلن امللك عن تأسيس لجنة خاصة
بالنموذج التنموي الجديد ،من "كفاءات
وطنية يف القطاعني العام والخاص ،تتوفر
فيها معايري الخربة والتجرد ،والقدرة عىل
فهم نبض املجتمع وانتظاراته ،واستحضار
املصلحة الوطنية العليا" ،باملوازاة مع رضورة
"ضخ دماء جديدة ،عىل مستوى املؤسسات
والهيآت السياسية واالقتصادية واإلدارية ،مبا
فيها الحكومة" ،يف أفق الدخول ،وهو موعد
قريب ،فإنه مير إىل الرسعة القصوى بإطالق
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جمع تصورات النموذج التنموي الجديد ،عىل
وقع "إغناء وتجديد" ستعرفهام حكومة سعد
الدين العثامين.
وحينام يقول امللك "ال يعني أن الحكومة
الحالية واملرافق العمومية ،ال تتوفر عىل بعض

الملك يمر إلى السرعة القصوى إلطالق
جمع تصورات النموذج التنموي الجديد،
على وقع "إغناء وتجديد" ستعرفهما
حكومة العثماني.
الكفاءات .ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح
لهذه املرحلة الجديدة ،بعقليات جديدة،
قادرة عىل االرتقاء مبستوى العمل ،وعىل
تحقيق التحول الجوهري الذي نريده" ،فهو
يؤكد عىل "عقليات جديدة" ،تفرضها رضورة
"التحول الجوهري" ،فهل سيتحقق ذلك؟ n

تشريع

المصادقة على مشروع القانون الجنائي
في مراحلها األخيرة..

يبدو أن "عقدة" مرشوع القانون الجنايئ بالربملان يف
طريقها إىل الحل ،وهو مرشوع منتظر ملا يحمله من
مقتضيات متقدمة عىل القانون الحايل يف ما يتعلق
خصوصا بحاالت السامح باإلجهاض واإلثراء غري املرشوع.
الشرقي لحرش

بعد سنوات من إحالته عىل الربملان ،يستعد
مجلس النواب للمصادقة عىل مرشوع
القانون الجنايئ ،حيث حدد مكتب لجنة
العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس
النواب تاريخ  20شتنرب املقبل آخر أجل
الستقبال تعديالت الفرق النيابية عىل
مرشوع القانون.
ويتضمن مرشوع القانون الجنايئ الجديد
عددا من املقتضيات الجديدة التي تحظى
باهتامم الرأي العام ،أبرزها السامح
باإلجهاض وتجريم اإلثراء غري املرشوع.
وكان املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان هته ،قد دعا الربملان ،قبل
أكرث من عام ،إىل الرشوع يف مناقشة مرشوع
القانون رقم  10.16الذي يقيض بتغيري
وتتميم مجموعة القانون الجنايئ.
وقال الرميد ،الذي كان يتحدث يف يوم
درايس حول "السياسة الجنائية"" ،أناشد
الربملانيني والجهات املسؤولة أن تفرج عن
القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية".
واعترب الرميد أن مرشوع القانون الجنايئ
 3تيلكيل عربي من  2إلى  8غشت 2019

يتضمن عدة مقتضيات مهمة من قبيل
تقليص الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام
انسجاما مع توصيات هيأة اإلنصاف
واملصالحة ،والسامح باإلجهاض يف حاالت
محددة .وذكر الرميد بتدخل امللك محمد
السادس يف قضية اإلجهاض وإصدار تعليامته
بإجراء مشاورات موسعة ،قامت بها وزارة
العدل والحريات ،واملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ووزارة الصحة ،ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،قبل أن يتم التوافق عىل
صيغة وسط تسمح باإلجهاض يف حاالت
محددة ،مضيفا أن كل هذا يجعله يناشد

يمنح المشروع المرأة حق
اإلجهاض في حاالت االغتصاب،
وزنا المحارم ،والتشوهات الخلقية،
ووجود خطر على صحة األم.

الربملان باملسارعة يف مناقشة هذا القانون.
ومينح مرشوع القانون املرأة حق إجراء عملية
اإلجهاض يف أربع حاالت وهي :االغتصاب،
وزنا املحارم ،والتشوهات الخلقية ،ووجود
خطر عىل صحة األم.
من جهة أخرى ،ينص الفصل  256-8من
مرشوع القانون الجنايئ عىل أنه "يعد مرتكبا
لجرمية اإلثراء غري املرشوع ،ويعاقب بغرامة
من  100ألف إىل مليون درهم كل شخص ملزم
بالترصيح اإلجباري باملمتلكات طبقا للترشيع
الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو
املهمة أن ذمته املالية ،أو ذمة أوالده القارصين
الخاضعني للترصيح عرفت زيادة كبرية وغري
مربرة انطالقا من الترصيح الذي أودعه املعني
باألمر بعد صدور هذا القانون ،مقارنة مع
مصادر دخله املرشوعة ،ومل يظل مبا يثبت
املصدر املرشوع لتلك الزيادة".
ويجب يف حالة الحكم باإلدانة مبصادرة
األموال غري املربرة طبقا للفصل  42من نفس
القانون ،والترصيح بعدم األهلية ملزاولة
جميع الوظائف أو املهام العموميةn .

دراسة

أعدت مديرية الدراسات
والتوقعات االقتصادية،
التابعة لوزارة االقتصاد
واملالية ،عىل وضع حصيلة
لتطبيق املخطط األخرض،
تبني منها أن التدابري التي
اتخذها هذا املخطط مل
تنعكس عىل التشغيل.
المصطفى أزوكاح

مل تنعكس التدابري التي اتخذها مخطط
املغرب األخرض عىل التشغيل ،رغم
مراهنته عىل توفري مليون ونصف مليون
فرصة عمل يف أفق .2020
وتأيت أهمية التشغيل يف القطاع الزراعي،
من كونه ميثل  38يف املائة من مجمل
فرص العمل يف املغرب و 74يف املائة من
فرص العمل يف العامل القروي وقد انكبت
مديرية الدراسات والتوقعات االقتصادية،
التابعة لوزارة االقتصاد واملالية ،عىل وضع
حصيلة لتطبيق املخطط األخرض ،الذي
يسرتشد به املغرب ،منذ  ،2008حيث
ركزت عىل النواقص التي تخرتق التطبيق،
إذ تجىل أنه رغم زيادة اإلنتاج ،تراجع
التشغيل يف القطاع الزراعي.
وتأيت خالصات الدراسة غري موافقة ملا
سبق لوزارة الفالحة والصيد البحري ،التي
أكدت أن املخطط أحدث  48مليون يوم
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عمل إضايف ،أي ما بني  250و 300ألف
فرصة عمل .وتبني من مالحظات الدراسة،
أن الزراعة فقدت فرص عمل بني 2010
و ،2016حيث تراجعت بنسبة  0,38يف
املائة سنويا ،بينام ارتفعت يف بلدان مثل
مرص بنسبة  1,51يف املائة ،وتركيا بنسبة
 1,25يف املائة ،واملكسيك بنسبة  0,18يف
املائة .وتربط املديرية ،تراجع فرص العمل
بالكثافة الرأساملية يف الزراعة ،التي ارتفعت
بنسبة  3,9يف املائة بني  2008و ،2014وهو
ما يؤكده مراقبون ،الذين يشددون عىل أن
اإلمعان يف املكننة يفيض إىل فقدان فرص
عمل يف الزراعة ،التي يفرتض أن توظف يف
أنشطة أخرى.

يف السياق ذاته ،كان نجيب أقصبي،
االقتصادي املغريب ،قد أكد عىل أنه "ال ميكن
تحقيق هدف رفع اإلنتاجية ،والتعبري عن
الرغبة يف خلق مليون ونصف مليون فرصة
عمل يف القطاع الزراعي يف أفق  ،2020ألن
املؤكد أن تحقيق الهدف األول ،عرب دعم
املمكننة والتقنيات ،سيفيض إىل الحد من
ارتفاع عدد مناصب الشغل".
ويحيل يف حوار سابق مع "تيلكيل عريب"،
عىل بيانات املندوبية السامية للتخطيط،
حيث يالحظ أن الفالحة خلقت مناصب
شغل صافية ،وصلت يف املتوسط السنوي
إىل  26ألف بني  2000و ،2007مقابل
فقدان  12ألف فرصة عمل صافية بني

دراسة

 2008و ،2018هكذا يستفاد من بيانات
املندوبية السامية للتخطيط ،حسب أقصبي،
فقدان  131ألف فرصة عمل صافية ،عوض
االتجاه نحو خلق  1,5مليون فرصة عمل.
ومل تهتم دراسة مديرية الدراسات
والتوقعات املالية ،فقط بالتشغيل ،بل
سعت إىل اإلحاطة بجميع الجوانب املرتبطة
باملخطط األخرض ،الذي سينتهي العمل،
بنسخته األوىل ،يف .2020
فقد الحظت أن املخطط ساهم ،عرب
االستثامرات العمومية والخاصة ،يف تدعيم
وزن السالسل الفالحية ،ذات اإلنتاجية
والقيمة املضافة املرتفعة ،مثل األشجار
املثمرة وتربية املوايش والدواجن ،وإرساء
دعائم نوع من االستقاللية تجاه الظروف
املناخية .غري أن الدراسة تعترب أنه مع
اقرتاب نهاية العمل بالنسخة األوىل من
املخطط األخرض ،تطرح تساؤالت حول
تدعيم املكتسبات املسجلة من قبل القطاع
الزراعي ،والتعاطي مع التحديات الهيكلية
الداخلية والخارجية ،التي التي يواجهها
القطاع .وتتحدث ،يف معرض تطرقها
للتحديات عن االندماج القطاعي ،خاصة
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وزير الفالحة عزيز
أخنوش في نشاط
سابق مرتبط
بالمخطط األخضر.

عىل مستوى الصناعة الغذائية ،والتعبئة
واالستعامل األمثل للموارد املائية ،وتدعيم
تنافسية املنتجات الغذائية يف السوق
الدولية ،ومتوقعها يف أسواق ذات إمكانيات
كبرية ،وتدعيم البعد اإلدماجي للفالحة،
عرب إدراجها ضمن منطق نسقي عىل
الصعيد القروي .وتعرض الدراسة للدعم
الذي استفاد منه القطاع الزراعي ،عرب
املخطط األخرض بني  2008و ،2017وهو
الدعم الذي جاء عرب مخصصات من الدولة
وتحفيزات لفائدة السالسل ذات اإلنتاجية
والقيمة املضافة املرتفعة.
وقد استفاد القطاع من استثامر عمومي يف
حدود  43مليار درهم ،ناهيك عن الدعم
واملساعدات العمومية التي استفاد منها

اإلمعان في المكننة يفضي إلى
فقدان فرص عمل في الزراعة ،التي
يفترض أن توظف في أنشطة أخرى.

االستثامر الخاص .ذلك الدعم يفرتض يف
تصور واضعي الدراسة أن يخضع مستقبال
آلليات دقيقة للتتبع والتقييم ،من أجل
الوقوف عىل فعاليتها ،مبا يساعد عىل إدخال
التعديالت التي تفرض نفسها.
والحظت الدراسة أن استثامرات املخطط
األخرض ،استفادت منها ،بشكل خاص،
سلسلة الزيتون بزائد  7,4يف املائة،
والحوامض بزائد  6,3يف املائة ،واللحوم
الحمراء بزائد  4,8يف املائة .وأفىض ارتفاع
اإلنتاج إىل زيادة الصادرات ،فقد ارتفعت
صادرات الفواكه الطرية أو الجافة بنسبة
 13,5يف املائة ،والخرض الطرية واملجمدة
بنسبة  8,5يف املائة ،والطامطم الطرية
بنسبة  5,6يف املائة.
غري أن الدراسة تسجل أنه رغم ارتفاع
صادرات املنتجات الغذائية الخامة
واملحولة بنسبة  8,2يف املائة بني 2008
و ،2018إال أن معدل تغطيتها للواردات
من املنتجات الغذائية ،يظل ضعيفا ،حيث
بقي يف حدود  52يف املائة ،علام أن العجز
التجاري للمنتجات الغذائية تراجع بنسبة
 47,1يف املائةn .

الملف

معالجة الفوارق االجتامعية واملجالية هي لحمة وسدى خطاب العرش العرشين،
الذي جاء يف سياق الدعوة امللكية يف  2017لبلورة منوذج تنموي جديد.
المصطفى أزوكاح
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الملف

تحدث امللك محمد السادس ،يف خطاب
العرش ،مساء االثنني  29يوليوز ،عن
النموذج التنموي الجديد ،الذي يفرتض أن
يتجاوز الحدود التي أبان عنها النموذج
الحايل ،مبا يساعد عىل معالجة الفوارق
االجتامعية واملجالية ،التي ما فتئت تتسع
يف األعوام األخرية.

لجنة للنموذج التنموي
وتعديل حكومي

وقد كشف امللك محمد السادس ،يف خطابه
العرشين للعرش ،عن إحداث لجنة من
أجل بلورة النموذج التنموي الجديد ،الذي
كان دعا له يف أكتوبر عام  ،2017مبناسبة
افتتاح الدورة الربملانية ،مؤكدا أنه سيتم
تنصيب أعضائها يف الدخول املقبل.
وقال امللك محمد السادس إن هذه اللجنة
"لن تكون مبثابة حكومة ثانية ،أو مؤسسة
رسمية موازية؛ وإمنا هي هيأة استشارية،
ومهمتها محددة يف الزمن" ،بعد أن أكد
أن تركيبتها ستشمل "مختلف التخصصات
املعرفية ،والروافد الفكرية ،من كفاءات
وطنية يف القطاعني العام والخاص ،تتوفر
فيها معايري الخربة والتجرد ،والقدرة عىل
فهم نبض املجتمع وانتظاراته ،واستحضار
املصلحة الوطنية العليا".
وتحدث امللك عن رضورة "ضخ دماء
جديدة ،عىل مستوى املؤسسات والهيآت
السياسية واالقتصادية واإلدارية ،مبا فيها
الحكومة" ،وكلف رئيس الحكومة بأن يرفع
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تقرير والي بنك
المغرب عبد
اللطيف الجواهري
للملك يتحدث عن
استمرار مستوى
عال من التفاوتات
االجتماعية.

إليه يف أفق الدخول املقبل" ،مقرتحات
إلغناء وتجديد مناصب املسؤولية ،الحكومية
واإلدارية ،بكفاءات وطنية عالية املستوى،
وذلك عىل أساس الكفاءة واالستحقاق".
وأوضح أنه هذا "ال يعني أن الحكومة
الحالية واملرافق العمومية ،ال تتوفر عىل
بعض الكفاءات .ولكننا نريد أن نوفر أسباب
النجاح لهذه املرحلة الجديدة ،بعقليات
جديدة ،قادرة عىل االرتقاء مبستوى العمل،
وعىل تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

فشل السياسات "الصديقة"
للفقراء

كان االقتصادي املغريب ،نور الدين العويف
قد كتب ،قبل خطاب العرش األخري ،لكن
بعد حديث املستشار املليك عمر عزميان
عن الفوارق االجتامعية" :من سامت اقتصاد
الحرمان استمرار العجز االجتامعي بالرغم
من الجهود املبذولة عىل مستوى االستثامر
(األوراش الكربى ،الربامج القطاعية املهيكلة،
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية) .ويتساءل
"ملاذا فشلت السياسات "الصديقة" للفقراء

عدم مساهمة النموذج الحالي في
تقليص الفوارق وتحقيق العدالة
االجتماعية تدعمها العديد من
التقارير الدولية والمحلية.

(بحسب املؤسسات املالية الدولية) يف
محاربة الفقر والتهميش واإلقصاء؟ ملاذا
ال تستفيد سوى األقلية من السياسات
املاكرواقتصادية؟ ملاذا ال يتم "جريان" النمو
من األعىل نحو األسفل اجتامعيا ،ومن املراكز
إىل األطراف مجاليا؟".
جاءت تلك التساؤالت من قبل االقتصادي
املغريب ،الذي سبق له أن ألف كتابا مبعية
االقتصادي سعيد حنشان ،حول "الفوارق
الحقيقية يف املغرب" ،يف تدوينة له األحد ،يف
سياق ترصيح مستشار امللك محمد السادس،
عمر عزميان ،الذي قال يف حوار مع فرانس
برس ،األحد  28يوليوز ،عندما سئل حول
األولويات الحالية" ،اليوم ،أصبح تقليص
الفوارق االجتامعية واملجالية يف صدارة
األولويات .إنها ورشة ضخمة يستوجب
إنجازها صياغة منوذج تنموي جديد يكون
أكرث حرصا عىل رضورة تحقيق العدالة
االجتامعية .كام يستوجب نهج سياسة
مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية
املتقدمة بقوة".
ويف التقرير السنوي الذي رفعه وايل بنك
املغرب ،عبد اللطيف الجواهري ،حول أداء
االقتصاد ،االثنني  29يوليوز ،أكد عىل أن
"اإلقصاء من سوق الشغل واستمرار مستوى
عال من التفاوتات االجتامعية ،التي تزيد
مواقع التواصل االجتامعي من حدتها من
منظور الساكنة ،يفاقم اإلحساس بالتهميش
ويضعف التامسك االجتامعي".
وعاد امللك محمد السادس ،يف خطاب العرش
االثنني ،إىل التذكري مبا سبق له أن عرب عنه يف
افتتاح الدورة الربملانية ألكتوبر  ،2017حيث
دعا إىل بلورة منوذج اقتصادي جديد ،يف ظل
مالحظته عدم مساهمة النموذج الحايل يف
تقليص الفوارق وتحقيق العدالة االجتامعية،
وهي مالحظة تدعمها العديد من التقارير
الدولية واملحلية ،التي تلتقي يف التشديد عىل
هشاشة النمو االقتصادي الذي يحوم حول
 3يف املائة.

ماذا يقول التشخيص؟

يف تقرير ملنظمة "أوكسفام" حول الفوارق،
صادر يف العام املايض ،الحظت أن ثالثة
مليارديرات األكرث غنى باملغرب ،يحوزون
 4,5مليار دوالر ،حيث أن منو ثرواتهم يف عام

الملف

واحد ،ميثل استهالك  375ألف مغريب من
األكرث فقرا يف عام واحد.
وتشري إىل أن املغرب الذي يعرف أعىل
مستوى للفوارق يف شامل إفريقيا ،يتمتع فيه
إىل أن  10يف املائة من األكرث ثراء ،مبستوى
معيشة يتجاوز يف املتوسط  12مرة ،مستوى
معيشة  10يف املائة من األكرث فقراء ،وهو
فارق مل يتغري منذ .1990
وسجل املجلس االقتصادي واالجتامعي
والبيئي ،يف تقرير له ،أن الفقر النقدي انتقل
من  15,3يف املائة يف  2000إىل  4,8يف
املائة ،غري أنه يالحظ أن مستوى األشخاص
الذين يعانون من الفقر املتعدد األبعاد أو
الهشاشة ،يبقى مرتفعا ،مؤكدا أن الفوارق
تصل إىل مستوى مرتفع مقارنة باملتوسط يف
البلدان املامثلة.
ويحيل التقرير عىل بحث للمندوبية السامية
للتخطيط يعود لعام  ،2014حيث يرصح 64
يف املائة من املستجوبني ،بارتفاع الفوارق،
مقابل  7,8يف املائة ،يعتقدون برتاجعها ،يك
يشري تقرير املجلس إىل أن هذه العنارص،
تكشف عن قصور املحيط االقتصادي
واالجتامعي واملؤسسايت ،عن االستجابة
النتظارات فئات عريضة من الساكنة
وتحسني مستوى معيشتها.
ويتصور املجلس االقتصادي واالجتامعي ،يف
تقريره ،أن الفوارق عىل مستوى املداخيل
والنفقات ،مرتبطة ،بشكل خاصة ،بالفوارق
عىل مستوى الحصول عىل الشغل والولوج
لفرص األعامل ،وهو ما تؤكده تقارير
املندوبية السامية للتخطيط ،فرغم استقرار
نسبة البطالة يف حدود  10يف املائة ،غري أنه
يتجىل أن الشباب هم األكرث معاناة من
تلك الظاهرة ،حيث تصل إىل  26,5يف املائة
بينهم ،وهو معدل يتجاوز 40يف املائة وسط
شباب املدن.
ويعترب املجلس أن النظام الرتبوي الحايل
يعوق الحركية االجتامعية والتطلع لإلفالت
من الفقر واإلقصاء االجتامعي ،مشريا إىل
أن أكرث من  55يف املائة من الفقر املتعدد
األبعاد ،يجد تفسريه يف العجز املسجل
يف تعليم البالغني وعدم متدرس األطفال،
ويتجىل الطابع الذي يكرس الفوارق ،يف
ذلك البون بني املدرسة الخاصة والعمومية،
عىل اعتبار أن العجز الذي يعاين منه القطاع
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الرتبوي العمومي ،يتم عىل حساب الطبقات
الفقرية ،التي ترتدد عىل املدرسة العمومية،
التي توفر عرضا ضعيفا من الفرص للحركية
االجتامعيةالصاعدة.
ويسجل أن الفوارق عىل مستوى الولوج إىل
العالجات ذات الجودة ،تبقى مهمة ،رغم
ارتفاع املؤرشات املرتبطة باألمل يف الحياة،
والوالدة وتقليص الوفيات أثناء الوالدة،
زد عىل ذلك أن العرض من العالجات
الصحية ،يبقى مرتكزا يف عىل مستوى بعض
الجهات ،حيث أن  22يف املائة من املهنيني
العموميني وحوايل  50يف املائة من العرض
الخاص ،يرتكز يف جهات الدار البيضاء-سطات
والرباط -سال -القنيطرة.

من أجل اإلفالت من فخ الفوارق

كلف الملك العثماني
بأن يرفع إليه
"مقترحات إلغناء
وتجديد مناصب
المسؤولية الحكومية
واإلدارية".

وقد دأبت التقارير الدولية واملحلية عىل
الدعوة إىل معالجة الفوارق االجتامعية ،يف
سياق متسم بحرص املواطنني عىل التعبري
عن عدم رضاهم عن الحرمان من الحقوق
األساسية ذات الصلة بالتعليم والصحة،
خاصة يف ظل حديث العديد من الخرباء
عن التوجه نحو انقسام املجتمع إىل فقراء

وأثرياء مع تراجع حضور الطبقة املتوسطة،
هذا يف الوقت الذي تفيض الفوارق إىل ظهور
احتجاجات تركز عىل العدالة االجتامعية.
وقد سجل تقرير املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي أن املواطنني ترسخ
لديهم الوعي بحقوقهم وال يتوانون عن
التعبري عن حاجياتهم وانتظاراتهم ،هذا ما
يدفع تلك املؤسسة الدستورية ،إىل التأكيد
عىل رضورة تدعيم العدالة االجتامعية
واملساءلة والحكامة ومحاربة الرشوة
وكل أشكال الشطط ،مع العمل عىل
اتخاذ مبادرات من أجل تصحيح الفوارق
االقتصادية واالجتامعية واملجالية.
ويعترب أحمد الحليمي ،املندوب السامي
للتخطيط ،أن النمو االقتصادي يبقى ضعيفا
باملغرب ،مرتهنا للتساقطات املطرية ،وضعيفا
من حيث املحتوى التكنولوجي والقدرة
عىل التصدير ،وقارصا عن خلق فرص عمل
مؤهلة ،وغري مساهم كفاية يف خلق فرص
العمل املؤهلة ،وغري مساعد عىل تقليص
الفوارق االجتامعية واملجالية ،ما يدفعه
إىل الدعوة إىل ترسيع اإلصالحات ومالءمة
اإلصالحاتالهيكيلة.

الملف

وتويص أوكسفام ،من جهتها ،بوضع حد
القتصاد الريع واالمتيازات والزبونية ،وتشجيع
الحكامة الجيدة يف مجال السياسة االقتصادية
واالجتامعية عىل الصعيد املحيل والجهوي
والوطني ،عرب املحاسبة والشفافية ومحاربة
اإلفالت من العقاب ،وتشدد عىل ضامن
تفعيل جيد للربامج الحكومية يف مجال
تطوير النموذج االقتصادي وتشجيع التشغيل
والتنمية املستدامة ،ودعم التنمية البرشية.
وتشدد "أوكسفام" عىل دعم االنسجام
االجتامعي واملجايل ،عرب تدابري ملموسة يف
مجاالت التعليم والتكوين والصحة والشغل،
موصية بإرساء نوع من العدالة الجبائية ،مبا
يفيض إىل وفاء األكرث غنى بحصة عادلة من
الرضيبة ،ومحاربة التهرب الجبايئ وزيادة
اإلنفاق العمومي عىل الخدمات العمومية.
ومل تغب الفوارق عن انشغاالت صندوق
النقد الدويل ،الذي فاجأ املراقبني املطلعني
عىل أدبياته ،التي تركز عىل التوازنات
املاكرواقتصادية ،عندما أوىص املغرب بتقليص
الفوارق االجتامعية ،غري أن االقتصادي إدريس
الفينا يشري إىل أن صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،عندما يتحدثان عن الفوارق،
ال يراجعان أدبياتهام ،بل يستندان عىل بيانات
رقمية تدفع إىل دق ناقوس الخطر ،ثم إن
املؤسستني تالحظان أن العامل يتجه نحو نوع
من الرأساملية املركزة ،التي ينتفي فيه تقاسم
مثار العمل.
ويؤكد الفينا عىل أن توصيات صندوق
النقد الدويل ساهمت يف توسيع الفوارق
يف بلد مثل املغرب ،ما دام يلح عىل
التوازنات املاكرواقتصادية ،غري آبه بالتوازنات
االجتامعية ،وهو تؤرش عليه اإلصالحات
الكربى التي ينصح بها اململكة.
ويستحرض نور الدين العويف ،عند الحديث
عن الفوارق ،مساهامت االقتصادي الهندي
أمارتيا سني ،الذي حصل عىل جائزة نوبل
عن عمله حول اقتصاد الرفاه ،والذي ساهم
يف تطوير نظرية العدالة وإغنائها باعتبار أن
مستوى القدرات التي يتوفر عليها األفراد
حاسم يف "اختيار منط الحياة الذي يرومون".
ويشري العويف إىل أن أهمية مفهوم القدرات
تكمن يف التنزيل الفعيل للحقوق الشكلية،
املتمثلة يف الحق يف التعليم والصحة والسكن
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تم تتويج احتفاالت
الذكرى العشرين
لتولي الملك محمد
السادس العرش
بحفل الوالء.

والشغل ،وتحقيقها عىل أرض الواقع ،لتتحول
إىل خدمات فعلية يستفيد منها الجميع
بنفس الرشوط واملواصفات يف املدرسة،
واملستشفى ،وسوق الشغل ،والولوج إىل
املناصب ،إىل غري ذلك .ويشدد عىل أنه "يف
وضعية الحرمان الشامل ،وضعف مؤرشات
التنمية البرشية ،يشكل رشط التمكني من
القدرات ،باالستثامر فيها ،قاعدة لتفعيل مبدأ
تكافؤ الفرص ،ولتحقيق العدل ،وإلنجاز األفراد
لنمط العيش الذي يصبون إليه".
ويالحظ أن الحكومة "تعتمد ،يف األغلب،
عىل املؤرش املايل ،أي عىل مستوى الدخل،
يف صياغة السياسات االجتامعية ،بينام
تقوم الفوارق عىل عجز أصيل ،مرتاكم
ومتفاقم ،يف الرضوريات من القدرات ،من
جهة ،وعىل االختالل الحاصل يف رشوط
التحقيق ،والتفعيل ،واإلنجاز (نفس املؤهالت
والكفاءات ال تقابلها نفس الفرص) من جهة
أخرى" .ويؤكد عىل أن عملية "التقليص

العوفي :التقليص من الفوارق
االجتماعية يتطلب تعديل األولويات
باالستثمار في الضروري من التنمية
بصفة عامة.

من الفوارق االجتامعية تتطلب ،تعديل
األولويات باالستثامر يف الرضوري من التنمية
بصفة عامة ،ومنه االستثامر يف القدرات،
واالرتقاء باملبادرة الوطنية للتنمية البرشية
إىل مستوى الساق الثانية التي تقف عليها
اسرتاتيجية التنمية الشاملة (يشكل االستثامر
يف البنيات الثقيلة واملادية الساق األخرى)،
أي باملزاوجة بني الكفاءة االقتصادية القامئة
عىل االستثامر املنتج ،وبني العدالة االجتامعية
التي تتطلب التمكني من القدرات".
املندوب السامي يف التخطيط ،أحمد
الحليمي ،الذي ما فتئ يعرب عن عدم
رضاه عن السياسة االقتصادية التي تقودها
الحكومة بسبب ضعف النمو والتشغيل
واتساع الفوارق ،يؤكد أن كل منوذج اقتصادي
جديد ،يجب أن يكون محكوما برؤية
مجتمعية ،محيال عىل إخفاقات الثامنينات
من القرن املايض ،حيث اعترب أن املغرب
انخرط يف تلك الفرتة يف نوع من الليربالية
االقتصادية ،التي أملتها رغبة بعض األشخاص
يف اإلثراء ،ما أسقط املغرب يف برنامج التقويم
الهيكيل يف التسعينات ،مشريا إىل أنه منذ
 ،2000عرف االقتصاد انطالقة جديدة إىل
غاية أزمة  ،2008معتربا أنه يجب اليوم
الدخول للعقد الجديد بنفس جديد ،ما
يقتيض يف تصوره بلورة ميثاق وطني رصيح
يربط الحاكمني واملحكومني ،يك يعرف
املغرب إىل أين يسريn .

رياضة

خبير:

يذهب خبري مغريب يف القانون الريايض
إىل أن قرار محكمة التحكيم الرياضية
حول نهايئ عصبة األبطال اإلفريقية بني
الوداد البيضاوي والرتجي التونيس هو حل
وسط ،بعد تحويل إىل اللجنة التأديبية
التابعة لالتحاد اإلفريقي.
صفاء بنعوشي
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قال خليل بوبحي ،العضو بغرفة التحكيم
الريايض املغربية والخبري املغريب يف القانون
الريايض ،إن محكمة التحكيم الرياضية "الطاس"
قد قدمت ح ًال وسطا ،بتحويل ملف نهايئ عصبة
األبطال اإلفريقية بني الوداد والرتجي الريايض
التونيس ،إىل اللجنة التأديبية التابعة لـ"الكاف".

معركة الترجي مع "الكاف"

وكان محكمة التحكيم الرياضية "الطاس" ،قد
أعلنت ،يوم األربعاء  31يوليوز املنرصم ،عن

قرارها الجزيئ الخاص بإياب نهايئ عصبة
األبطال اإلفريقية بني الوداد الريايض،
والرتجي التونيس ،والذي قرر "الكاف"
إعادته يف ملعب محايد.
وحسب بالغ صادر عن "الطاس" ،فإن
األخرية قررت رسميا إلغاء القرار السابق
لـ"الكاف" الخاص بإعادة املباراة ،بعد
الجدل الذي دام لشهرين تقريباً ،بعد أن
تقدم الفريقان مبلفيهام إىل القضاة ،لرفض
القرار الصادر عن االتحاد اإلفريقي للعبة،
والذي اختار أن تكون املواجهة يف ملعب
محايد ،مع االحتفاظ بنتيجة الذهاب
(التعادل مبركب األمري موالي عبد الله
بهدف ملثله) ،مضيفا أن اللجنة التنفيذية
لـ"الكاف" ليس لديها االختصاص يف قرار
إعادة املباراة ،لهذا فقد تم إلغاء القرار
الصادر من طرفها ،وذلك متاشيا مع ما قدمه
الفريقان من طعون.
وحسب الخبري بوبحي ،فإن دفاع نادي
الرتجي الريايض التونيس ،قد حمل يف
دفوعاته إىل "الطاس" قوانني تؤكد بأن قرار
اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" السابق بإعادة
املباراة ،هي عقوبات فقط ،ما يؤكد عدم
اختصاص اللجنة التابعة لالتحاد اإلفريقي
للعبة ،لحسم يف الواقعة.
وأضاف" :الرتجي التونيس كانت له معركة
مع االتحاد اإلفريقي لكرة القدم بدرجة
أوىل ،ألن أوىل مطالبه كانت عدم اختصاص
اللجنة التنفيذية للكاف التي أصدرت قرار
إعادة املباراة ،إضافة إىل مطالب أخرى

رياضة

متمثلة بتأكيد التتويج وتسليم املنحة
الخاصة بالبطل ،وتفاصيل أخرى جانبية".
وقد رفضت "الطاس" جميع دفوعات نادي
الوداد الريايض املتعلقة بالنهايئ ،عكس
نادي الرتجي الريايض التونيس الذي ستعاد
دراسة دفوعاته ،عىل أن يتم إحالة ملف
العقوبات الخاصة بالنهايئ للجنة املختصة
للكاف ،بناء عىل التقارير الخاصة مبا وقع يف
ملعب رادس.
وشدد بالغ "الطاس" عىل أن اللجنة ستسمر
يف مداواتها بشأن الدفوعات الخاصة بنادي
الرتجي الريايض التونيس ،واإلعالن بعدها
عن القرار النهايئ ،مع األخذ بعني االعتبار أي
خطوة سيتخذها "الكاف" ،بالفرتة املقبلة.

معركة "في صالح" الوداد

ويعترب الخبري املغريب يف القانون الريايض
أن "الطاس" واجه صعوبات عديدة
بخصوص نهايئ رادس ،ليختار إعادة
القضية إىل الصفر ،وترك الكرة يف ملعب
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،وهو أمر
قد يكلف الطرف التونيس عقوبات ثقيلة
حسب املتحدث ذاته ،ألن تقرير الحكم،
واملراقب ومندوب املواجهة كلها تتضمن
وقائع ضد ممثل الكرة التونسية ،من
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رئيس "الكاف" في
حديث مع رئيس
الترجي خالل توقف
المباراة.

تهديد ،وشتم يف حق رئيس "الكاف" وأيضاَ
رئيس الوداد ،سعيد الناصريي.
ويف الشق املتعلق برفض محكمة التحكيم
الرياضية لدفوعات الوداد ،أوضح بوبحي:
"املحكمة رفضت قرار الوداد ،الذي كان هو
اعتباره فائزاً مع استحقاقه املنحة املالية ،ومبا
أن القضية متت إعادتها إىل "الكاف" ،فأقول
بأنه من العادي رفضه ،وقبوله جزئياً من
طرف الرتجي التونيس".
أما عن رأيه بخصوص ما ستقوله اللجنة
التأديبية التابعة لـ"الكاف" يف واقعة رادس،
فقد أكد املتحدث ذاته بأن املعركة يف صالح
الوداد بدرجة أوىل ،وذلك بنا ًء عىل إطالعه
عىل جميع الوثائق الخاصة بالنهايئ القاري،
والتي تشمل تجاوزات خطرية من طرف
مسؤويل الرتجي ،وقد تكلف الفريق عقوبات
مالية ،وأيضاَ إدارية ،وانضباطية يف حق كل
املتورطني ،كام أن إعادة املباراة من عدمها أو

“المعركة في صالح الوداد بدرجة
أولى ،وذلك بنا ًء على إطالعه على
جميع الوثائق الخاصة بالنهائي”.

إعالن طرف متوجا سيكون بني يدي اللجنة
املستقلة .وفرس الخبري األمر قائال" :مساطر
اللجنة التأديبية لـ"الكاف" هي خاصة
ومختلفة عن نظريتها بالطاس ،فهي تبث
يف القضايا املطروحة أمامها بنا ًء عىل تقارير
رسمية للمباراة ،وليست عن طريق املسطرة
التواجهية ،وحالياً فاإلجراءات واضحة
وامللفات كلها موجودة لدى "الكاف"".
وختم املتحدث ذاته مداخلته ،بخصوص ما
بعد بالغ "الطاس" ،باإلشارة إىل أن اللوائح
االنضباطية الخاصة باملخالفات الخاصة
باملباريات كلها موجودة بـ "الكاف" ،من
فصول وقوانني ،كام أن اللجنة التأديبية
لـ"الكاف" مستقلة وتضم مسؤولني بكفاءات
عالية ،كام أنها ستتجه إىل التطبيق الصارم
للقانون.
يشار إىل أن واقعة نهايئ عصبة األبطال
اإلفريقية بني "األحمر واألبيض" والرتجي
الريايض التونيس ،تعود إىل  31ماي املايض،
حني توقفت القمة القارية ألزيد من ساعة،
بسبب تشبث ممثل الكرة املغربية برضورة
االعتامد عىل تقنية فيديو الحكم املساعد،
قبل أن يتم اكتشاف وجود عطل بها ،وتعطى
تعليامت للحكم غاساما من طرف املسؤولني
عن "الكاف" ،بتتويج الرتجيn .

مجتمع

أضحية العيد..

بدأ كبش العيد يستحوذ عىل مواضيع
حديث املغاربة قبل أكرث من أسبوع من
املناسبة الدينية ،التي تعرف ذبح أزيد من
 5ماليني رأس يف يوم العيد .هذه مجموعة
من املعلومات حول الحلقة الصفراء
وأساليب الغش استقاها "تيلكيل عريب" من
بياطرة املكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية.

عبد الرحيم سموكني

بني السعر وجودة الساللة التي تشغل بال
املشرتين ألضحية العيد ،تحرص املصالح
البيطرية للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية "أونسا" عىل مراقبة
سلسلة تربية املوايش ،سواء عرب مراقبة
ماء وعلف القطعان ،أو عرب توجيه النصح
للمستهلك حول كيفية التعامل مع األضحية
قبل الرشاء وبعد الذبح ،مخافة تكرار تلف
اللحوم ،خاصة وأن عيد األضحى يتزامن ،يف
السنوات املاضية مع فصل الصيف وارتفاع
درجات الحرارة.

أهمية الحلقة الصفراء

ينظر مسؤولو "أونسا" إىل تجربة ترقيم
األضاحي بعني الرضا ،فقبل عامني تقرر ترقيم
األكباش واألبقار واملاعز ،بهدف مراقبة مسار
الرتبية ومعرفة مصدرها و"الكساب" صاحبها.
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تقول رئيسة املصلحة البيطرية لبنسليامن سعاد
موساوي الرحايل إن عملية الرتقيم أصبحت
تشمل أغلب القطعان باملغرب ،وتؤكد الهدف
منها هو تعقب مسار تربيتها واالطالع عىل علفها
ومائها ،وأنها أشبه برقم تعريف خاص بكل رأس
من املاشية ،يسمح مبعرفة مصدره و"الكساب"
الذي أرشف عىل تربيته .وتجزم موساوي ،يف
لقاء مع "تيلكيل عريب" ،بأن الحلقة الصفراء
املعلقة عىل أذن املاشية ،ال تعني بالرضورة
عالمة جودة ،بل هي مجرد مؤرش عىل الرقابة،
ودليل ملعرفة مصدر املاشية.
وتحيك املسؤولة البيطرية كيف أن خلطا

وقع يف بداية التجربة ،بعد أن قام بعض
"الكسابة" باستغالل عملية الرتقيم وشعار
"أونسا" للرتويج لرؤوس املاشية ،وكأنها
عالمة جودة مسجلة ،وتقول بأن بعض
"الكسابة" استغلوا "لوغو" املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وقاموا
بنصب "لوغوط املكتب للرتويج ألغنامهم،
عىل أنها تحظى بحظ الرتقيم والحلقة
الصفراء ،وقدموها عىل أنها عالمة جودة
مضمونة ،فتدخل "أونسا" لتوضيح األمر،
وإجبار هؤالء التجار عىل سحب "لوغو"
املكتب .وترفض موساوي الجزم بأن سياسة

مجتمع

ترقيم األضاحي ساهمت يف رفع أمثان األكباش
واملاعز واألبقار املرقمة ،لكنها تعتربها أحد
العوامل يف رفع نسبي يف سعر األضحية ،لكنها
ليست وحدها العامل الرئيس ،وتذكر أن
هناك عوامل أخرى كساللة الخروف وطبيعة
العلف الذي استعمل يف تربية املاشية ،إضافة
إىل الوضع العام لسوق األغنام ،كتساقط
األمطار التي تؤثر يف أسعار األعالف ،وتقول
"مل يكن الهدف أبدا من الحلقة الصفراء
الخاصة بالرتقيم تجاريا ،ومل يكن الغرض هو
تقديم عالمة جودة ،إنه تدبري رقايب محض".

التعويض وحل الرقاقة
اإللكترونية

لكن مباذا ميكن أن يفيد رشاء كبش مرقم
بقرط أصفر؟ تجيب املوساوي بأن الحديث
عن تعويض املستهلك يف حالة فساد لحوم
األضاحي ،أمر مجانب للصواب ،لكن الحلقة
الصفراء ستسمح لهم يف املكتب بتعقب
مصدر الكبش ،نشأته ومسقط رأسه والتعرف
عىل "الكساب" الذي رباه وعلفه ،وهذه كلها
إجراءات مل يكن أبدا ممكنا الحصول عليها
دون الحلقات الصفراء.
وترى موساوي أن اإلشكال املطروح غالبا يف
األضاحي الفاسدة ،يكون سببه إما الذبح يف
ظروف غري صحية أو االحتفاظ باألضحية بعد
الذبح يف أماكن ساخنة وليست رطبة ،وتقول
"هناك نوع من الشناقة يشرتي رؤوسا كثرية
عند اقرتاب عيد األضحى ،ويعمد بعضهم
إىل الغش لربح بعض الكيلوغرامات الزائدة،
وهنا تحدث املشاكل ،وعندما نتوصل إىل
'الكساب' صاحب املاشية ،نجده قد باع مئات
الرؤوس إىل وسطاء أو 'شناقة' جشعني عمدوا
إىل الغش ،عن طريق تطعيم األكباش مبواد
محظورة يف التعليف".
تقول مسؤولة "أونسا" إن االعتامد عىل
رقاقات إلكرتونية ليس حال عمليا باملرة،
وتعزو ذلك إىل مشاكل لوجستيكية ،كغياب
آالت قراءة الرقاقة ،كام أن هذا الحل
اإللكرتوين املتطور يتطلب استثامرات كبرية،
وأنه ال يصلح مع الحيوانات التي يعترب عمرها
قصريا كاألكباش واملاعز ،خصوصا تلك التي
تذبح مبناسبة عيد األضحى ،وتضيف "الرقائق
اإللكرتونية املخصصة للحيوانات ،تكون
مناسبة للكائنات التي تعيش عمرا أطول،

 13تيلكيل عربي من  2إلى  8غشت 2019

تحرص المصالح
البيطرية للمكتب
الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات
الغذائية على مراقبة
سلسلة تربية
المواشي ،عبر مراقبة
علف القطعان.

وهي غالبا ما تستعمل بالنسبة للحيوانات
األليفة النادرة أو الباهضة الثمن ،ففي املغرب
مثال هناك بعض مريب الكالب من السالالت
النادرة الذين يشتكون من غياب رقاقات
إلكرتونية متصلة باألقامر الصناعية لتحديد
مواقع هذه الكائنات يف حالة ضياعها أو
رسقتها ،وهو أمر جار العمل به يف أوروبا".
وبلغة األرقام ،جرى ترقيم حوايل  7ماليني
و 400ألف رأس من األغنام واملاعز ،ويقول
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية إنه من املرتقب أن يصل عدد رؤوس
املاشية املرقمة إىل حوايل  8ماليني.
وبلغ عدد ضيعات تربية وتسمني األغنام
واملاعز املسجلة لدى املصالح البيطرية
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية  236ألفا ،بزيادة بلغت  71يف املائة
مقارنة مع السنة املاضية.

هذه أساليب الغش فاجتنبوها

تتوزع املخالفات التي تم تسجليها ضد
مريب املاشية ،خالل االستعداد الستقبال
عيد األضحى هذا العام ،بني ضبط استعامل
فضالت الدجاج "البزق" يف التسمني وبيع
األدوية البيطرية بدون ترخيص ،حيث تم

الحديث عن تعويض المستهلك
في حالة فساد لحوم األضاحي ،أمر
مجانب للصواب.

تسجيل 3حاالت الستعامل تلك الفضالت يف
تسمني املاشية بجهة الدار البيضاء والرباط،
ورصد  7حاالت لبيع األدوية البيطرية
مجهولة املصدر وبدون رخصة وسط أسواق
املاشية األسبوعية بالجهة الرشقية وجهة
مراكش -آسفي وجهة الرباط -سال-القنيطرة
وجهة بني مالل -خنيفرة.
وحسب طبيب بيطري من املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،فإن
الغش يف األعالف ،عن طريق استعامل "بزق"
الدجاج ،ليس وسيلة الغش الوحيدة ،التي
يحاربها بياطرة "أونسا"؛ إذ أصبح اليوم من
الرضوري مراقبة مياه رشب املاشية ،حرصا
عىل عدم استعامل مادة "كلوريد أمونيوم"
الشهري بالرمز الكيميايئ  ،E510والتي متزج مع
املاء ،ملنح املاشية شهية أكرب يف العلف ،وهو
ما يساهم يف زيادة وزن الكبش يف ظرف
قيايس ،لكن من شأنها أن تشكل مخاطر عىل
الجهاز الهضمي للامشية ،ويعرضها للخطر.
وحسب املصدر ذاته ،فإن من بني وسائل
الغش املعتمدة من طرف بعض "الكسابة"
أو بائعي املاشية ،اللجوء إىل إضافة الخمرية
إىل العلف من أجل "نفخ" األضحية ،وهناك
أيضا خلط امللح باملاء ،وحسب الطبيب
البيطري فإن بعض "الكسابة" يعمدون إىل
حقن األكباش باملاء عىل مستوى البطن ،وأن
البعض منهم بدأ مؤخرا يلجأ إىل النفخ املبارش
لألكباش عن طريق "آلة نفخ" عرب فم املاشية،
وأن هذه الحيلة تستعمل يف األيام األخرية من
عيد األضحى ،حتى يجري نفخ املاشية ،وتبدو
أكرب حجام وأثقل وزناn ...

