الطوزي  :القصر فوق األحزاب ..ولكن له أفضليات
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مدير النشر  :المختار عماري
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االفتتاحية

انتهى املسلسل الترشيعي الخاص باملصادقة
عىل مرشوع القانون اإلطار املتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين ،مبصادقة مجلس
املستشارين ،مساء الخميس فاتح غشت
 ،2019عىل املرشوع ،الذي أثار جدال واسعا،
وصوت عليه من صوت ،مبن فيهم برملانيو
أول حزب يف املعارضة من حيث العدد
(حزب األصالة واملعارصة) ،وعارض من
عارض ،وامتنع من امتنع ،حتى داخل الحزب
الذي يقود الحكومة (حزب العدالة والتنمية)،
ولكن يف النهاية ُرفعت األقالم وجفت
الصحف.
مل يبق إال أن يصدر األمر بنرش القانون
اإلطار يف الجريدة الرسمية ،ليصبح "ملزما"
للجميع ،يف انتظار النصوص التطبيقية له،
فهل سينتهي "مشكل" التعليم حينئذ وندخل
"إصالحه" من بابه الواسع؟
إنه سؤال كبري مفتوح عىل آفاق بعيدة
مرتبطة ،أساسا ،مبن سيسهر عىل استصدار
النصوص املتبقية ومن سيعمل عىل تنزيلها،

يف حكومة ما بعد الدخول املقبل (بعد "إغناء
وتجديد" حكومة سعد الدين العثامين) ورمبا
الحكومات التي ستأيت من بعدها من جهة،
وتعبئة من سيطبقها يف اإلدارة الرتبوية وأرسة
التعليم من جهة ثانية ،وهام أمران حاسامن
يف تطبيق القانون اإلطار هذا...
السؤال مفتوح حول من سيسهر حكوميا على
استصدار النصوص المتبقية ومن سيعمل على
تنزيلها ،من جهة ،وتعبئة من سيطبقها في
اإلدارة التربوية وأسرة التعليم من جهة ثانية.
ويف انتظار كل ذلك ،مل تبق إال أسابيع
معدودة عىل الدخول املدريس والجامعي
 ،2020-2019واملأمول أال تربك الوزارة
املعنية آباء وأمهات وأولياء التالميذ
والطلبة وأرسة التعليم والتكوين
بـ"تغيريات" مترسعةn ...

ملحوظة  :سيحتجب هذا العدد األسبوعي حتى بداية شهر شتنرب املقبل.
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اقتصاد

وزارة الفالحة تتوقع  12مليار درهم من
بيع األغنام في العيد..

قالت وزارة الفالحة والصيد البحري إن الطلب عىل أضاحي العيد سيصل إىل
حوايل  5,4مليون رأس ،حيث سيدر ذلك  12مليار درهم ،حسب تقديراتها.
المصطفى أزوكاح
قدرت الوزارة يف بالغ لها ،يوم األربعاء 7
غشت  ،2019العرض من األضاحي يف
العيد بـ 8,4مليون رأس منها  4,3مليون
رأس من ذكور األغنام و 2,8مليون رأس من
إناث األغنام و  1,4مليون رأس من املاعز.

ويتجىل أن العرض يفوق الطلب عىل
أضاحي العيد ،الذي تقدره الوزارة بحوايل
 5,4مليون رأس منها  5مليون رأس من
األغنام و 460ألف رأس من املاعز.
وأكد الوزارة أن املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،من أجل تفادي
املخاطر الصحية يف العيد ،قام برتقيم ما
يناهز من  8مليون رأس من األغنام واملاعز.
وشددت عىل أنه بتعاون مع وزارة الداخلية،
تم إنشاء  30سوقا مؤقتا يف عدد من مدن
اململكة لتعزيز هياكل التسويق للحيوانات
املعدة للذبح.
وتؤكد الوزارة عىل أنه خالل املوسم الفالحي
 ،2019-2018استفاد قطاع تربية األغنام
واملاعز من عدة إجراءات وتدابري بفضل
إنجاز برامج تنموية يف إطار مخطط املغرب
األخرض ،حيث تم متويل عدة مشاريع
همت كل جهات اململكة ،وخاصة املناطق
ذات املؤهالت اإلنتاجية العالية ،وتزويد
السوق بأعالف املاشية بكميات وافرة.
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"الكساب" ال يستفيد كثيرا من
إيرادات بيع األغنام لوجوب وفائه
بما بذمته تجاه تجار األعالف التي
ارتفعت كلفتها.
وترى الوزارة أن عيد األضحى يشكل فرصة
لتحسني دخل الفالحني ومريب األغنام واملاعز
عىل الخصوص ،السيام يف مناطق انتشار
األغنام واملاعز و الدوائر الرعوية.
وتتوقع الوزارة أن يبلغ رقم املعامالت 12
مليار درهم ،حيث سيتم تحويل غالبيته
إىل العامل القروي مام سيمكن الفالحني من
مواجهة مصاريف األنشطة الفالحية األخرى
خاصة مع بداية املوسم الفالحي -2019
 ،2020وكذا تنشيط الحركة االقتصادية
بالعامل القروي.
غري أن عبد الرحامن املجدويب ،رئيس
الجمعية املغربية ملريب األغنام واملاعز ،يف
ترصيح لـ"تيلكيل عريب" ،يذهب إىل أنه ال
يجب تصور أن اإليرادات املتأتية من بيع
املوايش يف العيد ،تذهب كلها إىل العامل

القروي ،فهو يؤكد عىل أن جزءا كبريا منها،
يستفيد منه تجار األعالف ،خاصة يف ظل
الصعوبات التي القاها املربون يف العام الحايل،
وهي الصعوبات املرتبطة بالتساقطات ،التي
تفيض يف بعض األحيان إىل تراجع حجم
القطيع لدى املربني ،الذين ال يستطيعون
تحمل املصاريف املرتتبة عن ذلك.
ويشري إىل أن املريب ال يستفيد كثريا من
إيرادات بيع األغنام ،حيث يجب عليه أن
يفي مبا يف ذمته تجاه تجار األعالف التي
ارتفعت كلفتها يف العام الحايل ،بسبب ضعف
التساقطات املطرية ،مبا كان لذلك من آثار
عىل الكأل الطبيعي ،مالحظا يف الوقت نفسه
أن جزء كبري من إيرادات األضاحي ،يؤول
للوسطاء والتجار ،الذين يحققون هوامش
أرباح تصل يف أدىن تقدير إىل  25يف املائةn .

تشريع

بعد الجدل حول خيرية "تيط مليل"..

رغم نرشه يف الجريدة
الرسمية يف أبريل من العام
املايض ،فإن القانون 15.65
املتعلق بتنظيم مؤسسات
الرعاية االجتامعية مل يدخل
حيز التنفيذ بسبب عدم
خروج نصوصه التنظيمية إىل
حيز الوجود.
الشرقي الحرش

أعادت االنتقادات التي وجهتها سمرية
سيطايل ،نائبة املدير العام ومديرة األخبار
بالقناة الثانية ،إىل بسيمة الحقاوي،
وزيرة األرسة والتضامن ،إىل الواجهة
األوضاع املزرية للمركب االجتامعي
"دار الخري" بتيط مليل .سيطايل قالت
إن الوفيات التي تحدث بهذا املركب
تقع مسؤولياتها عىل الوزيرة " .تيلكيل"
كانت قد أجرت تحقيقا مفصال عام يقع
مبركب "دار الخري".
يف هذا الصدد ،كشف مصدر مقرب من
وزيرة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية
االجتامعية لـ"تيلكيل عريب" أن الوزارة
أعدت مشاريع النصوص التنظيمية التي
ستعرض يف الدخول السيايس املقبل عىل
املجلس الحكومي من أجل املصادقة
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بسيمة الحقاوي،
وزيرة األسرة
والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية.

عليها ،مشريا إىل أن مؤسسات الرعاية
االجتامعية مازالت خاضعة للقانون 14.05
الصادر سنة  .2006يذكر أن مؤسسات
الرعاية االجتامعية مل تخضع ألي قانون إال
سنة  ،2006وذلك بأمر من امللك محمد
السادس عقب زيارته ملؤسسة اجتامعية
بعني الشق بالدار البيضاء ،ووقوفه عىل
األوضاع املزرية التي يعيشها نزالؤها.
وكانت وزارة األرسة والتضامن قد أصدرت
تقريرا سنة  2013وقف عىل املشاكل
واالختالالت التي تعرتي تسيري وتدبري

مؤسسات الرعاية االجتامعية ،حيث كشف
أن أغلب العاملني يف مؤسسات الرعاية
االجتامعية يشتغلون بدون عقود عمل ،وال
يتقاضون حتى الحد األدىن لألجور شهريا.
كام وقف التقرير عىل مفارقة صارخة بني
أجور مستخدمي مراكز الرعاية االجتامعية،
حيث كشف أن أعىل أجر يصل إىل 22
ألف درهم يف حني أن أدناه ال يتعدى
 500درهم ،كام أشار إىل أن أغلب
املستخدمني غري مرصح بهم لدى الصندوق
الوطني للضامن االجتامعيn .

الملف

بعد املصادقة النهائية عىل مرشوع القانون اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية
والتكوين ،مبجلس املستشارين بعد مجلس النواب ،يعيد "تيلكيل عريب" تركيب
أهم املحطات التي مر منها ،وأبرز النقاشات التي واكبته.
الشرقي الحرش
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الملف

صادق مجلس املستشارين يف جلسة
عمومية ،مساء الخميس فاتح غشت ،2019
عىل مرشوع القانون اإلطار املتعلق مبنظومة
الرتبية والتكوين .وحاز املرشوع عىل موافقة
 42مستشارا برملانيا ومعارضة  3مستشارين
برملانيني من مجموعة الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل ،فيام امتنع عن التصويت
 7مستشارين برملانيني من الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية وبرملانيان من فريق
العدالة والتنمية .ورفضت الحكومة وأغلبيتها
التجاوب مع التعديالت التي تقدمت بها
مجموعةالكونفدراليةالدميقراطيةللشغل،
وذلك بعد اتفاق مسبق بينهام عىل عدم
قبول أي تعديل لتجنب إعادة املرشوع إىل
مجلس النواب يف إطار قراءة ثانية ،بعدما
اختتم دورته.
وكان املرشوع قد حظي مبوافقة 241
نائبا ينتمون لفرق األغلبية وحزب األصالة
واملعارصة مقابل معارضة أربع نواب هام
نائبا فدرالية اليسار عمر بالفريج ومصطفى
الشناوي ونائبان من حزب العدالة والتنمية
هام املقرئ أبو زيد اإلدرييس ومحمد
العثامين ،فيام امتنع  21نائبا من الفريق
االستقاليل عن التصويت.
من جهة أخرى ،امتنع فريق العدالة والتنمية
والفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية عن
التصويت عىل املادتني  2و 31من مرشوع
القانون التي تفتح الباب لتدريس املواد
العلمية والتقنية باللغة الفرنسية ،كام صوت
نائبان منه ضد املرشوع هم :املقرئ أبو زيد
اإلدرييس ،ومحمد العثامين.
وحصلت املادتان عىل موافقة  144نائبا
مقابل معارضة نائبني وامتناع  118نائبا.
وتنص املادة  2من مرشوع القانون اإلطار
املعدلة عىل أن "التناوب اللغوي :مقاربة
بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر يف
التعليم املتعدد اللغات ،بهدف تنويع لغات
التدريس إىل جانب اللغتني الرسميتني للدولة،
وذلك بتدريس بعض املواد ،وال سيام العلمية
والتقنية منها أو بعض املضامني أو املجزوءات
يف بعض املواد بلغة أو بلغات أجنبية" ،كام
تنص املادة  31من مرشوع القانون عىل
تدريس بعض املواد ،ال سيام املواد العلمية
والتقنية بلغة أجنبية ،وهام املادتني اللتني
صوت عليهام العدالة والتنمية واالستقالل
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باالمتناع .فام هو املسار الذي قطعه مرشوع
القانون حتى متريره بغرفتي الربملان؟

في البدء كانت الرؤية

وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي
والبحث العلمي
سعيد أمزازي يبدو
منشرحا مع كاتب
الدولة المكلف
بالتعليم العالي
والبحث العلمي
خالد الصمدي وكاتب
الدولة المكلف
بالتكوين المهني
محمد الغراس بعد
المصادقة على
مشروع القانون
اإلطار.

مطلب أن يكون اعتامد قانون إطار ملنظومة
الرتبية والتكوين ملزما لكافة الفاعلني كان
مطلبا تقليديا لكل املهتمني باملنظومة
الرتبوية ،خاصة بعد فشل تنزيل امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين.
يف سنة  ،2014عني امللك محمد السادس
مستشاره عمر عزميان رئيسا للمجلس األعىل
للرتبية والتكوين وكلفه بإعداد خارطة طريق
كفيلة بإصالح املدرسة املغربية .وبناء عىل
ذلك ،انكب املجلس األعىل للرتبية والتكوين
عىل إعداد رؤية إلصالح منظومة الرتبية
والتكوين سامها "الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح
 ،2030_2015اختار لها شعار "من أجل
مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء".
يف  20ماي  ،2015قدم عمر عزميان ،رئيس
املجلس األعىل للرتبية والتكوين مرشوع
الرؤية االسرتاتيجية إلصالح املدرسة املغربية
للملك يف حفل حرضه رئيس الحكومة السابق
عبد اإلله بنكريان ،الذي كلفه امللك بتحويلها
إىل مرشوع قانون.

متاهات السياسة

انكب عبد اإلله بنكريان ،رئيس الحكومة
السابق ،عىل إعداد أول مرشوع قانون إطار
يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين ،حيث
كلف مستشاره السابق خالد الصمدي مبهمة
التنسيق والتشاور مع باقي الفاعلني.
وقد رصح بنكريان ،أنه سعى إلخراج مرشوع
القانون إىل حيز الوجود يف عهده ،إال أن
"جهات" ،مل يذكرها باالسم ،طلبت منه عدم
الترسع .ويبدو أن موقف عبد اإلله بنكريان
الرافض لتدريس املواد العلمية والتقنية
باللغة الفرنسية بدل العربية قد كان من
األسباب التي جعلت "تلك الجهات" تطلب
منه عدم الترسع يف إخراج القانون ،إذ رصح
بنكريان أنه رفض التناوب اللغوي ،الذي
اقرتحه املستشار املليك عمر عزميان ،قبل أن
يقبله عىل مضض .ظل مرشوع القانون اإلطار
مجرد مسودة يف رفوف رئاسة الحكومة ،كام
أن تزامن ذلك مع انتخابات  7أكتوبر 2016
وما واكبها من تجاذبات سياسية مل يسمح بأن
يرى املرشوع النور يف ذلك الوقت.
ومل يخرج مرشوع القانون إىل حيز الوجود إال
يف يناير من العام  2018يف عهد الحكومة
الحالية ،حيث قدمه محمد األعرج ،الذي

الملف

التمدرس .ويبدأ ،بحسب مرشوع القانون،
من أربع سنوات إىل متام  16سنة.
كام نص املرشوع عىل أن إلزامية التعليم
تقع عىل عاتق الدولة واألرسة أو أي شخص
مسؤول عن رعاية الطفل قانونا ،ملزما الدولة
بتحقيق هذا الهدف داخل أجل ال يتعدى
ست سنوات.

إعادة تنظيم التعليم

توىل مهمة وزير الرتبية الوطنية بالنيابة ،بعد
إعفاء امللك محمد السادس ملحمد حصاد.

جدل الفرنسة والمجانية

بعد مصادقة املجلس الحكومي عىل مرشوع
القانون اإلطار ،احتدم النقاش السيايس
واألكادميي حول نقطتني أساسيتني تتعلقان
بالهندسة اللغوية ومجانية التعليم.
واملالحظ أن النسخة التي صادق عليها
املجلس الحكومي كانت تنص عىل تدريس
بعض مضامني ومجزوءات املواد العلمية
والتقنية بلغة أجنبية ،قبل أن يتم تعديلها يف
املجلس الوزاري ،الذي انعقد تحت رئاسة
امللك محمد السادس يف  20غشت ،2018
ويتم التنصيص عىل "تدريس املواد العلمية
والتقنية بأكملها بلغة أو بلغات أجنبية".
أما بخصوص مجانية التعليم ،فقد نص
مرشوع القانون عىل مساهمة األرس امليسورة
يف متويل منظومة الرتبية والتكوين ،وهو ما
أثار جدال حول معايري تحديد هذه األرس ،كام
اعتربها البعض رضبا ملجانية التعليم.
ورغم أن مرشوع القانون أحيل عىل مجلس
النواب يف  5شتنرب من  2018إال أن النقاش،
الذي احتدم حول لغات التدريس واملجانية
كان سببا يف تعرثه ،قبل أن يتم االتفاق
عىل حذف املادة  48من مرشوع القانون
التي تنص عىل مساهمة األرس امليسورة يف
متويل التعليم وإلزام الدولة بتعبئة موارد
التمويل وتنويع مصادره من خالل مساهمة
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رئيس الحكومة
سعد الدين
العثماني وإلى جانبه
أمزازي بمجلس
المستشارين.

الجامعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت
العمومية والقطاع الخاص.
وإذا كانت الفرق النيابية قد اتفقت عىل
اإلبقاء عىل مجانية التعليم ،فإن لغات
التدريس أدت إىل انقسام يف صفوف الفرق
النيابية ،حيث ظل يعارضها حزب العدالة
والتنمية واالستقالل ،قبل أن يقرر الفريق
النيايب للعدالة والتنمية االمتناع عن التصويت
عىل املادتني املتعلقتني بالتناوب اللغوي،
والتصويت باإليجاب للمرشوع برمته ،فيام
امتنع الفريق االستقاليل عن التصويت
للمرشوع برمته ،مام مكن مجلس النواب من
متريره يف جلسة عامة يف  22يوليوز املنرصم.
وحصل مرشوع القانون عىل موافقة 241
نائبا ومعارضة  4نواب ،هم نائبا فدرالية
اليسار ،ونائبان من حزب العدالة والتنمية
وامتناع  21نائبا من حزب االستقالل.

إلزاميةالتعليم

يف هذا الصدد ،حسم املرشوع الجدل حول
إجبارية التعليم بالنسبة لألطفال البالغني سن

انكب عبد اإلله بنكيران ،حينما كان رئيسا
للحكومة ،على إعداد أول مشروع قانون
إطار للتعليم ،حيث كلف مستشاره خالد
الصمدي بالتنسيق مع باقي الفاعلين.

ومن بني املستجدات التي جاء بها مرشوع
القانون إعادة تنظيم التعليم املدريس،
ويشمل التعليم املدريس التعليم األويل،
والتعليم االبتدايئ والتعليم اإلعدادي،
والتعليم الثانوي التأهييل .ومبوجب القانون
الجديد ،سيتم إرساء التعليم األويل وفتحه
يف وجه جميع األطفال املرتاوحة أعامرهم ما
بني أربع وست سنوات ودمجه تدريجيا يف
التعليم االبتدايئ يف أجل أقصاه  3سنوات،
ويشكالن معا "سلك التعليم االبتدايئ"،
كام سيتم ربط التعليم االبتدايئ بالتعليم
اإلعدادي يف إطار سلك التعليم اإللزامي.
وبخصوص التكوين املهني ،نص املرشوع عىل
إرساء روابط بني التعليم املدريس والتكوين
املهني ودمجهام يف تنظيم بيداغوجي
منسجم من خالل إحداث مسار للتعليم
املهني يبتدئ من التعليم اإلعدادي ،وتعزيز
سلك التعليم الثانوي التأهييل بتنويع مسالكه
واإلعداد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم
العايل أو بالتكوينات املهنية التأهيلية والتعلم
مدى الحياة.

إدماج األشخاص في وضعية
إعاقة

نص مرشوع القانون عىل رضورة تعبئة
جميع الوسائل املتاحة ،واتخاذ التدابري الالزمة
لتيسري اندماج األشخاص يف وضعية إعاقة أو
يف وضعية خاصة يف منظومة الرتبية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي ،ومتكينهم من
الحق يف التعلم واكتساب املهارات والكفايات
املالمئةلوضعيتهم.
وألزم القانون الحكومة بوضع مخطط وطني
متكامل خالل أجل ثالث سنوات للرتبية
الدامجة لألشخاص يف وضعية إعاقة أو يف
وضعية خاصةn ...

حوار

الطوزي:

يف هذا الحوار يعود محمد الطوزي ،أستاذ العلوم السياسية ،إىل حصيلة 20

سنة من عهد محمد السادس ،اويعطي رأيه يف األوضاع السياسية واملجتمعية
باملغرب ،ومكانة اإلسالميني ،والفصل  47من الدستور.

بالل مسجد  -ترجمة بتصرف عن "تيلكيل"

كيف جرى إدماج اإلسالميني يف اللعبة
السياسية ،بالخصوص منذ 2011؟
تم إدماج اإلسالميني بفضل قرار سيايس
يعود إىل التسعينيات ،وبسبب مسار
خاص جدا نتج عن عدة توافقات ،إذ
أبدى اإلسالميون نوعا من الليونة .وهذا
املسار ،كام يعلم الجميع ،يتجىل يف "الحركة
الشعبيةالدميقراطيةالدستورية"لصاحبها
عبد الكريم الخطيب ،الذي كان مقربا من
القرص .ويبدو األمر مثريا لألهمية وميثل
حالة خاصة جدا مقارنة بالعامل العريب
اإلسالمي :النموذج األقرب هو النموذج
األردين وإن مل يكن األمر يتعلق حقا بنفس
املسار .يعترب كل هذا نتاجا ،يف اآلن نفسه،
لقبول موازين القوى الذي أخذ يرتسخ
يف املجتمع ،حيث أفلح اإلسالميون يف
توظيف اإلسالم السيايس ،من جهة ،وتطور
اإلسالميني أنفسهم ،إسوة بتطور جامعة
"اإلخوان املسلمون" التي تشكل قاعدتهم
العقدية ،من جهة أخرى .األمر هنا يتعلق
بتحديد ذايت ملجال التأثري ،واختيار الدوائر
االنتخابية ...إنها يف الواقع هندسة كاملة من
اإلجراءات والخطوات مكنتهم من التأقلم
مع اللعبة السياسية واكتساب قواعدها.
إنه ُتع ُّلم رضوري .فال يجب أن ننىس أنه
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أستاذ العلوم
السياسية محمد
الطوزي.

من الناحية السوسيولوجية ،يعترب هؤالء
نوعا ما غرباء ( )outsidersعن الحقل
السيايس املغريب ،مبا أنهم ينتمون إىل
الطبقة املتوسطة الدنيا .يف  2011ظهر
عنرص جديد :دستور جديد ،مصداقية
أكرب للمسلسل االنتخايب ،تغيري يف طبيعة
الناخبني ،الذين صاروا حرضيني أكرث .إنها،
يف املحصلة مجموعة من العنارص جعلت
النظام ( )systèmeيأخذ بعني االعتبار
موازين القوى املنبثق عن صناديق االقرتاع.
مع ذلك ،مل يكن هذا األمر بديهيا ،إذا أخذنا

بعني االعتبار السياق الخاص الذي وصلوا
فيه إىل السلطة...
مل يجربوا أنفسهم عىل الوصول إىل السلطة.
فقد كان يف جعبتهم عقد من التجربة عىل
مستوى البلديات ،حيث شحذوا قدراتهم
عىل التكيف مع القواعد ،واكتساب الليونة
أكرث من األحزاب السياسية .ال أقول إنهم مل
يكونوا مستقلني بل لهم قدرة باهرة عىل
عقد التسويات .أعني هنا أن الوضع الجديد
كان مؤسساتيا وليس سياسيا.
هل تغري اإلسالميون بعدما احتكوا
بالسلطة؟
طبعا .وهذه قاعدة عامة يف السياسة.
فمواقف أي تنظيم سيايس تتغري وفقا
لوجوده يف املعارضة أم يف السلطة(.)...
ملا يصل املرء إىل السلطة ،يقف عىل الواقع
املعقد ،وعىل رضورة التسويات والتنازالت.
عىل مستوى الطاقم السيايس ،تتغري األمور،
فأولئك الذين يتمتعون بالرشعية التاريخية،
واملهارة الخطابية ،يفقدون تدريجيا تأثريهم.
إال إذا ما فصلوا بني الدعامة اإليديولوجية
والطاقم السيايس الذي تسند إليه الوظيفة
التدبريية.
ملا نطبق هذه القاعدة العامة عىل
اإلسالميني ،نالحظ جيدا أن هناك فصال بني
الجبهتني :إبقاء "حركة التوحيد واإلصالح"
عىل مسافة محرتمة ليك jوضع فيها
إيديولوجيو الحزب ،وبالتايل الحصول عىل
تنظيم له طابع سيايس.

حوار

ومجمل القول ،إن حزب "العدالة والتنمية"
رشع يف املامرسة منذ  ،1997يف صفوف
املعارضة ،بأوىل منتخبيه الذين كانوا كلهم
من املنظرين اإليديولوجيني قبل أن يصريوا
مع الوقت من محرتيف السياسة .هذه حالة
أسامء مثل :مصطفى الرميد ،اإلدرييس
املقرئ أبوزيد ،عبد اإلله بنكريان.
كثريون يعتربون أن القوس الذي فتح إبان
الربيع العريب تم غلقه تدريجيا من طرف
السلطة ،ودليلهم :الخروقات عىل املستويني
السيايس والحريات .ما رأيك؟
تلك آراء تعترب اللعبة السياسية مسلسال
خطيا .والحال أنها ليست مسلسال خطيا
ينطلق من نقطة (أ) إىل (ب) ..من مستوى
للسلطة ليصل إىل الدميقراطية .األمور
ال تسري بهذه الطريقة ،ال تاريخيا وال
سوسيولوجيا .ال يجب القول إنه يف ،2011
انتقلت كل مكونات النخبة السياسية إىل
اإلميان بالدميقراطية .إن اللعبة السياسية يف
نهاية املطاف مجموعة من موازين القوى،
وتظهر تركيبات جديدة وفقا ملوازين القوى
التي تربز يف الساحة.
أنت تتحدث عن حقوق اإلنسان والحريات.
هذه ليست قراءة سليمة .فالحديث عن
حدوث تراجع يف مجال الحريات مؤرش عىل
أن مجموعة من الترصفات األمنية القمعية
صارت غري طبيعية ،صارت اختالالت مل
يعد ممكنا قبولها .والصخب املثار حول
هذا املوضوع يعطي االنطباع بأننا عدنا إىل
سنوات الرصاص ،ولكن هذا غري صحيح.
يف الثامنينيات ،كان بعض األشخاص يثريون
هذا األمر ،ولكن يف رسية ،أما اليوم ،فإن
"املجلس الوطني لحقوق اإلنسان" ،وهو
هيأة حديثة نوعا ما ،أصدرت تقريرا حول
تعذيب معتقيل الحراك يشري مبارشة إىل
جهاز الدولة ،وهذا يشء عظيم(.)...
يف نظرك ،هل القرص محايد؟
ليس مفروضا فيه الحياد ،فدستوريا هو جزء
فاعل يف اللعبة.
 9تيلكيل عربي من  9غشت إلى  6شتنبر 2019

الملك محمد
السادس يلقي
خطابه العشرين
للعرش.

لكنه من املفروض أن يكون فوق كل
األحزاب...
للقرص صالحيات اسرتاتيجية .واملغاربة
قرروا أال يكون طرفا محايدا .من الناحية
املؤسساتية ،هو فعال فوق األحزاب
السياسية ،وليس لديه أي حزب وال أغلبية.
ولكن لديه أفضليات وقناعات سياسية.
ومل يطلب منه أي أحد أن يكون محايدا،
فهناك قواعد للعبة السياسية تحظى عموما
باالحرتام ،بيد أن هذه القواعد يحددها
مستوى الثقافة السياسية(.)...
اليوم ،هناك تحركات وتغيريات كبرية،
والفضاء املخصص ملامرسة السلطة واملخول
للحكومة واسع جدا .طبعا الحكومة ليست
لها السلطة الكاملة ولكنها تتمتع بالعديد
من الصالحيات .وقد وظف "العدالة

هل العهد الحالي وفر الشروط الالزمة
لتغيير عميق في المجتمع؟ الجواب :نعم.
هل هذا التغيير قد تحقق؟ ال...

والتنمية" – أكرث من تجربة االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية وحزب االستقالل (يف نهاية
التسعينيات) -املوارد التي يتوفر عليها
ووضع أعضاء يف مراكز القرار بالجامعات
الرتابية التي يرشف عىل تدبري شؤونها،
وجعل "زبناءه" يستفيدون من وجوده يف
السلطة .وجرى كل هذا برسعة كبرية .مثال،
حني تتبع طبيعة املعينني لتسيري الجامعات
املغربية ...باختصار ،ال ميكن البتة القول إن
هذا الحزب قد وضع عىل الهامش أو أنه ال
يتمتع بأي سلطة.
عاد بعض السياسيني إىل املطالبة بتعديل
الفصل  47من الدستور الذي يقول "يعني
امللك رئيس الحكومة من الحزب السيايس
الذي تصدر انتخابات مجلس النواب".
بصفتك عضوا سابقا يف اللجنة االستشارية
ملراجعة الدستور ،هل تعتقد أن لهذا
النقاش ما يربره؟
أعتقد أنه نقاش ال طائل من ورائه .يجب
أن نرتك الوقت للمامرسة الدستورية وإعطاء
دور أكرب للمحكمة الدستورية .فحتى ما
سمي بـ"البلوكاج" يعترب جزءا من اللعبة

حوار

الربملانية التعددية .ال أقول الدميقراطية بل
التعددية (.)...
إن هذا النقاش ال يتناول سوى الدستور
املكتوب ،ما يخفي الوزن املهم للدستور
غري املكتوب الذي مازال يسري املغرب
وبقواعد ال يتضمنها أي قانون...
نعم ،طبعا .ولكن دعنا نتحدث هنا عن
الدستور الفرنيس لـ .1958فطيلة عقد من
الزمن ،نظمت هذه الوثيقة سلطات نظام
مستبد ،وأعي جيدا ما أقول هنا .ولكن
شيئا فشيئا ،ومع مرور الواليات الترشيعية
وقفنا عىل لحظات تحولت فيها الجمهورية
الخامسة إىل نظام برملاين .ثم كانت هناك
فرتات للتعايش (بني رئيس يساري ووزير
أول مييني أو العكس) .واليوم نحن أمام
لحظة صار فيها النظام مشخصنا مع
إميانويل ماكرون.
إن الدستور املغريب أكرث انفتاحا من الدستور
الفرنيس لـ .1958فامللك ،مثال ،ال ميكنه
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القصر فوق األحزاب السياسية ،وليس
لديه أي حزب وال أغلبية .ولكن لديه
أفضليات وقناعات سياسية.

الملك خالل افتتاحه
للبرلمان.

حل الحكومة .والفرق بيننا أن فرنسا تتمتع
بثقافة سياسية ،بسلطات مضادة ،ولها وسائل
إعالم ،ورأي عام يتحىل بالنضج ،وتتوفر عىل
مرجعية تاريخية دميقراطية وليربالية .هذا هو
الفرق .فالدستور ال يغري األمور ،بل يسمح
بالتمييز بني "الحالل" و"الحرام" ..الرشعي
وغري الرشعي ..الدستوري وغري الدستوري.
أما ما يساهم يف تغيري األمور وتطورها فهو
تلك العنارص املشار إليها أعاله .والحال أن
الثقافة السياسية مهمة يف املغرب ،والسلطات
املضادة تتشكل شيئا فشيئا ،ولدينا مجتمع
مدين نشيط ،إذن عىل األحزاب السياسية أن
تنظم نفسها بشكل مغاير ...وهذا يتطلب
بعض الوقت.

الجميع يدلون بدلوهم يف تقييم حصيلة
عهد محمد السادس .ما السبيل يف نظرك إىل
اعتامد تحليل رصني؟
إن التقييم يحدث كل سنة .ميكن الحديث
عن حصيلة التجهيزات ،وهي مثرية .وميكن
اإلشارة إىل انخفاض مستوى الفقر ،وهو
مثري أيضا .وميكن تقييم حصيلة تدبري املوارد
الطبيعية ،وهي سيئة جدا .وعىل أي حال ،ال
ميكن أثناء تقييم حصيلة عهد كامل أن نلقي
مبسؤولية كل يشء عىل امللك.
ما هي حصة كل مؤسسة من مؤسسات
النظام املغريب يف هذه الحصيلة؟
إن نظام تحديد املسؤوليات يف املغرب يتسم
بالكثري من الغموض ،ولكن يف الوقت ذاته
نكتشف أن للمغرب حصيلة ليست مرتبطة
بامللك وال بالحكومة.
وعىل أي ،إن كان السؤال هو :هل العهد
الحايل وفر الرشوط الالزمة لتغيري عميق يف
املجتمع؟ فالجواب :نعم .هل هذا التغيري قد
تحقق؟ ال ،ليس بعد..التغيري جار.
إن أردنا ان نكون صارمني ،فيجب اإلقرار بأن
العمود الفقري لكل هذا هو التعليم .والحال
أن نظامنا التعليمي تعوزه الفعالية ،ليس
فقط عىل املستوى التدبريي ،بل كذلك عىل
مستوى االختيارات املجتمعية .ولحد اآلن،
تجري األمور بناء عىل التوافق مع مجتمع
محافظ ال يعرف ماذا يريد .ويتم فقط تأخري
االنهيار والفوىض بقيام األرس بتعليم أبنائها
باالستثامرات الخاصة .فالنخبة تجدد نفسها
بشكل مقبول ،ولكن باقي الطبقات مرتوكة
لحالسبيلها.
وهذا ليس مشكل امللك وال الحكومة،
بل هو مشكل املجتمع برمته ،الذي يبدو
شيزوفرينيا حول هذه القضايا .لك مثال
عىل هذا يف الرصاع الضاري الذي ميز
النقاش حول لغة التدريس .ويجدر هنا
التذكري أن أغلبية الطبقة السياسية يهيمن
عليها املدرسون  -املحافظون يف أغلبهم-
الذين يعدون يف اآلن نفسه ضحايا النظام
( )systèmeوجالديهn .

تقرير

البنك الدولي:

يعيد تقرير جديد للبنك الدويل التذكري
بحقيقة تؤكدها العديد من املؤسسات
الدولية واملحلية ،فقد خصص املغرب
موارد مهمة من أجل تحقيق استثامرات
وازنة يف القطاعات االقتصادية املعتربة
اسرتاتيجية للنمو ،ورفع اإلنتاجية وخلق
القيمة املضافة وتوفري فرص العمل ،غري
أن الحصيلة جاءت دون االنتظارات.

المصطفى أزوكاح
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يقوم تقرير البنك الدويل الجديد ،بتشخيص
للقطاع الخاص ،حيث ينكب عىل تحليل السوق
املغربية ،وينصح بجيل جديد من اإلصالحات
الرامية إىل منو القطاع الخاص ،وإحداث فرص
العمل وتحسني الكفاءات ،وهو تقرير يندرج
ضمن إطار الرشاكة الثنائية الذي يغطي الفرتة
بني  2019و.2024

تحفيزات مغرية

ويسجل التقرير أن قطاعات مثل الطريان
واإللكرتونيك والسيارات والطاقات املتجددة،
استفادت من املوارد العمومية وتحفيزات

مغرية ،بهدف جذب االستثامرات األجنبية
املبارشة ،كام عملت الحكومة عىل تحسني
مناخ األعامل الذي ربحت اململكة يف
التصنيف الخاص به تسع نقاط ،يك تحتل
املرتبة  60بني  190اقتصادا.
غري أن التقرير يسجل أنه رغم معدل
االستثامرات املرتفع ،الذي يعترب من بني
األعىل يف العامل ،حيث وصل إىل  34يف املائة
من الناتج اإلجاميل املحيل يف العام الواحد
منذ منتصف سنوات  ،2000إال أن اآلثار
عىل مستوى النمو االقتصادي والتشغيل
واإلنتاجية ،جاءت مخيبة.

تقرير

ويالحظ أن بلدانا مثل كولومبيا والفلبني
وتركيا ،بلغت معدالت منو مشابهة أو أعىل،
مع مستويات استثامر أقل من تلك التي
بلغها املغرب ،مؤكدا أن البلدان التي حققت
إقالعا اقتصاديا ،هي تلك التي متكنت من
تحقق معدالت منو تتجاوز  4يف املائة خالل
عقود ،مع توزيع مثار ذلك برسعة عرب خلق
فرص عمل ،مقابل  2,7يف املائة يف املغرب
بني  2000و 2017وفقط  1,6يف املائة بني
 1990و.2000
وذهب التقرير إىل أن االقتصاد املغريب حقق
نتائج مخيبة عىل مستوى توفري فرص العمل،
ففي الوقت الذي ارتفع صايف عدد األشخاص
الذين يوجدون يف سن العمل بـ 270ألف
شخص سنويا بني  2012و ،2016مل يتم
خلق سوى  26400فرص عمل سنويا ،كام
أن  17يف املائة فقط من الساكنة يف سن
العمل تتوفر عىل فرصة عمل رسمي ،و10
يف املائة يتوفرون عىل فرص عمل يف القطاع
الخاص .ويعترب أن أرباح اإلنتاجية كانت
ضعيفة ،فعىل املدى الطويل ،بني 1970
و ،2011مل يسجل االقتصاد أي ربح عىل
مستوى اإلنتاجية الشاملة لعوامل اإلنتاج.
ويبدو ،حسب التقرير ،أنه حدث تحسن يف
سنوات  ،2000مع أرباح إنتاجية إيجابية،
غري أنها مل تكن كافية من أجل دعم النمو
االقتصادي الحايل.

األثر المحدود

يشري البنك الدويل إىل أن مكونات االستثامر،
تكشف عن أسباب األثر املحدود ملجهود
االستثامر امللحوظ الذي يبذله املغرب،
فالقطاع العام الذي يستثمر عرب الرشكات
العمومية ،ميثل نصف جميع االستثامرات
املنجزة باململكة ،غري أنه يؤكد عىل أن تلك
االستثامرات ،كانت جزئيا مكلفة ،وقابلة
للنقاش عىل مستوى العالقة بني الجودة
والسعر .ويؤكد عىل أنه بينام أنجزت العديد
من االستثامرات يف البنيات التحتية ،فإن
املشاريع املختارة من أجل االستفادة من
التمويل العمومي ال تأخذ ،بشكل كاف،
مشاكل الفعالية وميكن أن تنعكس عىل
اإلنتاجية وخلق فرص العمل .ويشدد عىل
أنه ال ميكن للمغرب التعويل عىل تراكم
الرأسامل ()Accumulation du capital
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التحفيزات لالستثمار
األجنبي كان لها أثر
محدود على الشغل.

من أجل تدارك الفارق مع البلدان ذات
الدخل األكرث ارتفاعا ،ألن ذلك سيقتيض
استثامرات مرتفعة دامئا ،ما يهدد التوازنات
املاكرواقتصادية ،ويؤكد عىل وجود وفارق يف
توزيع الرأسامل بني القطاعات ،وكذلك الدور
الذي تضطلع به املقاوالت العمومية.
ويذهب إىل أن ضعف مساهمة اليد العاملة
يف النمو ،رغم الدميغرافيا املساعدة لساكنة
شابة ومتزايدة ،يعكس الصعوبة التي يجدها
االقتصاد يف تعبئة الرأسامل البرشي املتوفر،
خاصة الشباب والنساء.
وأكد عىل أن البلدان التي متكنت من الحفاظ
عىل معدالت منو مرتفعة ،هي تلك التي
حققت أرباح إنتاجية مرتفعة يف فرتة طويلة،
مشريا إىل أن هذه األرباح ال ميكن أن تتحقق،
فقط باالستثامرات املادية ،بل بجهود منتجة
تروم تراكم الرأسامل البرشي واملؤسسايت.

الشركات الشابة

يتصور البنك الدويل ،يف تقريره ،أن قطاعا
خاصا أكرث دينامية رضوري من أجل خلق
فرص عمل أكرث ،مشريا إىل أن الثابت يف
العامل أن أغلب فرص العمل أحدثت من قبل
رشكات شابة عمرها أقل من خمسة أعوام،

مؤكدا عىل أنه يتوجب عىل اململكة خلق
بيئة مساعدة للمقاوالت ،يك تلج األسواق
وتتطور وتصدر.
وأشار إىل أن ذلك يستدعي رشوط مواتية
للمنافسة املنصفة ،ورأسامال برشيا،
وكفاءات ذات جودة عالية ،يك تستجيب
لحاجيات اليد العاملة الحديثة ،وتشجيع
املبادرات الرامية إىل تشجيع مبادرات
املقاوالت ،وتيسري الولوج لتمويل املقاوالت
الصغرية والرشكات الناشئة (.)Start up
والحظ أنه يف القطاع الخاص ،جرى دعم
النمو االقتصادي عرب الرشكات الراسخة
( ،)Entreprises établiesوليس
من قبل رشكات شابة ،مسجال أن تلك
املقاوالت القامئة ،تستثمر ،بشكل خاص ،يف
القطاعات التي ال تعرف منافسة كبرية مثل
العقار والبناء.
وشدد عىل أنه باستثناء الرشكات ،العاملة
يف املناطق الحرة عرب االستثامرات األجنبية
املبارشة ،مل تنجح الرشكات الشابة يف منافسة
تلك الراسخة أو خلق فرص عمل مبستويات
مهمة ،مالحظا أن أغلب القطاعات األكرث
دينامية وذات القيمة املضافة املرتفعة ال
متثل سوى حصة ضعيفة يف منو التشغيلn .

