رئيس "الباطرونا"  :الدولة تراقب كل شيء
تيلكيل عربي -العدد  - 18من  20إلى  26شتنبر 2019

مدير النشر  :المختار عماري

ar.telquel.ma/

االفتتاحية

تعددت اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها ميكن أن يستغلها الفاعلون االقتصاديون
املغرب مع رشكائه االقتصاديني ،لتتجاوز
املغاربة من جهة ،والفاعلون الحكوميون
 55اتفاقية ،يف ظل عرض تصديري
واملؤسساتيون من جهة ثانية ،لـ"متنيع"
االقتصاد الوطني ،من خالل تقوية العرض
للمملكة غري كاف ،وغري متنوع ،وغري
التصديري للمملكة وتنويعه والبحث
تنافيس ،ملواجهة التحديات املتنوعة
واملعقدة لتلك االتفاقيات ،وهو موضوع الدائم يف العمل عىل تنافسيته.
إشكايل يلقي عليه بعض الضوء ملف هذا
العدد األسبوعي من "تيلكيل عريب".
في المنطلق ،لم يشدد المفاوضون
يسائل امللف ،بطريقة ديداكتيكية ،هذه
االتفاقيات والوعي مبضامينها من طرف
المغاربة على بعض التفاصيل ،وفي
الفاعلني االقتصاديني املغاربة ،ويخلص
النهاية ،قد ّ
يمكن حسن قراءة االتفاقيات
تبي أنه ،يف املنطلق،
إىل نتائج هامةّ ،
من اكتشاف تفاصيل تساعد على تجاوز
مثة بعض التفاصيل التقنية التي مل يتم
التشديد عليها من قبل املفاوضني املغاربة ،بعض العراقيل.
وأنه ،يف النهاية ،بإمكان حسن قراءة تلك
االتفاقيات أن يكشف بعض التفاصيل
التي قد تساعد عىل تجاوز بعض العراقيل لقد انتهى زمن الحامئية ،وليس للمغرب
يف أسواق رشكاء املغرب.
من سبيل غري تأهيل نسيجه االقتصادي،
وإذا كانت اتفاقيات التبادل الحر تشكل ليكون قادرا ،بالفعل ،عىل االنخراط
تحديا حقيقيا وكبريا للنسيج االقتصادي
يف عالقات "رابح-رابح" مع الرشكاء
الوطني ،فإنها ،مع ذلك ،تبقى "فرصة"
االقتصاديني للمملكةn ...
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سياسة

بدأت تظهر مالمح التعديل
الحكومة والنهج الذي سوف
يسري عليه سعد الدين
العثامين ،لتنزيل ما طالب
به امللك محمد السادس ،يف
خطاب العرش ،بإجراء تغيريات
يف الفريق الحكومي الحايل ،مع
الرتكيز عىل استوزار الكفاءات
والتخفيف ما أمكن من ثقل
عدد الوزارات بتجميع بعض
القطاعات.

أحمد مدياني

"تيلكيل عريب" بحث مع قيادات يف
التحالف الذي يشكل الحكومة ،من خالل
اتصاالت ولقاءات مبارشة بعدد منهم،
وأجمع من التقاهم املوقع عىل أن حسم
تفاصيل التعديل الحكومي شأن يناقش
ما بني امللك ورئيس الحكومة سعد الدين
العثامين بشكل مبارش.
يف املقابل ،أجمعوا أيضاً عىل أن التعديل
سيطال كل القطاعات الحيوية واالجتامعية
يف الحكومة ،كام أن األحزاب ستفقد عددا
من املقاعد ،يف التعديل املنتظر.
مصادر "تيلكيل عريب" أكدت أن العثامين
سوف يتخىل بشكل نهايئ عن كتاب الدولة
يف التشكيلة الحكومية املقبلة ،كام سوف
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تلحق وزارات منتدبة بالقطاعات التي تتصل
بها بشكل مبارش ،مثل الوزارة املنتدبة يف
الحكامة والشؤون العامة ،التي سوف تصبح
جزءا من وزارة االقتصاد واملالية .وشددت
املصادر عىل أن الفريق الحكومي سوف
يكون ما بني  20و 25وزيراً.
وقال أحد قياديي األغلبية ،لـ"تيلكيل عريب"،
يف هذا الصدد" :العثامين مطالب بتقليص
عدد الوزراء ،ويف املقابل ،هو يعرب عن رغبته
يف استمرار التحالف الحكومي بكل مكوناته،

الملك محمد
السادس خالل
استقبال سابق
لرئيس الحكومة
سعد الدين
العثماني.

هذه مهمة صعبة ،ألن بعض األحزاب يجب
أن تقبل بفقدان عدد من القطاعات الوزارية،
ومنها التي سيطرح عليه تدبري قطاع وزاري
واحد فقط".

أخنوش وساجد خارج الحكومة؟

مقرتح آخر يناقش عىل طاولة هيكلة
الحكومة القادمة ،حسب املصادر ذاتها ،وهو
االتجاه لعدم استوزار األمناء العامني لألحزاب
املشكلة للحكومة ،ويفرس قيادي من األغلبية

سياسة

الحكومية ذلك ،لـ"تيلكيل عريب" بقوله:
"هناك معارضة شديدة الستوزار أحد األمناء
العامني من طرف قيادات يف حزب العدالة
والتنمية" ،فهل هي مجرد رغبة ألطراف
متنافسة داخل األغلبية؟
القيادي يف التحالف الحكومي يتصور أن
العثامين ميكن أن يتجاوز هذا الحرج بخروج
كل من رئيس التجمع الوطني لألحرار عزيز
أخنوش واألمني العام لالتحاد الدستوري
محمد ساجد من سباق االستوزار" .ويف
السياق ذاته ،يقول مصدر قيادي آخر،
لـ"تيلكيل عريب" ،إن "استمرار عزيز أخنوش
يف الحكومة لن يخدم رهان حزبه يف تصدر
املشهد خالل االنتخابات الترشيعية القادمة،
فالحزب يعول بشكل كبري عىل مواقع
متقدمة يف  .2021بعد التعديل الحكومي
سنكون أمام عام ونصف فقط عىل تنظيم
االنتخابات ،وأكاد أجزم أن الرجل سريكز خالل
املرحلة املقبلة عىل سباق املقاعد الربملانية".
مصادر "تيلكيل عريب" تشدد أيضا عىل أن
حسم تفاصيل التعديل الحكومي لن يتم
عرب آلية اجتامع أحزاب األغلبية ،بل سوف
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قيادات األغلبية
الحكومة لم تجتمع
لمناقشة التعديل
الحكومي بعد
تفضيل العثماني
للقاءات الفردية.

تستمر املفاوضات بشكل ثنايئ بني رئيس
الحكومة وقيادة كل حزب عىل حدة ،كام
أن رئيس الحكومة ،يقول مصدر قيادي من
حزب العدالة والتنمية" ،له كامل الصالحيات
من أجل حسم عدد األحزاب التي سوف
تستمر يف الحكومة ،بقدر ردها عىل العرض
الذي سوف يقدمه لها" ،وعرب عن ذلك
بوضوح بالقول" :يف الطريق ،ميكن 'يطيح
يش حزب' ،إذا ما رفض مقرتح تخليه عن
قطاع أو اثنني يف التعدل الحكومي".
مصدر قيادي من حزب التجمع الوطني
لألحرار ،ويف اتصال بـ"تيلكيل عريب"،
رفض التعليق عىل ما يروج حول التعديل
الحكومي ،خاصة الجانب املرتبط بعدم

قيادي من الـ :PPSنتوقع أن نمنح
قطاعا واحد فقط ،واألمور تتجه نحو
فقدان قطاعي الصحة واإلسكان معاً.

استوزار األمناء العامني ،واكتفى بالقول" :إىل
حدود اللحظة ليس هناك أي جديد ،األمور
توقفت مع رئيس الحكومة عند مناقشة
التصور ،ونحن يف الحزب ال ميكن أن نناقش
مقرتحات تروج فقط ومل توضع عىل طاولة
النقاش رسمياً".
حزب التقدم واالشرتاكية ،املعني أيضاً
وبشكل كبري بالتعديل الحكومي ،يعرف
خالل هذه الفرتة نقاشاً بني قياداته ،ويشدد
يف نقاشاته عىل ما يصفه بـ"النفس السيايس
الجديد" ،لكن ما هو موقعه يف الفريق
الحكومي املرتقب؟ وهل سوف يستمر
مهام يكن عدد املقاعد والقطاعات التي
سوف متنح له؟
قيادي من الحزب قال لـ"تيلكيل عريب":
"نحن نتوقع أن مننح قطاعا واحد فقط،
واألمور تتجه نحو فقدان قطاعي الصحة
واإلسكان معاً .هل سنتمر يف الحكومة
أمام كل هذه التطورات؟ مهمة األمني
العام سوف تكون صعبة وليس من السهل
اإلجابة عن السؤال .ما ميكن قوله هو أننا
وضعنا رج ً
ال يف املعارضة"n .

انتخابات

انتخابات 2021

اختار التجمع الوطني لألحرار االستعانة بخدمات مستشار بريطاين ومتخصص يف التواصل
السيايس واالسرتاتيجي ،يف أفق االنتخابات الترشيعية املنتظر أن تشهدها اململكة يف .2021
تيلكيل
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عزيز أخنوش ،رئيس
التجمع الوطني لألحرار.

انتخابات

تفيد املعطيات التي حصل عليها "تيلكيل"،
أن ريشارد باييل ،املستشار البالغ من العمر
 48الذي اختاره حزب الحاممة ،الذي
يقوده عزيز أخنوش ،يتمتع بتجربة عىل
مدى  22عاما يف التواصل وتدبري وسائل
اإلعالم .ويعرف نفسه عرب سريته الذاتية عرب
اإلنرتنيت بأنه "متخصص يف التواصل ومؤثر
قوي ومبتكر".
عيل بعد عامني من االنتخابات الترشيعية،
يستعني الحزب بخدمات خبري يف التواصل،
متمرس عىل تلك املهمة ،بالنظر لتجاربه
العديدة باململكة املتحدة ،ويف العديد من
البلداناإلفريقية.
وقد سعت "تيلكيل" إىل التواصل مع
ريشارد بييل ،وحزب التجمع الوطني
لألحرار ،دون جدوى.
يشتغل ريشارد بييل لحسابه منذ ،2018
انطالقا من نريويب العاصمة الكينية ،وأثبت
جدارته يف مجال التواصل السيايس واألمني
والدستوري ،ويؤكد أنه متخصص يف بلورة
وتنفيذ اسرتاتيجيات "فعالة جدا" من أجل
التواصل مع "وسائل اإلعالم والناخبني
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ريشارد بايلي المعول
عليه في المساعدة
على "تصدر" األحرار
لالنتخابات المقبلة.

والجمهور املهتم بالربامج والرهانات
السياسية املعقدة" .تجربته رسخها ،بالقارة
اإلفريقية يف األعوام األخرية مثل جنوب
السودان.
رأى ريشارد ويليام ديسموند باييل ،النور
يف السابع من ماي  ،1971قبل أن يتابع
مسارا دراسيا قاده إىل أوكسفور وماكدالني
كوليج سكول ،ويلتحق باألكادميية امللكية
العسكرية بساندهورست ،التي تكون
الضباط الربيطانيني .هكذ التحق منذ
التسعينيات من القرن املايض بالجيش
الربيطاين ،حيث عمل بلندن والبلقان بني
البوسنةوكوسوفو.

اسم ريشارد بايلي سيثار في
مسألة التالعب في االنتخابات
التي تورطت فيها "كامبريدج
أنالتيكا".

بعد عودته من البلقان ،انخرط يف تجارب
سياسية عىل الصعيد املحيل ومناصب
همت العالقات مع الصحافة ،قبل أن يأخذ
مساره بعدا دوليا يف  ،2008حيث التحق
كمستشار باملكتب اللندين لـ"هاوس ميديا
أنرتناشيونال" ،التي تعترب وكالة متخصصة يف
التواصل وتدبري األزمات لفائدة املؤسسات
السياسية .كان ذلك مقدمة ملساره اإلفريقي
الغني ،فقد عمل مسؤوال عن الصحافة
واإلعالم يف إطار برنامج دعم ترعاه األمم
املتحدة لفائدة االتحاد اإلفريقي ،كام
اشتغل مستشارا يف التواصل ،ممثال لالتحاد
األورويب لدى القرن اإلفريقي بنريويب بني
ماي  2012ويناير .2013والتحق بالقرص
الرئايس الصومايل ،حيث عمل ملدة سبعة
أشهر مستسارا يف التواصل لدى الرئيس
حسن الشيخ.
دبر ملدة عام مشاريع يف التواصل مبكتب
الوزير األول الليبي ،قبل أن يعود إىل كينيا،
حيث عمل مستشارا يف اسرتاتيجية اإلعالم
بني شتنرب  2014وغشت .2016
غري أن اسم ريشارد باييل ،سيثار اعتبارا
من يوليوز  ،2019يف مسألة التالعب يف
االنتخابات التي تورطت فيها "كامربيدج
أنالتيكا" ،وهي الرشكة الربيطانية املحدثة يف
 ،2013التي تدخلت يف عدد من االنتخابات
يف العامل (ترامب ،بريكسيت .)...لقد حامت
شكوك حول لعبه دورا رئيسا خالل انتخاب
أوهورو كينياتا يف اقرتاعي  2013و.2017
فقد ألغيت االنتخابات الثانية ،يف مرحلة
أوىل بسبب "اختالالت".
وقد أشارت الصحيفة الكينية "دو داييل
نايشن" إىل أنها حصلت عىل رسائل
إلكرتونية ،بعد ترصيحات املوظفة السابقة
بكامربيدجأناليتيكا،ألكسندرافيليبس.
تيش تلك الرسائل باتصاالت بني "كامربيدج
أناليتيكا" وبعض الشخصيات من الديوان
الرئايس ،خاصة نانيس جيتو ،املستشارة
السياسية للرئيس أوهورو كينياتا ،إذ قد
تكون املستشارة دخلت يف "اتصال دائم"
مع العديد من األشخاص من "كامربيدج
أناليتيكا" ،من بينهم ريشارد باييل ،حسب
اليومية الكينية .معلومة مل نتمكن من
التأكد منها من جانبناn .

الملف

الكثري من املواقف السلبية من اتفاقيات التبادل الحر العديدة ،التي وقعها املغرب ،تأيت من
هواجس وانطباعات وتخوفات ال يسلم منها حتى رجال أعامل يدفعون بأن العرض التصديري
للمملكة غري كاف وغري متنوع وغري تنافيس ملواجهة تحديات تلك االتفاقيات.
المصطفى أزوكاح
الملف العرض
التصديري للمغرب
غير كاف وغير متنوع
وغير تنافسي.
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الملف

من منكم يعترب أن اتفاقيات التبادل الحر
مفيدة للمغرب؟ سؤال طرحه عبد الفتاح
السجلاميس ،األمني العام السابق لالتحاد من
أجل املتوسط ،عىل مشاركني يف ورشة حول
التبادل الحر ،يف قاعة تضم حوايل خمسني
من رجال األعامل والخرباء ،فأجاب حوايل
 15منهم باإليجاب برفع األيدي.
كان ذاك السؤال األول ،تاله سؤال ثان :من
منكم قرأ اتفاقيات التبادل الحر؟ مل يرفع
أي من الحارضين يده ،ليتجىل أن الكثري
من املواقف السلبية من تلك االتفاقيات
التي تجاوزت الخامسة والخمسني ،تأيت من
هواجس وانطباعات وتخوفات ال يسلم
منها حتى رجال أعامل يقرون ،يف غالب
األحيان ،بأن العرض التصديري للمغرب غري
كاف وغري متنوع وغري تنافيس من أجل
ولوج أسواق مبليار مستهلك يف البلدان التي
يرتبط معها املغرب باتفاقيات التبادل الحر.

شكاوى ..ولكن

يشتيك أمني البارودي ،رئيس "Société
 ،"Impériale des Thés et Infusionمن

العوائق التي يجدها من أجل ولوج السوق
األوروبية ،فبعدما كان يوصل صادراته
يف ظرف  3أيام ،أضحى يجد العديد من
املشاكل من أجل العبور عرب ميناء الجزيرة
الخرضاء ،حيث تعطل الشاحنات ملدة
أسبوعني أو شهر يف بعض األحيان ،بسبب
املراقبة.
وعندما أراد الولوج عرب ميناء لوهافر أو
مارسليا ،أفلح يف ذلك ،حيث كانت العملية
سلسة يف البداية ،قبل أن يصادف املشاكل
ذاتها التي تفاداها يف إسبانيا.
املستثمر ذاته يتحدث عن العوائق التي
تضعها أمامه السلطات الرتكية ،حيث تطالبه
بالكثري من الوثائق ،التي يصعب يف بعض
األحيان توفريها.
ذلك مستثمر يصدر مشتقات الشاي
الفاخر ،غري أن الكثري من الشكاوي تصدر
عن املنتجني املحليني ،الذي يعتربون أن
رشكاء للمغرب يف إطار اتفاقيات التبادل
الحر ،يعمدون إىل مامرسات منافسة رشسة،
مثل اإلغراق ،ما يلحق بهم رضرا كبريا.
هذا ما كان اشتىك منه املنتجون املحليون
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الشراكة مع االتحاد
األوروبي فرضت
تحديات على
المصدرين المغاربة.

واأللبسة عندما يتحدثون عن صادرات
األتراك ،ما دفع السلطات العمومية إىل
اتخاذ تدابري وقائية عرب إخضاع مالبس
ومنسوجات متأتية من ذلك البلد لرسوم
جمركية لثالثة أعوام ،كام اتخذت تدابري
وقائية يف ظل الشكوى التي عرب عنها منتجو
الدفاتر من الواردات اآلتية من تونس.
ال يكف منتجون محليون يف املغرب عن
الشكوى من املنافسة التي يتعرضون لها
من الواردات اآلتية من بلدان يرتبط معها
املغرب باتفاقيات للتبادل الحر ،هذا يف
الوقت الذي يشري مراقبون إىل كون اململكة
ال تتوفر سوى عىل  5000مصدر ،بينام
يتجاوز املستوردون  12ألفا .مستوردون
يغذون األسواق بسلع من أسواق مثل الصني
وتركيا ،وعندما تسأل تجار يف سوق القريعة
مثال ،يؤكدون لك أن السوق الشهري يستقبل
املالبس الرتكية والصينية فقط ،وتلك التي
تحمل أسامء ماركات عاملية تخضع للتزييف
يف معامل القطاع غري املهيكل ،يف غياب سلع
تحمل اسم "صنع يف املغرب".

يف ظل هذا السياق ،يؤكد وزير الصناعة
والتجارة واالقتصاد الرقمي ،موالي حفيظ
العلمي ،عىل استعداد املغرب لحامية
مصالح الفاعلني املغرب ضد كل اعتداء غري
عاد ،مؤكدا عىل أنه عندما متت مالحظة
وجود إغراق للسوق بالسلع الرتكية
والتونسية ،تحركت وزارة الصناعة والتجارة
مبعية وزارة املالية وإدارة الجامرك ،من أجل
توقيف االسترياد والدخول يف معركة مبارشة
مع البلدين بسبب املنافسة غري الرشيفة،
غري أنه يف الوقت الذي يشدد عىل حامية
الفاعلني ضد خرق قواعد التبادل الحر ،يؤكد
عىل أن املغرب لن يحمي الرشكات الفاشلة.

عجز مع الصين كذلك

التوقف العجز التجاري للمغرب عن
التدهور فقد قفز يف العام املايض إىل
 204,4مليار درهم ،حسب مكتب الرصف،
وذلك بعد بلوغ الواردات  478,7مليار
درهم واستقرار الصادرات يف حدود 274,2
مليار درهم.

الملف

ويعاين املغرب من عجز تجاري مع االتحاد
األورويب ،يف حدود  90مليار درهم يف العام
قبل املايض ،وهو عجز بلغ  35مليار درهم
مع الصني و 12مليار درهم مع تركيا.
عندما تتحدث لطيفة بوعبدالالوي ،مديرية
العالقات التجارة الدولية بوزارة الصناعة
واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي ،عن
اتفاقيات التبادل الحر ،تشري إىل أن العجز مع
البلدان والفضاءات التي يرتبط بها املغرب
ميثل حوايل  50يف املائة ،غري أنها تؤكد عىل
أن حوايل نصف الواردات املسببة للعجز
يصعب الضغط عليها ،مثل البرتول ومواد
التجهيز ومدخالت واملنتجات الغذائية.
مسألة العجز التجاري الذي تساهم فيه
اتفاقيات التبادل الحر يعزوها املشتكون
منها إىل املامرسات التي تخالف مقتضيات
منظمة التجارة العاملية عرب اإلغراق مثال
أو العوائق التي يصادفونها عند الرغبة
يف الولوج إىل أسواق يرتبط معها املغرب
باتفاقيات التبادل الحر ،كام يحدث مع
االتحاد األورويب أو تركيا ،غري أن يونس
زريكم ،من مجموعة بوسطن لالستشارة،
يعترب أنه إذا كانت هناك شكوي من
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وزير الخارجية
المغربي ناصر
بوريطة في ضيافة
نظيره األمريكي
مايك بومبيو ،حيث
الشراكة المغربية
األمريكية على رأس
النقاشات.

اتفاقيات التبادل الحر ،فال يجب إغفال أنها
ساهمت يف تعزيز جاذبية املغرب ،فقد
ساعدت عىل استقطاب مستثمرين مثل
"رونو" ،التي تنظر إىل املنطقة التي يرتبط
معها املغرب باتفاقيات مثل اتفاقية أكادير
التي تتيح الولوج إىل أسواق بلدان عربية،
باملقابل يتصور أن االتفاقية املربمة مع تركيا
مل تفض إىل جذب استثامرات مهمة إىل
املغرب من ذلك البلد ،باستثناء استثامرات
تشكل نوعا من املنافسة ملنتجني محليني.
غري أنه إذا كان املغرب يوفر عرب اتفاقيات
التبادل الحر أسواقا تحتضن مليار مستثمر،
فهل يوفر املنتجون املحليون عرضا تصديريا
يتيح له خفض العجز التجاري الذي يعاين

يتصور فاعلون مغاربة أن ثمة
بعض التفاصيل التقنية لم
يتم التشديد عليها من قبل
المفاوضين المغاربة.

منه؟ إذا كان عجز املغرب مرتفعا مع
البلدان والفضاءات التي يرتبط معها
باتفاقيات للتبادل الحر ،فإن العجز التجاري
للمغرب مع الصني التي ال ترتبط معها
بأية اتفاقية للتبادل الحر ميثل  20يف املائة
من العجز التجاري الكيل ،كام تؤكد لطيفة
بوعبد الالوي .هذا يؤكد ما دأب العديد
من الخرباء واملؤسسات عىل التشديد عليه
من كون اللوم ال يجب أن يوجه للمصدرين
األجانب فقط .فقد خلصت دراسة ملديرية
الدراسات والتوقعات املالية التابعة لوزارة
االقتصاد واملالية إىل الطابع البنيوي للعجز
التجاري ،يتجىل عىل مستوى محدودية
حجم املنتجات املصدرة من قبل اململكة ،ما
يفيض بها إىل مالحظة أن العوامل املرتبطة
بالتنافسية ،خارج التكاليف ،تعترب حاسمة
التأثري عىل العرض التصديري وربح حصص
يف السوق.
الرأي ذاته ينتهي إليه تقرير للمركز املغريب
للظرفية ،الذي يوضح أن العرض التصديري
املغريب يبقى محدودا وغري متنوع وذا
محتوى تكنولوجي ضعيف ،فهو مشكل،
بشكل أسايس ،من منتجات ذات قيمة
مضافة ضعيفة تتمحور حول أنشطة
تقليدية مثل املنتجات الغذائية ونصف
املصنعة واملنتجات املنتهية الصنع املوجهة
لالستهالك واملنتجات نصف املصنعة
املوجهةللتجهيز.

من وحي التجربة ..رأي مفاوض

عندما يدعو العيد املحسويس ،الكاتب العام
السابق لوزارة التجارة ،الرئيس الحايل للجنة
التجارة واالتفاقيات التجارية الخارجية
باالتحاد العام ملقاوالت املغرب ،الذي خرب
مفاوضات اتفاقيات التبادل الحر ،خاصة أنه
قاد تلك الخاصة بالتبادل الحر مع الواليات
املتحدة األمريكية ،إىل نوع من املوضوعية
عند السعي إىل تقييم تلك االتفاقيات،
يشدد عىل رضورة الوقوف عىل مدى
تطبيقها تبعا للمقتضيات التي تضمنتها ،غري
أنه يشري إىل أن بعض الصعوبات املرتبطة
باالتفاقيات لها عالقة بعوامل داخلية.
يسلم العيد بالعجز التجاري الناجم عن
اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها

الملف

املغرب ،غري أنه يبدي مالحظات دالة ،فـهو
يشري إىل أن  42,3يف املائة من الصادرات
األوروبية نحو املغرب تتم يف إطار
االمتيازات التي متنحها االتفاقية التجارية
بني الطرفية ،بينام  57يف من تلك الصادرات
تنجز خارج تلك االمتيازات؛ أي يف إطار
النظام العام ،أي الرسوم الجمركية العادية،
مؤكدا أن ذلك ال يجد تفسريه فقط يف
القبول املؤقت.
ال يقترص ذلك عىل العالقات التجارية مع
األوروبني ،بل متتد إىل اتفاقيات أخرى،
فالواردات من الواليات املتحدة تتم يف حدود
 46يف املائة يف إطار اتفاقية التبادل الحر
مع ذلك البلد ،بينام تنجز نسبة  53يف املائة
يف إطار النظام العام .ويرسي ذلك كذلك
عىل االتفاقية السارية مع تركيا ،حيث تصل
النسبتان ،عىل التوايل ،إىل  67و 33يف املائة.
رغم تلك املالحظات التي تربئ نسبيا
اتفاقيات التبادل الحر من العجز التجاري
املزمن مع رشكاء املغرب ،يتساءل حول
القدرات اإلنتاجية للمغرب ،مالحظا أنه كان
هناك نقص يف إطالق املخططات القطاعية،
مثل تلك املتعلقة بالفالحة والصناعة،
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صناعة السيارات
خلقت دفعة قوية
للصادرات المغربية.

بالتوازي مع مسلسل تحرير التجارة يف إطار
اتفاقيات التبادل الحر ،ويرضب مثال باتفاقية
التجارة مع االتحاد األورويب ،فقد وقعت يف
 ،1996ودخلت حيز التنفيذ  ،2000لتمنح
فرتة  10أعوام من أجل التفكيك الشامل
للجواجز الجمركية وخلق منطقة للتبادل
الحر .يستفاد من حديث املحسويس أن
تأهيل الرتسانة اإلنتاجية مل يواكب بشكل
متواز تحرير التجارة يف إطار االتفاقيات ،يف
نفس الوقت الذي يشدد عىل أنه مل تتم
مواكبة الرشكات مبا يكفي من أجل استيعاب
ما يفرضه املعطى الجديد ،ثم إنه يشري إىل
أن السلطات العمومية انخرطت يف سياسة
عمومية تقوم عىل تشجيع االستهالك ،ما
يعني استريادا أكرث.

العرض التصديري غير متنوع وغير
تنافسي لولوج أسواق البلدان التي
يرتبط معها المغرب باالتفاقيات.

رغم ذلك يتصور فاعلون مغاربة أن مثة
بعض التفاصيل التقنية مل يتم التشديد
عليها من قبل املفاوضني املغاربة ،ويذهب
آخر إىل درجة إرشاك الفاعلني االقتصاديني
يف مسلسل املفاوضني ضعيف إىل درجة
تدفع بعض القطاعات املعنية باالتفاقيات
ال تتفاعل عندما يطلب منها رأيها ،كام أن
بعض االتفاقيات متليها اعتبارات سياسية
أكرث منها اقتصادية ،ما يجعل الفاعلني
يسلمون بها.
تقر بوعبد الالوي بأن بعض االتفاقيات
جرى االنخراط يف املفاوضات بشأنها دون
إعداد كبري ،فلم تكن دراسات تأثرياتها
كافية ومحيطة ،كام أن التتبع مل يكن كافيا،
غري أنها تؤكد عىل التواجه نحو تجاوز ذلك
النقص عرب قانون التجارة الخارجية.

البحث عن عقيدة جديدة

ينتظر ،حسب لطيفة بوعبدالالوي ،مديرية
العالقات التجارة الدولية بوزارة الصناعة
واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي،
أن يعقد اجتامع املسؤولني الحكوميني
واملسؤولني عن التجارة الخارجية باالتحاد

الملف

العام ملقاوالت املغرب ،من أجل تحديد
تصور حول ما يجب أن تكون عليه اتفاقية
التبادل الحر ،وتوضيح عقيدة املغرب يف
هذا املجال ،يف ظل ما تؤكد عليه من خطر
فقدان املغرب المتيازاته التنافسية لفائدة
بلدان أخرى مامثلة ومنافسة ،بسبب
عدم إبرام اتفاقيات جديدة مع فضاءات
اقتصادية أخرى.
ذلك هاجس يسكن الكثري من املؤسسات
التي تالحظ ضعف حصيلة اتفاقيات التبادل
الحر التي انخرطت فيها اململكة ،فقد
أوصت مديرية الدراسات والتوقعات املالية
التابعة لوزارة االقتصاد واملالية يف دراسة
سابقة لها بـ"العمل عىل مراجعة شاملة
التفاقات التبادل الحر املربمة ،والبحث عن
السبل الكفيلة بإعادة التوازن للعالقات
التجارية مع أهم الرشكاء".
وشددت عىل رضورة دعم ترسانة الحامية
التجارية ،مبا يساعد عىل محاربة املنافسة
غري املرشوعة ،خاصة عرب املراقبة عىل
الحدود ملواجهة التهريب والترصيحات
غري الحقيقية والغش ،معتربة أن ذلك من
شأنه أن يحافظ عىل سالمة السوق املحلني
باملوازاة مع تبني مقاربة جديدة يف مجال
إبرام اتفاقات التبادل الحر ،عرب التوجه
إىل تبني اتفاقات مع مجموعات إقليمية،
مقارنة باالتفاقات الثنائية ،مبا يفيض إىل
تفادي الصدمات التنافسية.
غري أن تغيري عقيدة املغرب يف مجال
إبرام اتفاقيات التبادل الحر ال يكفي عىل
اعتبار أنه يفرتض مواكبة ذلك بتوفري عرض
تصديري ومحيل ،عرب ترسيع التحويل
الهيكيل للنظام اإلنتاجي ،بهدف دعم
التخصص االقتصادي ،مبا يساهم يف مواجهة
التحديات التنافسية .هذا هدف ،ترى
الدراسة ،أنه يستدعي ربط االسرتاتيجية
الصناعية بالسياسة التجارية وتلك الرامية
إىل جذب االستثامرات الخارجية ،حسب
مديرية الدراسات والتوقعات املالية التابعة
لوزارة االقتصاد واملالية.

القراءة في انتظار العقيدة

لكن يف انتظار بلورة العقيدة الجديدة
وتأهيل القدرة اإلنتاجية لتنويع العرض
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اتفاقيات التبادل
الحر التي وقعها
المغرب تحتاج إلى
التقييم.

التصديري ،يوجه سعيد الهاشمي ،مستشار
العالقات الخارجية مبنظمة التجارة العاملية،
من يهمهم األمر باملغرب إىل بعض املداخل
التي ميكن أن تساعدهم عىل التوفر عىل
حضور وازن يف تلك املنظمة واالستئناس
بطرق معالجة النزاعات ،يرضب مثال برتكيا
التي انتدبت مسؤوال مبرتبة سفري باملنظمة،
حيث ال تغيب عنه أية نازلة تعرض عىل
آلية معالجة النزاعات ،ناهيك عن استعانة
ذلك البلد بفريق من رجال القانون
واملحامني الذين خربوا جيدا قضايا التجارة
العاملية ،حيث تعني السلطات العمومية
والقطاع الخاص بخدماتهم .هذا ما اليحدث
يف املغرب ،فيونس زريكم يالحظ أن
القطاع الخاص ال يتحمس بتمويل خدمات
جامعات الضغط أو محامني عندما يتعلق
األمر بقضايا تهم قطاعاتهم التي لها أبعاد
دولية.
ذلك يدفع عبد الفتاح السجلاميس إىل
تقديم ثالث توصيات؛ األوىل تهم حسن
قراءة اتفاقيات التبادل الحر ،فقد يكتشف
فيها الفاعل االقتصادي تفاصيل ميكن أن

تساعده عىل تجاوز بعض العراقيل التي
تصادفه يف أسواق الرشكاء ،والثانية تشدد
عىل رضورة التوجه نحو االنتقال من
مفهوم اتفاقيات التبادل الحر إىل اتفاقيات
اقتصادية شاملة ،والثالثة تتعلق باستثامر
ما يتيحه اإلنرتنيت من إمكانيات من أجل
التواصل حول الجوانب املتصلة باتفاقيات
التبادل الحر.
ويف الوقت الذي يتحدث فاعلون
اقتصاديون مغاربة عن جهلهم بسياقات
املفاوضات ومحتوى االتفاقيات ،أخربت
املسؤولية عن التجارة يف بعثة االتحاد
األورويب بالرباط ،ميكايال دوديني ،عن
إطالق املفوضية األوروبية الستشارات
عمومية ،يطلب فيها من مواطنني ورشكات
ومنظامت املجتمع املدين تقديم الرأي حول
الشق التجاري يف اتفاق الرشاكة مع ست
دول من بينها املغرب ،وهي آراء ستؤخذ
بعني االعتبار يف عملية تقييم العالقات
التجارية مع اململكة .ذلك النوع من
االستشارة لتقييم اتفاقيات التبادل الحر غري
شائع يف املغربn .

حوار

رئيس "الباطرونا":

رغم ما يعتربها مقاومات صادفها باالتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،يؤكد رئيس "الباطرونا" صالح الدين مزوار عىل مضيه
يف واليته الحالية ،وتكريس طريقته يف تدبري املنظمة التي
تدافع عن مصالح رجال األعامل .يف الحوار الذي أجرته معه
" تيلكيل" ،ونورد منه بعض املقتطفات ،يتحدث عن النموذج
التنموي الجديد وأسباب ضعف النمو االقتصادي ،ومعالجة
الفوارق االجتامعية واملساهمة التي ميكن أن تأيت من القطاع
الخاص من أجل تحقيق ذلك الهدف.
رضى دليل  -توما سافاج

ماذا عن النموذج التنموي الجديد؟
تتفاقم الفوارق بينام اليستثمر القطاع
يف غالب األحيان ،نتحدث عن منوذج تنموي
الخاص كام يجب ،أال تثريكم عقلية رجل
األعامل الكبري الذي ينتظر اإلشارات من قبل "جديد" ،لكن من اخرتع هذا االسم؟ يجب،
يف جميع األحوال ،اإلجابة عىل أسئلة أساسية.
الدولة؟
أوال ،اإلنصاف وتساوي الفرص ،فالجامعة
ال تتعدى مساهمة القطاع الخاص يف
االستثامر الشامل  25يف املائة ،نحن إزاء دولة واملدرسة ال تضطلعان بهذا الدور ،إىل درجة
أضحت كلية الحضور وكلية القدرة ،وتراقب أننا نالحظ سلوكات تقوم عىل "البحث
كل يشء .لقد خلقنا ثقافة تقيض بأن ينتظر عن عراب"،عرب العالقات العائلية والحزب
القطاع الخاص ما ستفعله الدولة يك يلتصق السيايسوالجمعية.
ثانيا ،هناك مسألة حرية املبادرة يف املجال
بها .يختزل فعل املقاولة ،يف غالب األحيان،
يف القدرة عىل الحصول عىل صفقات .هناك ،املقاواليت ،ففي اليوم الذي ندرك فيه أن
مجهود الدولة يجب أن يتجه أكرث نحو
كذلك ،أكرث من  200مؤسسة ومقاولة
عمومية اسرتاتيجية ثقيلة ،وبالتايل احتكارية توفري رشوط تحفيز فعل املقاولة ،آنذاك
ستتغري الكثري من األشياء .وعوامل نجاح
( )Monopolistiquesشيئا ما ،يف بعض
القطاع ،أضف إىل ذلك الجامعات املحلية
هذا "النموذج الجديد" ،سرتتهن لسلوك
والرتابية .كل ذلك أضحى مصدرا للطلبيات .الشباب .فإذا بقي الشباب بنسبة  80يف
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صالح الدين مزوار
رئيس االتحاد العام
لمقاوالت المغرب.

املائة متوجها نحو الوظيفة العمومية،
بسبب نقص الثقة يف بيئة املقاولة ،لن
نكون قد حققنا أي إنجاز .فروح املقاولة ال
تختزل فقط يف املقاولة ،بل تهم كذلك الحي
والحارضة .هناك الكثري من األشياء التي
يجب تشجيعها يف مجتمع  40يف املائة من
أفراده تقل أعامرهم عن  25عاما.
ثالثا ،يجب عىل الدولة أن تبدأ يف االنسحاب
من بعض قطاعات النشاط .ذلك رضوري يف
الصحة والرتبية ،الدولة ال تستطيع التكفل
بهام لوحدها ،ولن تقدر عىل ذلك ،يجب أن
توسع مجال االحتامالت لكل الفاعلني .هذا

حوار

يرسي ،كذلك ،عىل املنافسة التي يجب أن
تسود يف جميع القطاعات.
يجب أن يكون هناك انفتاح أكرث ،وتنافسية
أكرث ،ودولة أقل ،وتحميل املسؤولية أكرث
للفاعلني بشكل عام (القطاع الخاص ،املجتمع
املدين ،الرشكاء االجتامعيون) .بشكل عام،
اقتصاد سوق حقيقي وقواعد .أخريا ،يجب
وضع الرقمنة يف قلب التحول ،ليس لإلدارة
فقط ،بل املقاولة واملجتمع كذلك.
هل تعزون ضعف النمو االقتصادي
وضعف خلق فرص العمل إىل التدبري
السيايس؟ هل اتخذت القرارات الجيدة؟
لقد اهتممنا بالسياسة أكرث من االقتصاد.
لقد تبنينا دستورا جديدا ،وحصلنا عىل
أغلبية جديدة ،وحكومة جديدة ،وبالنتيجة،
كانت األذهان مركزة أكرث عىل النقاش
السيايس ،هذا ترجم بارتفاع العجز ،وبالتايل،
الرتكيز عىل اإلطار املاكرواقتصادي والخالفات
السياسية أكرث من االقتصاد الحقيقي.
بالنسبة لقانون مالية العام الحايل ،تطلبون
من الدولة خفض الرضيبة عىل الدخل ،ملاذا
ال ميكن التأثري أكرث عىل رافعة تخنق األرس؛
أي التعليم الخاص؟ أليس من بني أدوار
"رئيس الباطرونا" الرتكيز عىل قطاع التعليم
الخاص الذي يفرض أسعارا مرتفعة؟
إما أن نتجه نحو التقنني والتسقيف من قبل
الدولة ،وهو ما سيعكس نوعا من التدخل،
وإما ننخرط يف منافسة أكرث .أنا أؤمن
باملنافسة ،ألنني أعلم أن مقاولني شباب
يفكرون يف متوقع يف صالح الطبقة املتوسطة،
يجب تحفيز هذه الدينامية .ويتوجب عىل
االتحاد العام ملقاوالت املغرب أن يقوم
مببادرة حول أسعار الرتبية .هذا األمر ليس
مطروحا ،غري أن سؤالكم يوحي يل بفكرة
تبني هذا التفكري الوطني حول الولوج إىل
التعليمالخاص.
يف ما يتصل باملسؤولية ،هناك قطاع آخر
ربح الكثري من املال يف الفرتة األخرية ،يتعلق
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كشف مزوار أنه
كنت منتميا لليسار
الراديكالي عن
قناعة.

األمر بقطاع املحروقات .مل يبد االتحاد
العام ملقاوالت املغرب رأيه حول هذا امللف
الحارق...
مل ينكب االتحاد العام ملقاوالت املغرب عىل
هذا امللف ،ألن الفيدراليات والقطاعات
املعنية مل تطلب منه ذلك .ثم إن هذه
املسألة تهم هيئات الضبط (،)Régulation
يجب ترك مجلس املنافسة يقوم بعمله .إذا
لوحظت انزياحات ،سنكون مجربين عىل
الدفاع عن أعضائنا .دورنا هو الدفاع عن
قطاع عندما يكون معرضا ملخاطر حركة أو
حملة أو تصفية حسابات ،وهذا يحدث...
تفكرون يف املقاطعة؟
لقد كانت املقاطعة إشارة تقول لنا إنه يجب
الذهاب يف اتجاه شفافية أكرب .املواطن

لقد كانت المقاطعة إشارة تقول
لنا إنه يجب الذهاب في اتجاه
شفافية أكبر.

أضحى متطلبا ويريد أن يفهم .إذا كانت
الرشكات املدرجة يف البورصة شفافة بقوة
القانون ،فأعتقد أن يف القطاعات األكرث
حساسية ،العاملة يف املنتجات الواسعة
االستهالك ،يجب أن تجد رشكات وسيلة
للتواصل الذي يطمنئ املستهلك بأنه غري
مستغل أو أنه اليوجد بإزاء وضعية هيمنة
(.)Position dominante
هل هذا الخطاب يستمع له من قبل
أعضاء االتحاد العام ملقاوالت املغرب،
خاصة األعضاء الكبار؟
بطبيعة الحال ،إن يف مصلحتهم فعل ذلك،
وسأدفع يف هذا االتجاه.
يعني يف اتجاه نرش حسابات رشكات ،رغم
كونها غري مدرجة يف البورصة؟
مل ال؟ مطلب الشفافية أضحى قويا .التمثل
ميكن أن يكون ضارا ،إذا مل يصحح.
كيف تعاطى رجال األعامل مع الزيادة
األخرية يف الحد األدىن لألجور؟
يجب زيادة األجور حسب معدل التضخم
السنوي .ملاذا يجب انتظار ثالثة أعوام

حوار

من أجل تحسني األجور؟ هذا المعنى له،
يتعلق األمر بإدراج هذه الكلفة يف تحمالت
الرشكات بطريقة نسقية واستباقية .وألولئك
الذي يتوقعون انحدارا نحو مستوى تضخم
ال ميكن تحمله ،أقول إن بلدا دبر عىل مدى
عرشين عاما معدال متأرجحا بني  1و 2يف
املائة ال ميكن أن يقفز فجأة إىل  7يف املائة.
عالوة عىل ذلك ،يجب وضع ميثاق ثابت،
يتعلق بالجزء املتغري من األجور ،حيث
يفرتض أن تكون الدخول رهينة مبعايري
مثل املردودية والجودة واإلنجاز التجاري.
وأخري ،يجب تفعيل النقاش داخل الفروع
( ،)Branchesألن الحقائق ،حسب سالسل
النشاط ،جد متباينة.
خلصت دراسة ألوكسفام إىل أن املغرب هو
البلد الذي يعرف أعىل مستوى من الفوارق
يف شامل إفريقيا ،أال يجب أن تكون
الرثوات موزعة بشكل جيد؟
صحيح ،لكن التوزيع ال يعود فقط للمقاولة،
إنه يرتهن ،يف جزء كبري منه ،لوظيفة إعادة
التوزيع للدولة ،والحال أن تلك إحدى
أكرب الثغرات يف السنوات األخرية ،فلم
تضطلع الدولة بدورها .إذا كانت األجور،
بشكل عام ،ارتفعت وتوسعت الطبقة
الوسطى ،فإن آليات إعادة التوزيع التي
تستهدف األرس األكرث هشاشة مل تشتغل.
والنتجية ،أننا دفعنا عدد كبريا من املواطنني
إىل القطاع غري املهيكل .هذه الكتلة من
الهشاشة االجتامعية والرتبوية واألجرية،
هي انعكاس ملموس للفوارق .واملقاولة
مدعوة عرب بعدها االجتامعي إىل لعب دور
التهدئة ( )Stabilisateurللمجتمع.
درستم بغرونوبل بفرنسا وكنت تحمل
قناعاتشيوعية...
كنت منتميا لليسار الراديكايل عن قناعة.
نزعتي اإلنسانية قادتني إىل املاركسية-
اللينينية .أنا جد حساس للبؤس اإلنساين
والالعدالة .هذا هو الدافع الرئييس اللتزامي.
عندما كنت شابا كنت أتردد كثريا عىل
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يجب زيادة األجور حسب معدل
التضخم السنوي .لماذا يجب
انتظار  3أعوام لتحسين األجور؟
أشخاص ،خاصة أصدقايئ يف الوسط الريايض،
الذين كانوا يقطنون يف األحياء الصفيحية .يف
النهاية كل هذا يؤثر فيك.

مزوار يستقبل
العثماني خالل
افتتاح أشغال
الجامعة الصيفية
لـ"الباطرونا".

هل تجدون هذه النزعة اإلنسانية داخل
االتحاد العام ملقاوالت املغرب؟
نعم ،غري أن هذه النزعة اإلنسانية ترتجم
أكرث عرب العمل الخريي أكرث من مبادرات
مبارشة لها تأثري مبارش ،ومع ذلك ،يساهم

العمل الخريي يف التخفيف من املعاناة ،وهو
أمر محمود ،غري أن املعاناة مع زالت قامئا.
كيف لنا أال نكون حساسني لها؟ ما الفائدة
من التزام ال يساهم يف التخفيف من هذه
املعاناة؟ أن تتحمل مسؤوليات يعني أن
تخفف من هذه املعاناة ،ويعني أن تؤثر
بقوة عىل العوامل التي تتسبب فيها .إذا
كان نقم بذلك ،أعترب أننا ال نصلح ألي يشء.
ماذا تقرؤون اليوم؟
قرأت "النبي" لخليل جربان .وعندما كنت
شابا كنت أقرأ الروايات العربية بنهم.
واليوم ،أهتم مبذكرات رؤساء دول سابقني،
مؤخرا قرأت كتاب نيكوال ساركوزي
" ،"Passionsوأهتم ،كذلك ،مبا يكتب حول
عامل الغد ،والرهانات البيئية وتأثرياتها عىل
التحوالت االجتامعي تثري فضويلn .

كتاب

زعزاع..

شهادة أخرى حول سنوات الرصاص تصدر هذه املرة عن معتقل سيايس قىض
 14عرشة عاما بسجن القنيطرة ،حيث كان محكوما باملؤبد بسبب انتامئه
ملنظمة "إىل األمام" اليسارية.
المصطفى أزوكاح

شهادة يف كتاب نسجت خيوط فصوله بهدوء" ،المساكن اآلمنة"
يعكس شخصية صاحبه عبد الله زعزاع،
الواثق واملؤمن مبرشوعية الحلم الذي راوده
ورفاقه ،متحمال يف ذلك الكثري من العذاب
وكاظام األمل ،الذي ال يقعده عن مواصلة
اإلميان بقيم إنسانية يسعى إىل تكريسها.
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مل يخض عبد الله زعزاع ،يف كتابه "Le

"Combat d'un Homme de Gauche
(معركة رجل من اليسار) يف تفاصيل مرشوع
منظمة "إىل األمام" ،التي كان أحد قادتها،
بل إنه كان مؤمتنا ،مع عدد قليل ممن مل

تطلهم موجة االعتقاالت يف بداية الثامنينات
من القرن املايض ،عىل تأمني مساكن آمنة
للمبحوث عنهم ،حيث دأب عىل استعامل
أوراق هوية مختلفة من أجل كراء منازل،
وتهريبهم من منزل آلخر عندما يحسون
باقرتاب الخطر.
ويف الكتاب الجديد ،يعكس ذلك القلق
والضغط الرهيب اللذين كان يرافقان قادة
التنظيم خوفا من أن يعتقلوا حيث كانوا
مجربين عىل التخفي والتحرك رسا ،يف الوقت
نفسه الذي كانوا منشغلني بالحفاظ عىل
هياكل التنظيم من االنهيار.
قلق يذكيه اإلحساس باملسؤولية عند عبد
الله زعزاع ،الذي اعتقل بشارع الحسن بالدار
البيضاء ،حيث رضب موعدا ألحد الرفاق ،قبل
أن يقتاد إىل معتقل درب موالي الرشيف.
بدرب موالي الرشيف ،سيتعرض ،كام يتحدث
عن ذلك يف كتابه ،عن التعذيب الذي تعرض
له من أجل الكشف للمحققني عن إماكن
اختفاء القادة املبحوث عنهم ،سعى إىل
إنكار معرفته بأماكنهم ،وعندما كان يشتد
التعذيب ،بفعل "الطيارة" و"الفلقة" ،كان
يدلهم عىل عناوين غري حقيقية ،فيذيك ذلك
غضبهم وميعنون يف التعذيب .ال يدعي أنه
كان محصنا ضد الضعف اإلنساين ،فهو يقر
باعرتافه بأسامء رفاق له.
أمل يتقيح جلده من شدة التعذيب إىل درجة
أضحت تنبعث منه رائحة منفرة ،فأودع
املستشفى ملدة خمسة أشهر؟ بعد ذلك
تجاوز محنة "العزل" و"الكاشو" بالسجن
املركزيبالقنيطرة.
مل يتخل عن حلمه بالحرية بذلك السجن

كتاب

الذي زج به باملعتقلني السياسيني املعارضني،
فقد خطط رفقة معتقلني اثنني من أجل
الهرب ،فانهمك ،مبعية رفيقه الرسيفي،
بالكثري من الصرب واإلرصار ،يف حفر نفق
تحت زنزانتهام ،عملية حفر دامت عامني
كاملني .مل تنل الصعوبات التقنية والخوف
الذي كان يغشاهام من أن ينكشف أمرهام،
مام عقدا عليه العزم .مل تكن تلك محاولته
األوىل للهرب ،فقد جرب حظه عندما كان
باملستشفى بعد الفرتة التي قضاها بدرب
موالي الرشيف.

رسالة إلى الملك

مل يرتدد يف تجاوز تحفظات رفاقه ،عندما
بعث برسالة إىل الحسن الثاين رسبت إىل
مجلة "بوليتيس" الفرنسية ،ردا عىل ما جاء
يف خطاب امللك الراحل من كون الذين
يوجدون رهن االعتقال ممن ال يقولون
مبغربية الصحراء ،فقد أوضح يف تلك الرسالة
بأن من املعتقلني السياسيني من يؤمنون
مبغربية الصحراء .يف تلك الرسالة ،حرص
عىل التأكيد عىل املرشوع الذي كان يتبناه
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عبد اهلل زعزاع (يسارا)
إلى جانب سيون
أسيدون.

ورفاقه ويرنو إىل الحرية واالنعتاق.
عندما بلغه خرب إطالق رساحه مبعية رفاق
آخرين يف ماي  ،1989مل يبد فرحا مرشوعا،
مادام خلف وراءه رفاقا يف السجن املركزي،
وواصل النضال بعد ذلك من أجل معانقة
الحرية ،هو الذي عرب عن امتنانه ملن آزروه
ورفاقه وناضلوا من أجل وضع حد للظلم
الذي طالهم ،بداية من الوالدة ،التي كانت
حكاياتها توطد صالته بالعامل خارج أسوار
السجن ،واإلخوة واألخوات وأبناء اإلخوة
واألخوات .إنها العائلة التي تهب لنرصة ابنها
وتدافع عنه ،ألنها تشعر أنه حامل لحلم
يعيل من شأن اإلنسانية.

أوضح في رسالة إلى الحسن
الثاني أن من المعتقلين
السياسيين من يؤمنون بمغربية
الصحراء.

يف كتابه ،مل يغفل االعرتاف بالوفاء الذي
ملسه لدى األصدقاء وأبناء درب امليرت
بحي بوشنتوف ،وخاصة الزنقة .9
غري أن املحنة مل تنته بعد معانقة الحرية،
فلم تنم عني األمن عنه ،حيث يتحدث
عن االستجوابات التي خضع لها بوزارة
الداخلية ووالية األمن بالدار البيضاء،
عندما كان يسعى إىل الحصول عىل
جواز سفر أو رخصة سياقة سيارة أجرة،
ناهيك عن االستدعاءات بدون سبب،
واملضايقات التي طالت أرسته ،بسبب
مواصلته لنضاله السيايس ونشاطه يف
املجتمع املدين.
من الزنقة  ،9سيواصل بعد مغادرته
للسجن ،نضاله من أجل القيم التي
آمن بها ،وشجعه عىل ذلك التزام أبناء
الحي ،الذين أقنعوه بالرتشح لالنتخابات
الجامعية والترشيعية يف  ،1997حيث
متيزت الحملة بنقاش حول العلامنية
وقضايا أخرى حساسة ،يك يشدد عىل أن
"الناس قد ال يفهمون أي يشء إذا مل نتكلم
معه .يجب أن نبدأ يف يوم من األيام"n .

بورتريه

بيكوتي..

يدعو لفرض رضائب مرتفعة عىل اإليرادات العليا واملمتلكات والتدبري املشرتك للرشكات والعدالة
الرتبوية .تلك من بني األفكار التي يطرحها االقتصادي الفرنيس الشهري توما بيكويت  ،Thomas Pikettyيف
كتابه الجديد "الرأس املال واإليديولوجيا" ،الذي احتفى به النقاد والقراء ،بعد كتابه الصادر يف .2013
المصطفى أزوكاح

أخرج االقتصاد من تعقيدات النظريات
واألرقام املستعصية عىل اإلحاطة بها للسواد
األعظم من الناس ،فقد متكن بطريقة حكيه
السلسة من توضيح الكثري من املفاهيم
املعقدة ،مستندا عىل التاريخ ،هذا ما تجىل
يف كتابه السابق "الرأسامل يف القرن الحادي
والعرشين" الذي بيع منه  2,5مليون
نسخة ،قبل أن يقرتف كتابا جديدة يفرتض
فيه أن الفوارق ليست قدرا ال راد له ،داعيا
إىل تجاوز الرأساملية يف شكلها الحايل.

كتاب شغل الناس

ساهم االقتصادي ،البالغ من العمر 48
عاما يف  ،2007يف إحداث مدرسة االقتصاد
بباريس ،التي تضم  140أستاذا باحثا ،كام

يعمل عىل تنشيط شبكة تضم حوايل مائة
باحث يف  80دولة ،من أجل جمع البيانات
حول الفوارق ،حيث أتاح ذلك إحداث
قاعدة بيانات ،هي األكرث يف العامل حول
وضعية املمتلكات واملداخيل.
بعد النجاح الذي صادفه كتابه السابق
والعديد من املحارضات يف العديد من
البلدان عرب العامل ،يعود بيكويت ،األستاذ
مبدرسة االقتصاد بباريس ،يك ميأل الدنيا
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توما بيكوتي ساهم
في إحداث مدرسة
االقتصاد بباريس.

ويشغل الناس مرة أخرى ،بكتابه الجديد
املكون من  1223صفحة ،حيث يسعى
إىل إبراز كيف تسعى اإليديولوجيات عرب
التاريخ إىل تربير الفوارق.
يسعى بيكويت ،مسلحا بقراءة دقيقة
للتاريخ ،إىل التدليل عىل أن الفوارق
االجتامعية ليست شيئا طبيعيا وعاديا،
وليست قدرا ال راد له ،بل يتم تأبيدها

يف القرن الحادي والعرشين عرب روايات
( )Récitsتعيل من شأن نزعة التملك
والبعد املقاواليت وفكرة االستحقاق.
يدعو إىل عدم التوقف عند الرئيس األمرييك
دونالد ترامب أو "بريكسيت" ،وعدم
االكتفاء بإدانة النزعة الشعبوية ،التي
تهدد الدميقراطية االجتامعية ،مؤكدا عىل
رضورة الرتكيز عىل بناء مجتمع عادل عرب
الخروج من التقديس شبه الديني للملكية،
مشددا عىل أن "الفوارق ليست اقتصادية
أو تكنولوجية ،بل إديولوجية ووسياسة"،
محاوال نقض التصور الحايل الذي يقوم
عىل اعتبار أن الفوارق يف املايض كانت
استبدادية وتعسفية ،وبأن العامل اليوم أكرث
دميقراطية ،وبالتايل أكرث عدال.
ينتقد النخب التي تزعم أن الفوارق الحالية
طبيعية ،وال ميكن تغيريها ،إال عرب خلق
وضعيات كارثية ،معتربة أن الفوارق يف
الوقت الحايل تتضمن نوعا من اإلنصاف،
ألنه ،نظريا ،ميكن للجميع الولوج إىل السوق
وامللكية ،غري أنه يتصور أن الوضع هش يف
سياق متسم بتأجيج الفوارق االجتامعية
واالقتصادية يف جميع أنحاء العامل منذ
تسعينيات ومثانينات القرن املايض.

بورتريه

يتصور أنه اليجب أن يظل الرأسامل بني
األيدي نفسها ،معتربا أنه يفرتض جعله
مؤقتا ،مبعنى أنه ال يجب أن ميلكه أشخاص
إىل األبد ،فهو يقرتح بأن مينح الشخص
جزء مام ميلك للمجتمع ،عرب سن رضيبة
تصاعدية عىل امللكية ،تفيض إىل تقليص
من عدد املليارديرات وتوسيع مجال امللكية
الصغرية والنزعة املقاوالتية.
ويؤكد عىل أن هناك حاجة للحديث عن
حلول تتيح تجاوز الرأساملية املفرطة
الحالية ،عىل ضوء التجارب التاريخية ،معتربا
أن جميع األنظمة السياسية التي تعرف
فوارق تنتهي بأن تتحول ،معتربا أن ذلك
يحدث يف لحظات أزمة بطريقة أكرث عنفا،
متصورا أن يحدث ذلك التغيري بطريقة
هادئة عرب النقاش الدميقراطي واالنتخابات.
ويتصور أنه يف حال جرى رفض الحديث
حول تجاوز الرأسامل عرب اقتصاد أكرث
عدالة ،وغري ممركز ،ويفيض إىل تداول
السلطة ،ميكن أن يغذي ذلك الخطابات
املتمحورة حول العودة إىل الهوية الكراهية.
ويعترب أنه الوقت حان من أجل وضع
حصيلةاختياراتالثامنينياتوالتسعينيات،
حيث تتجىل حدود العوملة األكرث تأجيجا
للفوارق ،والتي تغذي التحصن وراء الهوية
األكرث خطورة.
ويتصور أن الثورة املحافظة لرونالد ريغان
ومارغاريت تاترش ،وانهيار جدار الشيوعية
السوفيايت ،أعطت دفعة جديدة للضبط
الذايت لألسواق ،وتقديس امللكية ،معتربا أن
ذلك بدأ يصل إىل نهايته.
اليكتفي بيكويت بتشخيص الفوارق وتعيني
جذورها ،بل يسعى إىل رسم مداخل من
أجل الفصل مع تركز الرأسامل ،حيث يؤكد
عىل نوع من امللكية االجتامعية والتدبري
املشرتك للمقاوالت ،عرب متكني األجراء من
 50يف املائة من حق التصويت يف املجالس
اإلدارية ،مع تحديد سقف حقوق تصويت
املساهمني الكبار يف حدود  10يف املائة مثال.
ويدعو إىل نوع من امللكية املؤقتة ،عرب
إحداث رضيبة سنويا تصاعدية تصيب
امللكية ،حيث ميكن أن ترتاوح بني  0,1يف
املائة للممتلكات الصغرية و 90يف املائة
للممتلكات الكبرية التي تتجاوز ملياري
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يورو .ويقوده مفهوم امللكية املؤقتة إىل
اقرتاح توجيه األموال املقتطعة ،من أجل
تخصيص  120ألف يورو لكل شخص عندما
يبلغ سن  25عاما ،وهو ما يعتربه نوعا من
تجسيد هدف"املرياث للجميع" (Héritage
 ،)pour tousالذي يتيح إعادة تنظيم إعادة
توزيع الرأسامل.

تجاوز الملكية الخاصة

بيكوتي يحمل
نسخة من كتابه
"الرأسمال في القرن
الحادي والعشرين".

تساءل الكثريون حول الجديد الذي سيأيت
به كتابه الجديد بعد الكتاب الذي حوله
إىل نجم رأي مطلوب من قبل الكثريين؟
يجب بأنه "بعد صدور كتاب "الرأسامل
يف القرن الحادي والعرشين ،سافرت كثريا
بآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا ،قابلت قراء
وطلبة وباحثني وصحفيني ،الذين ساعدوين
عرب الضغط عىل اإلدارات من أجل الحصول
عىل معطيات خاصة بالربازيل والهند"،
مضيفا "تعلمت الكثري من األسفار إىل
مناطق أخرى من العامل ،غابت عن كتاب
الرأسامل يف القرن الحادي والعرشين ،الذي

كان متمحورا حول الغرب .أردت تجاوز
هذه النقائص عرب تطوير إشكالية أكرث
عاملية وعرب جعل مسألة اإليديولوجيات يف
قلب التفكري".
سئل عندما استضيف من قبل "فرانس
أنتري" ،حول ما إذا كان يسعى إىل مصادرة
ممتلكات األغنياء ،فأجاب بأنه يدعو إىل
تجاوز امللكية الخاصة إىل امللكية االجتامعية
واملؤقتة ،وهو ما يربر اللجوء إىل الرضيبة
التصاعدية ،التي تفيض إىل تقليص عدد
املليارديرات يف العامل.
قد يرى منتقدو ما يصدر عنه نوعا من
النزوع الشعبوي ،غري أن ما يحسب له هو
أنه بسط القضايا االقتصادية األكرث تعقيدا،
وخاض يف إشكالية الفوارق بعيدا عن
املفاهيم االقتصادية الباردة.
غري أن املهم هو صدور كتابه الجديد يوم
الخميس  12شتنرب ،الذي شكل حدثا ثقافيا
بامتياز يف فرنسا وخارجها .إنه ينشط النقاش
العمومي ،وهو نقاش قد يهم املغرب
الباحث عن منوذج تنموي يقلص الفوارقn .

