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االفتتاحية

قد يكون خطاب امللك محمد السادس ،يف
افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية
الرابعة من الوالية العارشة للربملان ،يوم
الجمعة  11أكتوبر الجاري ،حاسام ليك
تقبل البنوك املغربية ،أخريا ،بتقليص
هوامشها التي تساهم يف تغذية أرباحها،
من أجل متويل االقتصاد الوطني ،وليس
فقط املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،يف أفق
تغيري "العقلية" البنكية ليك تتقبل مزيدا من
"املجازفة" ،بدل اإلرصار ،املبالغ فيه أحيانا،
عىل الضامنات التي تكاد تكون "رهنية" يف
غالب األحوال...
لقد الحظ املتتبعون كيف استنفر الخطاب
املليك القامئني عىل أمر القطاع البنيك يف
اململكة (الحكومة ممثلة يف وزارة االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة وبنك املغرب
والتجمع املهني للبنوك) ،وبدأ الحديث،
يهم اإلجراءات
مبارشة بعد إلقاء الخطابّ ،
العملية؛ من قبيل فكرة إحداث آلية لضامن
القروض ،بعدما تك ّرس طويال انطباع سيئ
حول القطاع البنيك ،بصورة ذهنية يبدو فيها
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وكأنه ال يبحث فقط إال عن الربح ،وال يشء
سوى الربح...
من هذا املنطلق ،ونظرا إىل أن املوضوع
بر ّمته مل يحظ ،عموما ،بكثري من املعالجة
اإلعالمية ،نظرا لتغطيته مبا وقع مع صالح

بدأ الحديث ،مباشرة بعد إلقاء
الخطاب ،يهمّ اإلجراءات العملية
كإحداث آلية لضمان القروض.
الدين مزوار ،رئيس االتحاد العام ملقاوالت
املغرب قبل استقالته ،فقد رأينا أن نخصص
ملف هذا العدد األسبوعي ملا خ ّلفه
الخطاب املليك من أثر يف القطاع البنيك،
وآفاق التحول املنشود ،عىس أن تكون
املبادرة امللكية فاتحة خري عىل املقاولني
الشباب وعىل االقتصاد الوطني عموماn ...

الحدث

العالم المغربي يزمي:

العامل املغريب رشيد يزمي
مصدوم من نتائج جائزة
نوبل للكيمياء لهذا العام،
رغم أنه كان سباقا يف بداية
الثامنينات لتطوير بطاريات
الليثيوم القابلة للشحن هذا
ما رصح به لـ"تيلكيل عريب".
عبد الرحيم سموكني

مل يفهم كثريون إقصاء عامل مغريب من جائزة
نوبل للكيمياء ،رغم أنه كان سباقا يف بداية
الثامنينات لتطوير بطاريات الليثيوم القابلة
للشحن ،التي أحدثت ثورة كبرية يف مجال
األجهزة اإللكرتونية املحمولة ،فهل ميكن
اعتبار إقصاء رشيد يزمي حيفا؟

فوز سابق مع الفائزين

يقول العامل املغريب لـ"تيلكيل عريب" إنه
صدم بداية ،ألن اسمه مل يرد مع الفائزين
بجائزة نوبل للكيمياء ،خاصة وأن الثالثة
الفائزين بها ،وهم األمرييك من أصل أملاين
جون ب .غودنوف والربيطاين ستانيل
ويتنغهام والياباين أكريا يوشريو ،أصدقاء له،
وسبق أن توج صحبة غودنوف ويوشريو،
إضافة إىل عامل ياباين آخر هو يوشييو
نييش سنة  ،2014بجائزة تشارلز درابر
التي متنحها األكادميية الوطنية للهندسة
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العالم المغربي
رشيد يزمي في
مختبره.

يف واشنطن ،وهي جائزة تعادل يف قيمتها
العلمية جائزة "نوبل" ،وتوصف بـ"جائزة
نوبل للهندسة" ،ويضيف "قبلها بسنتني؛
أي يف العام  ،2012فزنا نحن الثالثة أنا
وغودنوف وأكريا يوشريو مبيدالية جمعية
مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات (،)IEEE
ما يعني أننا زمالء وأصدقاء ،وأنا أنادي
دوما غودنوف بوالدي ،ألنه رجل مسن،
ولإلشارة فهو اليوم العامل األكرب سنا الذي
نال نوبل ،عن عمر  97عاما".

يضيف يزمي بأنه أحس بالحيف ،ورأى يف
إسقاط اسمه ظلام وجورا ،ويقول "بالتأكيد
إنه قرار جائر ،وفيه حيف كثري ،لكن ،يف
الوقت ذاته ،ال ميكن ألحد أن يطرح السؤال
ملاذا جرى إقصاء عامل واختيار آخر ،ألن
هوية املصوتني تبقى طي الكتامن تفاديا
لالحتجاج واالنتقادات .رمبا ألن 'نوبل' ال
متنح ألكرث من ثالثة علامء ،لذلك جرى
إسقاط اسمي ،عىل اعتبار أين العامل األصغر
سنا من بني املتوجني الثالثة".

الحدث

ما الفرق بين اإلنجازات؟

يرشح يزمي بالتفصيل يف حديثه الهاتفي
مع "تيلكيل عريب" الفرق بني إنجازات
العلامء الثالثة وإنجازه العلمي املرتبط
ببطارية الليثيوم ،ويوضح "لقد بدأت أنا
وغودنوف يف السنة ذاتها أبحاثنا حول
الليثيوم .هو كان حينها أستاذا يف أوكسفورد،
وأنا يف عمر  26عاما ،باحثا يف جامعة
غرونوبل ،هو اشتغل بداية عىل مفهوم
بطارية الليثيوم سنة  ،1980وهي السنة
التي اكتشفت فيها مادة "كرافيت" التي
تسمح بإعادة شحن بطارية الليثيوم ،يف
حني أن غودنوف ،اشتغل فقط عىل مادة
الكاتود ،وكان أول من اكتشف أن هذه
املادة لها إمكانات أكرب إذا تم تصنيعها
بأوكسيد فلزي بدال من كربيتيد الفلز .وبعد
إجراء بحث منهجي أثبت يف عام 1980
أن أوكسيد الكوبالت مع أيونات الليثيوم
املقربة ميكن أن ينتج ما يصل إىل أربعة
فولت .لقد كان تقدما مهام من شأنه أن
يؤدي إىل بطاريات أكرث قوة ،حينها مل نكن
نعرف بعضنا ،لكن ،فيام بعد ،وحدتنا
أبحاثنا حول بطاريات الليثيوم ،ورصنا
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يزمي رفقة األمريكي
جون ب .غودنوف
والياباني أكيرا
يوشيرو اللذين توجا
بنوبل للكيمياء،
وأخذت الصورة سنة
 2014لدى فوزهم،
إلى جانب ياباني
ثان ،هو يوشييو
نيشي ،بجائزة تشارلز
درابر في واشنطن.

صديقني ،واألمر ذاته ينطبق عىل العامل
الياباين" .ويتابع يزمي" :يوشريو بدأ أبحاثه
سنة  ،1985لينتج أول منوذج تطبيقي
لبطارية ليثيوم قابلة لالستخدام .بدال من
استخدام الليثيوم التفاعيل يف مادة األنود،
مستخدما 'كوك البرتول' وهي مادة كربونية،
مثل أوكسيد الكوبالت ،من الكاثود ،ميكن
من إقحام أيونات الليثيوم".
وعن العامل الثالث ستانيل ويتنهام ،أوضح
يزمي أنه اشتغل يف السبعينات ،عىل
تصور لبطارية ملواد اندماج الكاتود ،غري
أنه استعمل الليثيوم الصلب ،ما يؤدي إىل
انفجارالبطارية.
ويوضح أن بطاريات الليثيوم التي تستعمل
من الكاتود تنترش بنسبة  20يف املائة ،أما
التي تستعمل الغرافيت ،فهي منترشة بنسبة

"بالتأكيد إنه قرار جائر ،وفيه حيف كثير،
لكن ،في الوقت ذاته ،ال يمكن طرح
السؤال حول إقصاء عالم واختيار آخر".

 90يف املائة .وبعيدا عن التفاصيل العلمية
والفرق بني إنجازات العلامء الثالثة ،يرشح
يزمي أن الفوز بجائزة نوبل يتطلب من
املرتشح أن يتوفر عىل قوة لوبيينغ كبرية،
وهو األمر الذي افتقده اليزمي ،وقال "كم
من مغريب كان يعرف مسبقا أن هناك
عاملا مغربيا مرشحا لنوبل للكيمياء .أكيد
العدد ال يتعدى العرشات ،أضف إىل ذلك
أن العلامء الثالثة كانوا دوما مساندين
برسائل دعم تصل إىل األكادميية السويدية،
وعددها باملئات ،يف حني كم رسالة مساندة
وصلت لدعمي؟ ،أعتقد أيضا أنها مل تتعدى
العرشات".
ويضيف يزمي "العلامء الثالثة يستحقون
الفوز ،وهذا أمر ال جدال فيه ،لكن أود أن
أشري إىل أن عاملا مثل جون ب .غودنوف،
منذ بداية التسعينات واسمه يرتدد يف
ردهات األكادميية السويدية ،بينام الياباين
أكريا بدأ ترشيحه يف أواسط التسعينات،
أما أنا فبدأ اسمي يرتدد كمرشح لنوبل
حتى عام  ،2012وأنا عىل يقني أن القادم
سيحمل مفاجآت جميلة ،وأنا مل أقل كلمتي
األخرية يف مجال البحث العلمي"n .

مجتمع

"ألزا" تتوقع جني 10
ماليير درهم من نقل
البيضاويين..

أعلنت رشكة "الزا" التي حصلت عىل عقد
نقل الحافالت بالدار البيضاء عن خططها وما
تتوقعه من أرباح ،مقابل التزامات مجلس
املدينة وبقية الجامعات املستفيدة من
مدارات الحافالت ،التي ستعتمد االسترياد
املؤقت و"تأهيل" بعض الحافالت القدمية.
تيلكيل عربي

يتوقع أن تصل مداخيل رشكة "ألزا" من
تدبري النقل بالدار البيضاء إىل مليار أورو
( 10,65مليار درهم) ،يف الوقت نفسه،
الذي ترنو إىل دخول مجال النقل املدريس
والسياحيباملدينة.

آمال قوية للنمو

أعلنت رشكة "ناشيونال إكسربيس"
الربيطانية املالكة لرشكة "ألزا" املتخصصة يف
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النقل العمومي ،والتي تشتغل يف خمس مدن تأهيل الحافالت املتوفرة ضمن األسطول الحايل
وجلب حافالت يف إطار االسيرتاد املؤقت ،يك
مغربية ،أن عقدها الجديد لتدبري الحافالت
تقوم بتسيري  450حافلة.
يف مدينة الدارالبيضاء ،سيجلب لها أرباحا
وأضاف أنه بالنظر لوضعية األسطول الحايل،
تقدر مبليار أورو عىل مدة  15سنة .وقالت
الرشكة ،يف بالغ لها ،إن عقدها الجديد مع
الذي وصفه بـ"غري الصالح" ،والذي سيعمد إىل
مجلس مدينة الدارالبيضاء سيضاعف تواجدها إعادة تأهيله ،ستبذل جهود من أجل االسترياد
يف املغرب ،وأن عقدها الجديد لتدبري النقل
املؤقت لحافالت من أوروبا يف أفق نهاية العام
العمومي يف العاصمة االقتصادية للمغرب
الحايل وبداية العام املقبل ،من أجل تأمني النقل
يعطي آماال قوية للنمو .وأضافت الرشكة التي يف املرحلة االنتقالية.
تتوقع نقل  100مليون مسافر يوميا ،يف البالغ وشدد عىل أن تسيري تلك الحافالت ،سيتم
الذي نرشته "رويرتز" ،أنها تخطط لدخول
إىل غاية استرياد  350حافلة جديدة يف نونرب
مجال النقل السياحي والنقل املدريس يف املدينة املقبل ،علام أن ذلك العدد يفرتض أن يرتفع إىل
 700حافلة ،عىل اعتبار أن الرشكة ومؤسسة
يف مراحل مستقبلية .وأعلن الثالثاء املايض،
خالل انعقاد دورة أكتوبر ملؤسسة التعاون بني التعاون الجامعي ،ستتوليان رشاء تلك الحافالت
الجامعات بالدار البيضاء ،أنه تم إبرام عقد مع من الخارج .وأكد عىل أن الرشكة الجديدة
املفوضة لها ،التزمت بالحفاظ عىل العامل الذين
" ألزا" التي ستتوىل تدبري النقل عرب الحافالت
كانوا يعملون لفائدة "نقل املدينة" مع االحتفاظ
بعد نهاية العقد الذي كان يربط العاصمة
االقتصادية مع " نقل املدينة" .وكشفت الرشكة بجميع الحقوق املكتسبة.
أن العقد مع املدينة سيبدأ عمليا الشهر املقبل ،وأشار إىل أن العقد الجديد ،الذي سيمتد عىل
مدى عرشة أعوام ،مبني عىل أساس منوذج
وأنها ستدشن عملها بـ 400حافلة كمرحلة
أوىل ،قبل الوصول إىل عدد  700حافلة بداية اقتصادي يريس تقاسم املخاطر التجارية بني
العام املقبل ،وأنها تنتظر نقل  100مليون
الرشكة ومؤسسة التعاون الجامعي ،مؤكدا أن
مسافر.
جميع املداخيل التي سيتم استخالصها من
قبل الرشكة ،ستوضع يف حساب باسم مؤسسة
التزامات الجماعات
التعاون الجامعي متسكه "كازا ترانسبور"،
عبد العزيز العامري ،رئيس املجلس الجامعي
باملقابل ستتوىل مؤسسة التعاون الجامعي عىل
للدارالبيضاء ،من جانبه كان قد أوضح ،يوم
توفري منحة جزافية للرشكة من أجل مواجهة
الثالثاء  15أكتوبر الجاري ،خالل اجتامع
التكاليف .وأشار إىل أن املنحة الجزافية ملواجهة
مؤسسة التعاون الجامعي بني الجامعات ،أن
التكاليف ،تنقسم ،من جهة ،إىل تلك التي تهم
رشكة " ألزا" ،التي ستتوىل تدبري النقل بعد نهاية االستغالل ،مثل الغازوال والصيانة والعامل ،ومن
رسيان العقد الذي كان يجمع املدينة مع "نقل جهة أخرى ،االستثامرات املنجزة من قبل الرشكة
وأقساطهاn .
املدينة" ،ستتوىل يف إطار املرحلة االنتقالية

الملف

الملك محمد السادس في آخر
استقبال له لوالي بنك المغرب
عبد اللطيف الجواهري.

استنفر حديث امللك محمد السادس عن انتظاراته من البنوك من يهمهم أمر ذلك
القطاع باملغرب ،حيث طرحت فكرة إحداث آلية لضامن القروض ،بينام ينتظر أن تقبل
البنوك بتقليص هوامشها التي تساهم يف تغذية أرباحها.
المصطفى أزوكاح
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الملف

مل ينتظر من يهمهم األمر طويال من أجل
االنكباب عىل بحث سبل تحفيز البنوك
عىل املساهمة يف متويل االقتصاد ،بعدما
حث امللك محمد السادس الحكومة وبنك
املغرب والتجمع املهني للبنوك باملغرب
عىل تسهيل عمليات التمويل البنيك
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ،ودعم
الخريجني الشباب ،لتسهيل إدماجهم املهني
واالجتامعي ،معتربا أن القطاع البنيك يعطي
انطباعا سيئا ،وكأنه يبحث فقط عن الربح.

يخول ضامن دورة االستغالل ،حيث يؤكد
وزير االقتصاد واملالية محمد بنشعبون أن
هذين املنتوجني رشعا يف إعطاء نتائج ،وذلك
أن عدد الرشكات التي استفادت من ضامن
صندوق الضامن املركزي ارتفعت بنسبة
 180يف املائة يف يوليوز املايض.
ويؤكد وزير االقتصاد واملالية أن الهدف كان
يتمثل يف االنتقال من  11ألفا إىل  22ألف
رشكة ،غري أنه يشدد عىل أنه سيتم بلوغ
 35ألف رشكة يف العام الحايل.
غري أن عدد الرشكات التي يجري ضامن
ديونها غري كاف بالنظر لحجم االنتظارات.
هذا يدفع محمد العريب ،عضو الجامعة
الوطنية لحقوق املستهلك ،إىل الدعوة إىل
توضيح مهام صندوق الضامن املركزي.

آلية ضمان مرتقبة

وأوىص امللك ،يف خطاب افتتاح الدورة
الربملانية الخريفية ،يوم الجمعة املايض،
الحكومة واملهنيني وبنك املغرب ،باالنكباب
عىل ثالث نقاط؛ تتمثل يف متكني أكرب عدد
من الشباب املقاول حاميل املشاريع املنتمني
ملختلف الفئات االجتامعية ،ودعم املقاوالت
الصغرى واملتوسطة خاصة املصدرة نحو
إفريقيا ،وتسهيل ولوج املواطنني إىل
الخدمات البنكية خاصة العاملني يف القطاع
غري املهيكل.
امللك اعترب أن جهود الدولة ال تكفي
وحدها وأن عىل القطاع البنيك تحمل
مسؤولياته.
واستحرضت االجتامعات التي عقدت بني
وايل بنك املغرب ووزير االقتصاد واملالية من
جهة ،وبني هذا األخري ورئيس املجموعة
املهنية للبنوك باملغرب ،بني يومي االثنني
والثالثاء ،توصيات الخطاب املليك ،خاصة
يف ما يتصل بالفئات املستهدفة ،حيث
أفضت املشاورات إىل تصور آلية أو صندوق
للضامن ،يتيح ،يف ظل رضورة التقيد
بالقواعد االحرتازية للمصارف ،متويل زبناء
تقدر البنوك أن التعاطي مع انتظاراتهم
ينطوي عىل مخاطر.
عندما تثار مسألة التمويل يف عالقة بالقطاع
البنيك ،تؤكد الحكومة عىل الضامنات التي
توفرها عرب صندوق الضامن املركزي ،حيث
شددت عىل التوجه الذي انخرطت فيه يف
العام الحايل من أجل تسهيل قراءة املنتجات
املتاحة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة،
ورفع سقف التمويالت.
وتشري وزارة االقتصاد واملالية إىل أنه تم
تقليص املنتجات املقرتحة من  12منتوجا
إىل اثنني؛ منتوج يتيح ضامن االستثامر وآخر
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هوامش البنوك

الملك محمد
السادس في
البرلمان الفتتاح
الدورة التشريعية
الجديدة.

ينتظر أن يواكب توفري آلية للضامن ،بذل
مجهود من قبل البنوك ،عرب تقليص هوامش
الوساطة ،حسب ما نقلته .Médias24
ويأيت الحديث عن هوامش الوساطة البنكية،
يف ظل إثارة مسألة أرباح البنوك ،التي
يسود انطباع سيئ حولها ،كام الحظ ذلك
امللك يف خطابه أمام الربملان ،فقد وصلت

تلك األرباح إىل  14مليار درهم ،مسجلة
زيادة بنسبة  4,4يف املائة ،من بينها  11مليار
درهم تأتت من أنشطتها يف املغرب.
ويعترب مصطفى ملكو ،الذي عمل يف القطاع
البنيك يف مجال تدبري املخاطر عىل مدى
ثالثة عقود ،أنه يفرتض يف البنوك التخفيف
من تعظيم أرباحها وعائدات املساهمني ،أيا
كانت الظرفية االقتصادية يف املغرب ،فهو
يالحظ أن كل درهم يودع لدى البنوك يدر
عليها  4,5درهم؛ أي عوائد تصل إىل 3,5
درهم ،متسائال حول الرس وراء تحقيق أرباح
كبرية ،رغم ضعف النمو االقتصادي الذي مل
يتعد  3يف املائة يف العام املايض.
ويتساءل االقتصادي محمد بنموىس ،بدوره،
حول الطريقة التي تنجح فيها البنوك يف
زيادة ناتجها الخام البنيك وصيانة أرباحها،
رغم ضعف استهالك األرس ،وتزايد إفالس
املقاوالت ،وتدهور عجز امليزان التجاري
وارتفاع املديونية العمومية والوضعية املالية
للرشكاتالعمومية.
ويرد ذلك إىل تحكم ثالثة أبناك يف ثلثي
السوق ،وتحصني هوامش الوساطة البنكية،
حيث وصلت إىل مستويات مرتفعة بالنظر
لقدرات السداد لدى الرشكات واألفراد،

الملف

املائة ،قبل أن يرتفع يف العام املقبل إىل 1,2

وعدم كفاية الترشيع حول فوترة العموالت
البنكية التي متثل يف العام املايض 7,3
ماليري درهم؛ أي ما ميثل  15يف املائة من
الناتج الخام البنيك ،حيث أن التعريفات
املطبقة ال تؤمن ضامنات الشفافية لفائدة
الزبناء ،خاصة املقاوالت الصغرية واملتوسط
والصغرية جدا ،واملستوى املبالغ فيه
للوساطة البنكية لتمويل االقتصاد ،ما مينح
سلطة مبالغ فيها للبنكيني ويهمش الفاعلني
اآلخرين للسوق املايل.
غري أن مصدرا بنكيا يرى أن مسألة توزيع
القروض للمقاوالت يف املغرب تبقى
محكومة بالقواعد االحرتازية التي يفرتض
يف البنوك التقيد بها ،خاصة إذا ما أرادت
تفادي توسيع مساحة القروض التي تجد
صعوبة يف اسرتدادها ،معتربا أنه يجب
استحضار أن املشاريع ،التي تعرض عىل
البنوك من أجل توفري التمويالت ،قد ال
تكون كلها متضمنة للرشوط امليرسة ،ما
يستدعي يف تصورها االنكباب عىل وضع
بنية كفيلة بأن تواكب أصحاب املشاريع
وتجعلهاقابلةللتمويل.
ويشري إىل هذه املسألة تطرح يف تراجع
ودائع الرشكات بحوايل  17مليار درهم إىل
غاية غشت املايض ،مؤكدا أن قدرة البنك
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يف املائة.
ويرى أن خفض معدل الفائدة الرئييس
سيساعد عىل التخفيف من الضغط الذي
متثله الفوائد املرتفعة عىل القروض التي
يتحملها املقرتضون من البنوك ،والتي تصل
إىل مستويات جد مرتفعة ،ال يربرها قانون
املنافسة الحر يف تحديد الفائدة.
وتشتيك املقاوالت ،خاصة الصغرية منها ،من
ارتفاع كلفة القروض البنكية ،وهو ما يرده
محمد العريب ،الخبري يف القطاع البنيك ،إىل
كون البنوك ،تتبنى قواعد احرتازية متشددة
عندما يتعلق األمر بالرشكات الصغرية ،ما
يحرم هذه األخرية من متويالت ميكن أن
تساعدها عىل التوفر السيولة التي تسهل
عليها تنفيذ مشاريعها .ويتصور ملكو أنه
يف حال لجوء بنك املغرب إىل خفض معدل
الفائدة فإن ذلك يفرتض أن ينعكس عىل
الحركية االقتصادية ،خاصة أن وايل بنك
املغرب كان الحظ أن خفض معدل الفائدة
يفترض في بنك
المغرب أن يخفض عىل التمويل ال ترتهن فقط لألموال الذاتية ،الرئييس ينعكس سلبا عىل املدخرين دون
معدل الفائدة
بل تتعلق بحجم الودائع التي تتلقاها .فهل أن يستفيد منه الزبناء املقرتضون ،عىل
الرئيسي.
يساهم التدبري املتوقع يف مرشوع قانون
اعتبار أن البنك يخفض معدل الفائدة عىل
املالية ،والقايض بإعفاء األشخاص الذين
الودائع دون أن يعيد النظر يف املعدالت
يودعون "الكاش" غري املرصح به لدى البنوك املطبقة عىل القروض ،ما يطرح تساؤالت
من أي آثار جبائية ،يف دعم الودائع لدى
حول تأثري ذلك عىل متويل االقتصاد.
املؤسساتالبنكية؟
وقد عرب وايل بنك املغرب يف سياق سعيه
إىل تربير قرار الحفاظ عىل معدل الفائدة
هل يتخذ البنك المركزي القرار؟ الرئييس ،يف حدود  2,25يف املائة ،عن
هل ميكن أن يتخذ البنك املركزي قرارا
استعداد البنك املركزي لـ"توفري كل السيولة
يخفض معدل الفائدة الرئييس؟ يتصور
الالزمة التي تحتاجها البنوك من أجل متويل
مصطفى ملكو ،الخبري يف القطاع البنيك،
االقتصاد" ،مشريا إىل أنه حال ارتفاع الطلب
أنه يفرتض يف البنك املركزي ،اتخاذ ذلك
عىل القروض بنسبة  10يف املائة مثال ،دون
القرار مبا ينعكس عىل معدالت الفائدة عىل أن يواكبه منو الودائع ،فإن البنك املركزي
القروض التي توزعها البنوك ،مشريا إىل أن
سيضع السيولة الالزمة رهن إشارة البنوك،
مطلب خفض معدل الفائدة الرئييس يربره مشددا عىل أن البنك املركزي املغريب يتوفر
معدل التضخم املنخفض ،والذي ينتظر أن عىل العديد من وسائل التدخل.
يستقر يف العام الحايل يف حدود  0,4يف
ويعترب محمد العبودي ،عضو املركز املغريب
للظرفية أن االنخراط يف مسار اسرتداد
الديون املتعرثة ،عرب إسنادها لرشكات
متخصصة يف التحصيل (،)Défaisance
أفضت المشاورات الحكومية مع بنك
ميكن أن يضخ سيولة جديدة يف البنوك،
المغرب ومجموعة البنوك إلى تصور
عىل اعتبار أن الديون املتعرثة متثل حوايل 7
يف املائة من القروض البنكية؛ أي حوايل 70
آلية أو صندوق للضمان.
مليار درهمn .

حوار

الحقاوي:

يف هذه الدردشة تتحدث
بسيمة الحقاوي ،وزيرة
التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية السابقة،
التي التقاها "تيلكيل عريب"،
عىل هامش حفل "متيز
املرأة املغربية" بالرباط
عن الدروس والخالصات
التي خرجت بها طيلة
مسارها يف التدبري الحكومي،
كام تتحدث عن آفاقها
املستقبلية.

الشرقي لحرش

ما هو شعورك وأنت تودعني الحكومة
تزامنا مع تنظيم حفل جائزة "متيز للمرأة
املغربية"؟
شعور عادي يف الواقع ،شعور من يجب أن
يستمر يف عمله إىل آخر لحظة ،فأنا أعمل
مبا جاء يف األثر "إذا قامت الساعة وبيد
أحدكم فسيلة فليغرسها" ،لذلك فالعمل
بالنسبة يل ال يجب أن يتوقف.
ما هي الدروس والخالصات التي خرجت
بها من الحكومة؟
االشتغال يف الحكومة مدرسة حقيقية يف
الحياة ويف العالقات ويف التدبري ،خصوصا
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بسيمة الحقاوي،
وزيرة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية
السابقة.

عندما يكون املجال الذي تشتغل فيه ميس
قضايا املجتمع وميس إشكاليات كبرية
تهم فئات من املجتمع يف وضعية هشة
وصعبة .إن املجال الذي اشتغلت فيه
مجال ليس كباقي املجاالت ،لكونه يتعلق
باإلنسان يف وضعيات صعبة ،وعندما
ميس العمل املجتمع بكل رشائحه ويف كل
قضاياه الدقيقة منها والصعبة نحتاج إىل
جهد مضاعف.
هل أكسبك املنصب الحكومي صداقات
وخلق لك خصوما؟
ال ميكنني أن أتحدث عن الصداقات أو

عن الخصوم ،العمل هكذا فيه مد وجزر،
أخذ وعطاء .إن املنصب الحكومي كباقي
مجاالت الحياة ،أحيانا تجد نفسك يف
وضعية صعبة ،وأحيانا تشعر بالسعادة
والرضا عن النفس.
ما هي آفاقك املستقبلية؟
ما أنا متيقنة منه أنني لن "أعيش وضعية
عطالة" ،ال أبد أن أقوم بيشء ،سأرتاح
أسبوعا أو أسبوعني ،وأقرر ما سأفعل ،أنا
اآلن أفكر ،رمبا أنشغل بالكتابة والبحث
العلمي ،ورمبا أهتم بأشياء أخرى" ،مازلت
تنخمم"n .

دراسة

األسئلة البرلمانية:

نتائج مثرية انتهت إليها دراسة أنجزها مركز بحثي مغريب حول "األسئلة
الربملانية :من يطرحها ومن يجيب عنها؟" ،يف الوالية الترشيعية السابقة ،تذكر
بزمن سيايس يعتقد الكثري أنه انتهى إىل غري رجعة.
تيلكيل عربي

هذه الوالية الترشيعية .ويأيت خلفه االتحاد
االشرتايك ،الذي طرح نوابه حوايل  12ألف
سؤال؛ أي  %25من مجموع األسئلة املوجهة
للحكومة .أما باقي األحزاب الحارضة يف
مجلس النواب ،فقد طرح كل واحد منها ما
يقل عن  5000سؤال.

استمرار االنقسامات القديمة

خلصت دراسة أنجزها مركز البحث "طفرة" الذي بلغ متوسط األسئلة التي طرحها نوابه
إىل أن االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية هو  208سؤاالً.
الحزب األكرث نشاطاً يف مجلس النواب ،من ويبقى يف العموم أن حزب العدالة والتنمية
حيث متوسط عدد األسئلة لكل نائب ،يف
هو الحزب الذي طرح أكرب عدد من األسئلة،
الوالية السابقة ،حيث طرح ممثلوه 257
حيث قدرت بحوايل  25ألف سؤال ،أي ما
سؤاالً لكل منهم ،يليه حزب العدالة والتنمية يزيد عن نصف األسئلة التي ُطرحت خالل
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وزير الداخلية
الحالي عبد الوافي
لفتيت.

وأضافت الدراسة ،التي استندت عىل جمع
كافة األسئلة الكتابية والشفهية املوجهة من
طرف أعضاء مجلس النواب للحكومة خالل
الوالية الترشيعية 2016-2011؛ أي حوايل 40
ألف سؤال ،إىل أن حزب التقدم واالشرتاكية
حل ثالثا ،بالنسبة ملتوسط عدد األسئلة لكل
نائب ،بنسبة تناهز  115سؤاالً لكل نائب.
ومل يطرح النواب املنتخبون من التجمع
الوطني لألحرار ،حسب الدراسة ذاتها،
يف املعدل سوى  18,3سؤاالً ،ما يجعل
هذا األخري الحزب األقل نشاطاً يف مجلس
النواب ،وبالكاد تجاوزهم نواب حزب
األصالة واملعارصة والحركة الشعبية واالتحاد
الدستوري مبعدل  30سؤاالً لكل نائب.
واملثري ،كام جاء يف الدراسة ،أن نائب االتحاد
االشرتايك ،عن دائرة جرادة املختار راشدي
طرح أزيد من  2100سؤال يف  5سنوات ،يف
املقابل مل تطرح ياسمينة بادو ،وزيرة الصحة
السابقة ونائبة حزب االستقالل ،عن دائرة أنفا
بالدار البيضاء ،إال سؤاال واحداً!
ومن النتائج التي يستخلصها منجزو الدراسة
أن الفوارق بني األحزاب "تذكرنا بواحدة

دراسة

من أقدم االنقسامات يف التاريخ السيايس
املغريب :من جهة ،نجد األحزاب اإلدارية
(الحركة الشعبية والتجمع الوطني لألحرار
واالتحاد الدستوري وحزب األصالة
واملعارصة) التي تم تشكيلها بتشجيع كبري
من القرص؛ ومن جهة أخرى ،أحزاب الحركة
الوطنية (حزب االستقالل واالتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية وحزب التقدم واالشرتاكية)
وليدة النضال من أجل االستقالل ،باإلضافة
إىل حزب العدالة والتنمية" .وأعطوا مثاال
عىل ذلك بكون "األحزاب اإلدارية" تطرح
عدداً أقل من األسئلة مقارنة بالبقية،
فالعضو من "الحزب اإلداري" يطرح 26,2
سؤاالً يف املعدل ،مقابل  165سؤاالً من
عضو يف أحد أحزاب الحركة الوطنية أو
حزب العدالة والتنمية.
والحظوا أن "املثري للدهشة هو أن هذا
التمييز بني األحزاب يعد أكرث تأثرياً عىل
طرح األسئلة الربملانية من االنقسام بني
املعارضة واألغلبية .وقد يظن املرء أن
أحزاب املعارضة متارس ضغطاً أكرب عىل
الحكومة مقارنة بنظرياتها التي تنتمي
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لألغلبية .إال أنه عىل عكس ذلك ،يتبني أن
برملانيي األغلبية يطرحون أسئلة أكرث بقليل
من أولئك الذين ينتمون للمعارضة (يف
املتوسط ،يطرح نائب يف األغلبية  123سؤاالً
مقابل  78لنائب يف املعارضة)".

الرقابة تختلف باختالف الوزارات

من جلسة مساءلة
لرئيس الحكومة
بمجلس النواب خالل
الوالية السابقة.

من نتائج الدراسة ،التي أنجزها املركز
الذي تأسس سنة  2014بهدف "تحسني
فهم املؤسسات املغربية للمشاركة يف
توطيد سيادة القانون يف املغرب" ،أن وزارة
الداخلية كانت أكرث من ُو ِّجهت لها األسئلة
حيث تلقت  8265سؤاالً ،أي  %17,5من
األسئلة الواردة ،تليها وزارة الرتبية الوطنية
بـ 4176سؤاالً ( ،)%9ثم وزارة التجهيز
بـ 4079سؤاالً (.)%8,6
ومن نتائج الدراسة أن جميع الوزارات ال
تجيب عن األسئلة بنفس الوترية ،فمن بني
الوزارات العرش التي ُو ِّجه لها أكرب عدد من
األسئلة (أي  %70من مجموع األسئلة)،
بلغت نسبة اإلجابة بالنسبة لوزارة الداخلية
 ،%29,6أي النسبة األدىن .يف املقابل ،أجابت

وزارة الصحة عىل حوايل  %80من األسئلة
املوجهة لها والبالغة نسبتها  %7,3فقط.
ومام خلص إليه معدو الدراسة أن "فعالية
الرقابة الربملانية تختلف باختالف الوزارات".
وأوردوا مثاال يتعلق بسهولة حصول أعضاء
مجلس النواب عىل املعلومات من وزارة
الصحة أو وزارة العدل ،من حصولهم عليها
من وزارة الداخلية ،رغم أن القانون ينص
عىل كافة الوزارات اإلجابة عىل األسئلة التي
يتلقونها يف غضون الـ 20يوماً التي تيل
إيداعها لدى مكتب مجلس النواب .ويف
حال غياب الرد ،يجوز للنائب أن يطلب
إدراج سؤاله يف جدول أعامل الجلسة
املوالية ويجرب الوزير املعني عىل اإلجابة ،إال
أن هذا اإلجراء نادراً ما يتم القيام به.
وحول سؤال :ملاذا تقوم بعض الوزارات
بالرد أكرث من غريها؟ يقول معدو الدراسة
"ال ميكن لغياب اإلرادة السياسية أن يكون
التفسري الوحيد ،إذ ميكن أن يوجد تفسري
آخر يتمثل يف أن غياب الرد ناتج عىل العدد
املفرط من األسئلة الواردة ،فكلام زاد عدد
األسئلة ،طال أمد الرد"n .

كتاب

رغم نواياهم "الطيبة"..

لكاتب أمرييك أطروحة
مفادها أن النخب الخريية
تساهم ،بشكل كبري ،يف
توسيع الفوارق بالطرق
التي تراكم وتحمي وتنمي
بها رأساملها ،حيث تزعم
أنها تريد تغيري العامل دون
تغيري النظام ،لعدم فقدان
امتيازاتها.

المصطفى أزوكاح

تعرب النخب الخريية ()Philanthropes
عن تطلعها إىل تغيري العامل ،يف الوقت الذي
تتسع فيه الفوارق ،غري أنها ال تقوم سوى
بتحويل التغيري االجتامعي لخدمة مصالحها
تفاديا لنقض النظام الذي كرسها.

تغيير العالم دون فقدان
االمتيازات

هذه هي األطروحة التي يدافع عنها
الكاتب األمرييك ،أناند جرييدهاراداس
( ،)Anand Giridharadasأن فاعيل
الخري يساهمون يف تأبيد أو تدعيم الفوارق،
معتربا أن العديد من األغنياء عندما يدركون
أنهم يعيشون يف عامل من الفوارق والغضب،
يسعون إىل تكريس جزء من وقتهم وأموالهم
من أجل تغيري األمور ،غري أنهم يستعملون
نفس الوسائل التي تسببت يف املشاكل
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االجتامعية التي يريدون محاربتها .ويدافع يف
كتابه " ،"Winners Take Allعن أطروحة
مفادها أن النخب الخريية تساهم ،بشكل
كبري ،يف توسيع الفوارق بالطرق التي تراكم
وتحمي وتنمي بها رأساملها ،حيث تزعم
أنها تريد تغيري العامل دون تغيري النظام؛ أي
دون فقدان امتيازاتها .هذا يدفعها إىل وضع
ميثولوجيا حقيقية من أجل رشعنة مامرستها.
ينطلق الكاتب األمرييك ،ذو األصول الهندية،
من مالحظة تتمثل يف صعود الفوارق .إذا
كانت الواليات املتحدة عرفت يف القرن املايض
والقرن الحايل الرخاء والتقدم واالبتكار ،فإن
هذه العنارص مل تستفد منها سوى فئة من
الساكنة ،تاركة يف الخلف السواد األعظم من
الناس .فقد تضاعف منذ الثامنينات دخل  1يف
املائة من األغنياء قبل احتساب الرضيبة ،بينام
مل تتحسن إيرادات نصف الساكنة األكرث فقرا؛
أي حوايل  117مليون أمرييك.
يف ظل هذا الوضع ،تبحث النخب عن حلول
لتغيري العامل من أجل تقليص الفوارق ،ويعترب
الكاتب أنها تقوم بذلك مدفوعة بثالثة أسباب،
والتي تتمثل أوال يف رغبتها يف التخلص من
اإلحساس بالذنب ،وثانيا ،إعطاء العامل صورة
جيدة عن نفسها ،وثالثا ،احتواء غضب الناس
واحتواء الثورات.

فخ "رابح -رابح"

ومن أجل ذلك يقدم فاعلو الخري أنفسهم
كقادة للتغيري االجتامعي عرب نسج ميثولوجيا
تسمح لهم بفرض رؤيتهم لألمور ،وهم
يقومون بذلك عرب قصص وحكايات وروايات
وفنتازيا وأحالم ،ساعني إىل نرش ميثولوجيات

بني الساكنة التي يسعون إىل التأثري فيها عرب
نبوءات ،كام يرغبون يف نزع الطابع األناين عن
خطاباتهم عرب نوع من الغريية ،التي يريدون
تأكيدها من خالل الحديث عن اإلنسانية
والتضامن وحتى الحب ،بل إنهم ينزعون إىل
تصوير فكرة العمل املقاواليت كأحد أشكال
العمل اإلنساين .إنهم يقدمون عاملا كامال
من أجل راحتهم .هذه امليثولوجيا تستند
عىل نظرية يسميها الكاتب "رابح -رابح"
التي توحي بتغيري العامل دون تغيري النظام
وأن تعيش يف رخاء مع العامل أفضل .إنها
نظرية تندرج ضمن فكرة طورتها مؤسسة

كتاب

"كارينجي" يف بداية القرن العرشين،
ومفادها أن رخاء األقلية يفيد الجميع ،وبأن
الفوارق املؤقتة هي حتمية رضورية لتقدم
الجميع .ويعترب الكاتب أن "رابح -رابح"،
تساعد هذه النخب عىل تفادي االختيار بني
ربح املال وفعل الخري.
ويتصور الكاتب أن فكرة العامل دون قلب
النظام ( )Systèmeلها عالقة بكون النخب
هي جزء من املشكل ،مادامت تساعد يف
الحفاظ عىل الفوارق وتدعيمها عرب الطرق
التي تربح وتراكم بها املال .هكذا ،فإن
تغيري النظام؛ أي الوصول إىل إعادة توزيع
أكرث عدال يعني بالنسبة لهؤالء الرابحني
القيام بتضحيات ،والحال أن هؤالء يريدون
تغيري العامل دون فقدان أي يشء من طريقة
عيشهم وامتيازاتهم والحفاظ عىل الوضع
القائم ،إذ يجب أن يكون التغيري صوريا.

نخب مفيدة للشعوب؟

وتتمثل إحدى العنارص املركزية يف تصدي
النخب الخريية للتغيري االجتامعي يف السعي
إىل إضفاء طابع فردي عىل املشكل عرب
تقنية تقوم عىل تحميل املسؤولية لألفراد
العزيزة عىل اإليديولوجية النيوليربالية.
فإضفاء الطابع الفردي عىل املشكل يتجىل
عند تناول قضية الجنس؛ إذ عوض تناول
هذه املسألة من زاوية السلطة والهيمنة
الذكورية يجري اختزلها يف مسألة تطوير
ثقة النساء بأنفسهن.
هذه الطريقة تفيض إىل تفتيت املجتمع
ومتنع األفراد من التكاثف .فقد الحظت
مؤسسة "سوروس" ،أن بعض الشباب الفقراء
ال يتمنون الدفاع عن حقوقهم ،بل يفضلون
التحول إىل "مقاولني اجتامعيني" .إنه عامل
"جميعا مقاولون" ،الذي يدفع األفراد إىل
التسليم بأوضاعه وتحميلهم املسؤولية،
بينام يتعلق األمر بقضايا ميكن الدفاع عنها
اجتامعيا ،حسب أناند جرييدهاراداس.
تقدم هذه النخب نفسها عىل أنها
مفيدة للشعوب ضد الحكومات ،مانحة
لها إمكانية التحول إىل "مقاولني خالفا
للسلطات العمومية التي تتعامل معهم
كأطفال .فهؤالء الرابحون ال يريدون الظهور
مبظهر األقوياء ،إنهم يقللون من حجم
سلطتهم ووضعهم ،مفضلني أن ينظر إليهم
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صاحب الكتاب
األمريكي أناند
جيريدهاراداس.

أقىص الحدود ،منرصفا عن تعقيد الواقع.
ويعد الـ"باوربوينت" PowerPoint
الوسيلة املفتاح للربوتوكوالت.
ويشري إىل أن طريقة النخب يف التعاطي
مع التغيري االجتامعي تستلهم "البزنيس"،
عرب مفاهيم مثل التعظيم واملردودية
واإلنتاجية عىل حساب اإلنساين ،ويتعلق
األمر بالعمل يف مواجهة مشكل الفوارق
ومختلف أشكال الهيمنة عىل اقرتاح حلول
حلول سهلة ،رسيعة ،قابلة للتطبيق ،جاهزة
وجذابة ،فمن أجل محاربة الهشاشة ،نخلق
"تطبيقا" ،بل االهتامم باألسباب البنيوية.
باعتبارهم "متمردين" .هكذا ،يفشلون
كل إمكانية للعمل الجامعي واملشاركة
السياسية ،وكذلك الصورة التي تكونها
الساكنة عن السلطات السياسية.

التغيير بأدوات "البزنيس"

يف مرحلة ،حيث الرأساملية تواجه خصام
أقل وحيث األفكار النيوليربالية ،تنترش،
بعيدا عن املقاولة ،يك تأخذ حيزا متناميا
يف القطاع العمومي والقطاع ذي األهداف
غري الربحية ،يتم التغيري االجتامعي ،حسب
الكاتب ،عرب فاعلني وأدوات "البزنيس" ،التي
تعترب سبب املشكل.
ويرى الكاتب أن خطاب الرابحني حول
التغيري االجتامعي ال يركز عىل الجذور
واألسباب ،بل يتحدث عن الحلول بعبارات
إيجابية .إنهم يتحدثون عن الضحايا دون
يشري إىل املذنبني ،ويرضب مثال بالفقر،
الذي ال تجري إثارته من زاوية الفوارق ،ألن
الفوارق عالئقية وتحيل عىل املسؤولني.
ويالحظ أنه يتم استعامل " الربوتوكول"،
الذي يعترب أداة تتيح للمقاوالت مقاربة
وفهم ومعالجة املشكل ،فالربتوكول يهيئ
( )Formateاملشاكل عرب عقلنتها،
وتبسيطها وإخراجها من سياقها واختزاله إىل

النخب الخيرية تساهم في توسيع
الفوارق بالطرق التي تراكم وتحمي
وتنمي بها رأسمالها.

مفكرون لتسليع األفكار

ويذهب إىل بلورة هذه األساطري مل تكن
ممكنة لوال الدور املركزي للمفكرين
القادة ،الذين يزودون "الرابحني" باألفكار.
فأولئك املفكرون يأتون من العامل األكادميي
وانتقلوا إىل "الضفة األخرى" ،يك مينحوا
األقوياء مادة هيمنتهم ،إنهم مختلفون
عن الجامعيني الذين يحافظون عىل نظرة
نقدية للمشاكل البنيوية.
إنهم " يبيعون" و"يسوقون" أفكارهم
عرب املؤمترات أو الكتب األكرث مبيعات،
ويقرتحون رؤية اختزالية ،لكنها جذابة،
للواقع ،مستندين عىل متويل نخب عامل
األعامل ،ومتكيفني مع انتظاراتهم ،عىل
حساب وجهات نظرهم النقدية.
هكذا يتم تكريس "تسليع" األفكار .وإذا
كان قادة الفكر يتمتعون ،خالفا للجامعيني،
بجمهور كبري ،واالعرتاف ،واملال ،فإن فكرهم
يتعرض للتفقري .هذا يرسخ انتصار شكل من
"الفكر األحادي" ،املتناغم ،املناسب ملا يريد
"الرابحون" سامعه.
ويتجىل العمل الخريي كطريقة تنهجها
النخب من أجل االلتفاف عىل التغيري
االجتامعي خدمة ملصالحهم ،ألنهم يسعون
إىل فرض رؤيتهم للتغيري االجتامعي ،هكذا
يتجاهلون العامل ،ويعملون دون اإلنصات
للمعنيني ،واألشخاص عىل األرض ومهنيي
القطاع أو الفاعلني العموميني .ويذهب
الكاتب إىل درجة الحديث عن "االستعامر".
فتلك النخب ترسق للساكنة مسألة التغيري
االجتامعية ،حسب الكاتبn .
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