المادة  ..9تغول اإلدارة وروائح الفساد
تيلكيل عربي -العدد  - 27من  22إلى  28نونبر 2019

مدير النشر  :المختار عماري

ar.telquel.ma/

حوار

االفتتاحية

يعيش املغرب جدال سياسيا ودستوريا،
منذ منتصف أكتوبر املايض ،تاريخ اإلعالن
عن مرشوع قانون املالية لسنة ،2020
بشأن محاولة حكومة سعد الدين العثامين
"تحصني" أموال الدولة والجامعات الرتابية
ضد الحجز القضايئ ،رغم صدور أحكام
قضائية نهائية ،باسم امللك ،ومذيلة
بالصيغة التنفيذية.
لقد تم مترير املادة  9بصيغة معدّلة ،ضمن
مرشوع قانون املالية ،يف مجلس النواب ،وقد
يتم إسقاطها يف مجلس املستشارين ،ورمبا
سقطت ،يف حال صمودها بالغرفة الثانية يف
الربملان ،بقرار من املجلس الدستوري ،يف ظل
حديث مسؤولني كبار عن عدم دستورية
تلك املادة املثرية للجدل.
فلامذا املراهنة عىل مادة قد تؤخر صدور
قانون مالية  ،2020بدل حل املشكل من
جذوره ،والتساؤل عن دواعي الحجز عىل
أموال الدولة والجامعات الرتابية الذي بلغت
قيمته ،خالل الثالث سنوات األخرية1000 ،
مليار سنتيم ،من بينها  200مليار سنتيم تم
الحجز عليها من حصة الجامعات الرتابية من
الرضيبة عىل القيمة املضافة؟
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الواقع أن الدستور املغريب يحمي
حق امللكية ،وال يسمح بنزعها إال يف
الحاالت التي تقتضيها متطلبات التنمية
االقتصادية واالجتامعية للبالد ،مع رضورة
التقيد الصارم باإلجراءات التي ينص
عليها قانون نزع امللكية ،إال أن هذه
املسطرة ال يتم احرتامها ،يف كثري من

ال يتم احترام قانون نزع
الملكية ،في كثير من األحيان،
مما يكلف اإلدارة مبالغ ضخمة
لم تكن مضطرة لدفعها.
األحيان ،مام يكلف اإلدارة مبالغ ضخمة
مل تكن مضطرة لدفعها (ويف هذا العدد،
مناذج ألحكام صدرت ضد جامعة الرباط
دون أن تكلف هذه األخرية نفسها
حتى الرتافع للدفاع عن موقفها) .ولكنها
مضطرة اآلن لدفعها ،فلتدفعها ،مادامت
بذمتها ،ولتحرتم حقوق امللكيةn .

تعيين

عني امللك محمد السادس ،يوم الثالثاء  19نونرب ،شكيب بنموىس رئيسا للجنة إعداد النموذج
التنموي الوطني الجديد .بنموىس هو نفسه الذي أرشف عىل إعداد النموذج التنموي الجديد
لألقاليم الجنوبية ،عندما كان رئيسا للمجلس االقتصادي واالجتامعي  ،والذي جرت املصادقة عليه
باإلجامع من طرف الجمعية العمومية للمجلس ،يف دورة استثنائية يف  24أكتوبر " .2013فالش باك"
حول أسلوب الرجل يف العمل ،وخالصات تقريره التي شكلت "ثورة" يف وقتها.
المختار عماري

دعا امللك محمد السادس ،يف خطاب
 6نونرب  ،2012املجلس االقتصادي
واالجتامعي ،الذي كان يرأسه شكيب
بنموىس ،إىل وضع منوذج تنموي جديد
لألقاليم الجنوبية ،لتنطلق سلسلة من
املشاورات ،شملت  1500شخصية من
تلك األقاليم ،ضمت برملانيني ومستشارين
ورؤساء الجهات ،ووزارات الداخلية
واالقتصاد واملالية والسكنى والفالحة
والتعليم والتجهيز والصحة والطاقة
واملعادن والسياحة والثقافة ووالة الجهات.
وشملت املشاورات أيضا املكتب الرشيف
للفوسفاط ،ووكالة اإلنعاش والتنمية
االقتصادية  ،واملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،واملجلس األعىل للتعليم ،واالتحاد
العام ملقاوالت املغرب ،وجامعة الغرف
الفالحية والنقابات واألبناك.
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الملك محمد
السادس يعين
شكيب بنموسى
رئيسا للجنة إعداد
النموذج التنموي
الوطني الجديد.

تشخيص أسود

يعرتف تقرير النموذج التنموي الجديد
لألقاليم الجنوبية ،منذ البداية ،مبجهودات
الدولة التي الميكن نكرانها  ،لكنه باملقابل

اليرتدد يف تقديم التشخيص الحقيقي
للوضع .يقول التقرير " :الميكن القول بأن
إقالعا اقتصاديا قد تحقق يف هذه الجهات ,
فمفعول اإلطار التحفيزي والنفقات العمومية

تعيين

عىل القطاع الخاص بقي محدودا ،ومايزال
النسيج االقتصادي ،املركز باألساس عىل
األنشطة األولية  ،مل يتوجه مبا فيه الكفاية
صوب أنشطة تحويلية أو منتجات ذات قيمة
مضافة عالية ،كام أن املهارات املحلية وفعالية
االقتصاد االجتامعي والتعاوين مل تحظ حتى
اليوم بالتثمني والدعم الكافيني".
وبناء عىل ما سبق ،فإن "فرص الشغل بقيت
غري كافية ،ومستوى البطالة مرتفع (% 15
مقابل  %9وطنيا) ،وخصوصا يف صفوف
الشباب يف( ،)%28وحاميل الشهادات
( ،)% 41والنساء ( .)%35ويضاف إىل صعوبة
اإلدماج املهني  ،مشاعر الحرمان واإلحساس
بالحيف  ،والتعبري عن الرضورة امللحة
لالستجابة الفورية لالنتظارات ،وكثريا ما
يكون ذلك يف ارتباط مع ضعف منظورية
سياسات املساعدة االجتامعية ،ذلك أن
آليات املساعدة رغم حجمها الهام من حيث
امليزانية واملساعدات العينية أو املالية".

مقترحات جريئة

بعد  10أشهر من العمل ،اقرتح املجلس إجراء
عدد من التحوالت الهامة ،من أبرزها:
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بنموسى أشرف
على إعداد النموذج
التنموي الجديد
لألقاليم الجنوبية،
عندما كان رئيسا
للمجلس االقتصادي
واالجتماعي.

 -1استعادة الثقة عرب تشجيع مشاركة السكان
وضامن سمو القانون  .ويف هذا اإلطار،
قال التقرير" :إن مصداقية الدولة وعملها
يف األقاليم الجنوبية رهني بالتدبري الفعال
للشؤون العمومية ،يف إطار شفاف وواضح،
يضمن ولوج املواطنني إىل املعلومة .من مثة
يتعني عىل اإلدارات واملؤسسات العمومية أن
تنرش للعموم حساباتها ومبادئها يف التدبري،
طبقا للفضل  154من الدستور ،مع الحرص
عىل احرتام مبدأ املساواة بني املواطنني
يف املعاملة( يف معالجة امللفات وتدبري
الحقوق واملوارد).
 -2القطع مع سياسة الريع  ،عرب تحرير
املبادرة الخاصة .ويف هذا اإلطار يقول
التقرير "من الرضوري العمل عىل االنتقال
من اقتصاد الريع الذي يعتمد عىل األنشطة
األولية واالمتيازات إىل إطار يشجع االستثامر
الخاص املنتج للثورة ،وفرص الشغل ،ويضمن
الشفافية ،واحرتام قواعد املنافسة الرشيفة()...
ولوج املوارد الطبيعية يجب أن يكون أكرث
إنصافا وتشجيعا للتنمية املحلية  ،مع ربط
الرسوم املطبقة عليها مبستوى االستثامر،
وحسب مستوى خلق القيمة املضافة وفرص

الشغلاملحلية".
 -3نظام تحويالت نقدية مرشوطة يستهدف
الساكنة الهشة  .ويقرتح التقرير يف هذا
الباب "إقرار نظام تحويالت نقدية مرشوطة
يستهدف الفئات األكرث هشاشة عوض
منطق املساعدات املعتمد حاليا ،وهو ما
من شأنه تعزيز قدرات األفراد ومواكبة
اندماجهم ،وكذا الساكنة التي اندمجت
مؤخرا يف هذه املناطق".
 -4تدبري املوارد الطبيعية وتوزيعها باعتامد
مبدأي االستدامة واإلنصاف لفائدة الساكنة.
( )...ويقتيض هذا املنظور "رؤية ومامرسات
مجددة يف مجال استغالل املوارد البرشية
والهدف من ذلك إرشاك السكان وممثليهم
 ،وتأمني استفادتهم الفعلية من هذه الربامج
استفادة منصفة وعادلة".
 -5تعويض السياسات االجتامعية الحالية
باسرتاتيجيةمندمجةللتنميةالبرشية
 -6االعرتاف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية
 -7القطع مع اسرتاتيجية املدى القصري
واعتامد مبادئ وضوابط االستدامة
 -8فك العزلة عن األقاليم الجنوبية
 -9كسب رهان الجهوية املتقدمةn .

تشريع

غابة الفساد املسترشي يف مؤسسات الدولة.
وإذا كانت الحكومة تعترب أن االستمرار يف
الحجز عىل أموال الدولة والجامعات الرتابية
قد وصل حدا ميكنه تهديد التوازنات املالية،
بعدما بلغت قيمة املبالغ املحجوزة خالل
الثالث سنوات األخرية  1000مليار سنتيم،
من بينها  200مليار سنتيم تم الحجز عليها
من حصة الجامعات الرتابية من الرضيبة
عىل القيمة املضافة ،فإن التساؤل الذي
يطرحه الخرباء واملتتبعون هو ما الذي
أوصلنا إىل هذا الحد؟

توحش اإلدارة

محمد بنشعبون ،وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة.

يعيش املغرب منذ منتصف أكتوبر املايض
تاريخ اإلعالن عن مرشوع قانون املالية نقاشا
ساخنا بشأن تحصني أموال الدولة والجامعات
الرتابية ضد الحجز القضايئ ،رغم صدور
أحكام قضائية نهائية.
الشرقي الحرش
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يحمي الدستور املغريب حق امللكية ،وال
يسمح بنزعها إال يف الحاالت التي تقتيض
متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية
للبالد ،مع رضورة التقيد الصارم باإلجراءات
التي ينص عليها قانون نزع امللكية ،إال أن
هذه املسطرة ال يتم احرتامها يف كثري من
األحيان مام يكلف اإلدارة مبالغ ضخمة مل
تكن مضطرة لدفعها.
يف هذا الصدد ،حصل "تيلكيل عريب" عىل
عدد من األحكام القضائية التي تهم جامعة
مل تحظ أي من مواد مرشوع قانون املالية
لسنة  2020بالنقاش والجدل أكرث من املادة الرباط ،والتي تكشف مدى استخفاف
 9من املرشوع ،إذ أن املادة  9ليست رقام القامئني عىل إدارة الشأن العام بأحكام
القانون.
كباقي األرقام ،بل إنها تجر وراءها عقودا
من املواجهة بني سلطات اإلدارة التي متتلك ويتضح أن أغلب القضايا التي كلفت
جامعة العاصمة ماليني الدراهم كانت
وسائل الدولة وبني مواطنني قد يكونون
بسبب االعتداء املادي عىل أمالك املواطنني
الحلقة األضعف يف مواجهتها ،كام يرى
آخرون أنها ليست سوى الشجرة التي تخفي دون سلوك أي مسطرة.

تشريع

وعىل سبيل املثال ،فقد أصدرت املحكمة
اإلدارية بالرباط سنة  2016حكام يلزم
جامعة الرباط بأداء  28مليون و 800ألف
درهم لفائدة عدد من املواطنني ،الذين
ميلكون حصص مشاعة يف عقار يقع بديور
الجامع تبلغ مساحته أزيد من  4آالف
مرت مربع ،قبل أن يفاجأوا بقيام الجامعة
باالستحواذ عليه واقتطاع  1800مرت مربع
منه قصد توسعة شارع مدغرش .وقضت
املحكمة بالتعويض املذكور ،بعدما تأكد لها
أن الجامعة قامت بوضع اليد عىل العقار
بدون سند قانوين.
كام حصل "تيلكيل عريب" عىل حكم آخر
يكشف مدى الحيف الذي متارسه اإلدارة يف
مواجهة املواطنني عىل مستوى قضايا نزع
امللكية دون سند قانوين.
ويشري الحكم الصادر سنة  2012إىل أن
جامعة الرباط حسان وضعت يدها سنة
 2002عىل عقار ميلكه عدد من األشخاص
عىل "الشياع" ،وقامت بتحويله إىل حديقة
عمومية دون سلوك مسطرة نزع امللكية.
ومل يتمكن املدعون من إجبار الجامعة عىل
تعويضهم إال يف سنة  ،2012حيث صدر
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العمراني :بكل صراحة ،ال يمكننا
معالجة االختالالت باختالالت أخرى.
ال بد من احترام األحكام القضائية.

بنشعبون خالل
مثوله أمام لجنة
المالية بمجلس
النواب.

الرشعية ،إذ أن ترصفها مل يكن مبنيا عىل
سند قانوين ،أو حق ناجم عن سلوك
املسطرة القانونية لنزع امللكية من أجل
املنفعةالعامة.

صوت عمادة الرباط

يؤكد لحسن العمراين ،نائب عمدة مدينة
حكم يقيض بتعويضهم مببلغ  8آالف درهم الرباط ،يف اتصال مع "تيلكيل عريب" ،أن
للمرت مربع و 50ألف درهم يف السنة عن
القضايا التي خرستها الجامعة أمام القضاء
الحرمان من االستغالل.
ورثها املجلس عن املجالس السابقة.
ويشري الحكم إىل أن جامعة الرباط مل تكلف ويعترب العمراين أن قضايا نزع امللكية
نفسها عناء الجواب عىل مقال املدعني رغم التي يلزم فيها القضاء الجامعات الرتابية
توصلها به ،ومنحها الوقت الكايف للقيام
بأداء مبالغ مالية مرتفعة ترجع إىل عدة
بذلك.
أسباب أهمها :عدم تطبيق مسطرة نزع
كام أصدرت املحكمة اإلدارية حكام آخر
امللكية من أجل املصلحة العامة ،اليشء
ضد جامعة الرباط سنة  ،2017وألزمتها
الذي يسقط الجامعات يف االعتداء
بأداء قرابة مليارين و 600مليون سنتيم
املادي ،كام أنه أحيانا ال يتم تفعيل
لفائدة سيدة تم االستحواذ عىل عقارين
آليات الدفاع عن حقوق الجامعة خالل
لها وشقة بهام طريقا أصبح عبارة عن
مرحلة انجاز الخربة لتقييم حجم الرضر؛
مدار مللتقى طرقي كام أقامت به حديقة
إذ من املفروض أن تضع الجامعة بني
ورصيف ونافورة.
يدي الخبري بعض املعطيات من أجل
واعتربت املحكمة أن الجهة املدعى عليها
استحضارها أثناء انجاز خربته ،خاصة أن
وضعت يدها عىل العقار حيادا عىل مبدأ
تقييمه يشمل الرضر الناتج عن االعتداء
املادي وكذا الحرمان من االستغالل،
يف حني أن بعض األرايض مل يكن أصال
باإلمكان استغاللها.
ويضيف العمراين أنه خالل التداول أمام
املحاكم قد تكون هناك عنارص أخرى
مرتبطة ميكن استغاللها لفائدة الجامعة،
لكن يف بعض األحيان ال يتم اإلدالء بها.
ويرى نائب عمدة الرباط أن اإلدارة مطالبة
باحرتام املساطر القانونية لتفادي الحكم
ضدها مببالغ مرتفعة يتم استخالصها من
جيوب املواطنني .وتابع "إن إقامة مشاريع
تبلغ كفلتها ماليني الدراهم يستدعي إعامل
املسطرة القانونية ،ووضع تصور قبيل عام
سينجز" .لكن هل املادة  9حال؟
يجيب العمراين "بكل رصاحة ،ال ميكننا
معالجة االختالالت باختالالت أخرى"،
مضيفا أنه "ال بد من احرتام األحكام
القضائية".

تشريع

قضايا تفوح منها رائحة الفساد

من بني أكرث األحكام غرابة يف قضايا االعتداء
املادي عىل أمالك املواطنني ،نجد حكام
ابتدائيا صدر ضد جامعة الرباط سنة 2013
بأداء تعويض مايل يتجاوز  58ميلون درهم
لفائدة "لحسن أ" ،الذي زعم أنه اشرتى
أرضا من مواطن فرنيس سنة  ،1994وقام
بتسجيلها يف باريس ،وأن الجامعة قامت
باالستحواذ عليها وأقامت فوقها طرقا ،معتربا
ذلك اعتداء ماديا.
ومل يقف األمر عند هذا الحد ،بل إن
محامية الجامعة طلبت خربة إضافية،
بحسب مصادر مطلعة من مجلس الرباط،
مام فتح الباب أمام "لحسن أ" للمطالبة
بتعويض يتجاوز  81مليون درهم.
وبحسب مصدر مسؤول من مجلس
الرباط ،فإن الجامعة اكتشفت عن طريق
الصدفة أن هذه امللف عبارة عن عملية
نصب كبرية كادت تتعرض لها الجامعة
والهيأةالقضائية.
املصدر كشف أن جامعة الرباط كلفت
محاميا من خارج املدينة ملتابعة امللف
واملطالبة بإخراجه من املداولة من أجل
إجراء خربة مضادة ،وهو ما سمحت
به املحكمة خالل مرحلة االستئناف،
حيث تبني أن القطعة األرضية التي
يزعم صاحبها امتالكها غري موجودة ،وأن
الطرق تم تشييدها قبل إبرام عقد البيع
بسنوات ،مام يشري إىل احتامل وجود
تواطؤ بني املتدخلني يف امللف من أجل
اإليقاع بالجامعة.
ويعترب محمد الغلويس ،املحامي ورئيس
الجمعية املغربية لحامية املال العام ،يف
اتصال مع "تيلكيل عريب" ،أن األحكام
القضائية التي تصدر ضد اإلدارة تشري أحيانا
إىل وجود تواطؤ بني مسؤويل اإلدارة وبعض
املواطنني ،إذ بدال من سلوك مسطرة نزع
امللكية يتم اللجوء مبارشة لالستحواذ عىل
العقارات من أجل رفع مبلغ التعويضات.
ويشري الغلويس إىل أن حجم الفساد يربز
أكرث حينام يتعلق باألمر بقضايا لها عالقة
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جماعة الرباط لم
تكلف نفسها عناء
الترافع للدفاع عن
موقفها.

بالصفقات العمومية ،حيث يتم التآمر بني
بعض املوظفني ومسؤويل اإلدارة والحاصلني
عىل الصفقات.
وتتمثل طبيعة هذا التواطؤ ،بحسب
الغلويس يف تفويت آجال الطعن واإلنذارات
من خالل تعمد بعض مسؤويل اإلدارة
عدم الجواب عىل ما يرد عليها من طلبات
ورسائل ترتتب عنها التزامات عىل عاتق
هذه اإلدارة أو من خالل غض الطرف عن
بعض املالحظات املسجلة مبحارض األوراش
ضد املرفق العمومي مبناسبة تنفيذ الصفقة
العمومية ،وهي الوثائق التي يستند إليها
القضاء لرتتيب مسؤولية اإلدارة ،ومن تم
الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة

خبير :الخبراء يبنون تقييمهم على معايير
موضوعية؛ من بينها موقع العقار ومدى
قابليته لالستغالل ،كما يطلعون على
األحكام الصادرة في قضايا مشابهة.

تثقل كاهل املرفق العمومي.
ويرى الغلويس أن مجال الخربة القضائية
يعرف بدوره فسادا كبريا ،إذ أن بعض
الخرباء يعمدون إىل تقدير تعويضات
خيالية لفائدة املستفيدين واالنحياز إىل
جانبهم ضدا عىل قسم املهنة وقيم العدل
واإلنصاف والتزام الحياد.
من جهته ،دافع محمد معروف ،الخبري يف
الشؤون العقارية عن عمل الخرباء .واعترب
محمد معروف ،يف اتصال مع " تيلكيل
عريب" ،أن الخرباء يبنون تقييمهم عىل
معايري موضوعية؛ من بينها موقع العقار
ومدى قابليته لالستغالل ،كام يطلعون عىل
األحكام الصادرة يف قضايا مشابهة.
وأشار معروف أن الخبري ال ميكن أن ينجز
خربته إال باستدعاء الطرفني ،إال أنه أحيانا ال
يقدم مسؤولو اإلدارة معطيات للخبري من
أجل استحضارها ،خالل تقييمه.
واعترب الغلويس أنه عىل الحكومة محاربة
الفساد داخل اإلدارة بدل منع املواطنني من
الحصول عىل تعويضات حكم بها القضاء

تشريع

تمر تمرير المادة 9

لصالحهم ،مشريا إىل أنه حان الوقت إلثارة
املسؤولية الشخصية لكل من قام باعتداء
مادي عىل أمالك املواطنني خارج الرشعية.
املسؤولية الشخصية للموظفني أشارت
إليها املادة  8مكرر من مرشوع قانون
املالية الحايل ،والتي تنص عىل أنه "الميكن
لآلمر بالرصف أو من يقوم مقامه ،يف
إطار االعتامدات املفتوحة إلنجاز مشاريع
استثامرية عىل العقارات أو الحقوق
العينية باالعتداء املادي ،ودون استيفاء
املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل
املنفعة العامة".

المادة  9إلى أين؟

بعدما أثارت جدال واسعا ،وووجهت
مبعارضة شديدة من املحامني والقضاة
أدخلت الفرق الربملانية مبجلس النواب
تعديالت جزئية عىل املادة  ،9لكنها
حافظت عىل تحصني أموال الدولة ضد
الحجز.
ونصت املادة املعدلة عىل أنه "يتعني عىل
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في صيغة معدلة
بمجلس النواب.

الدائنني الحاملني ألحكام قضائية تنفيذية
نهائية ضد الدولة أو الجامعات الرتابية
ومجموعاتها أال يطالبوا باألداء إال أمام
مصالح اآلمر بالرصف لإلدارات العمومية أو
الجامعات الرتابية املعنية".
وبحسب الصيغة املعدلة ،فإن املحاسب
العمومي ميكنه تنفيذ األحكام القضائية
يف مواجهة الدولة أو الجامعات الرتابية
ومجموعاتها تلقائيا يف حالة تقاعس اآلمر
بالرصف عن األداء داخل أجل أقصاه
 90ابتداء من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ يف
حدود االعتامدات املالية املفتوحة من
امليزانية لهذا الغرض.
كام نصت املادة املعدلة عىل أنه "إذا تبني

سبق لمؤسسة وسيط المملكة أن
عبرت عن موقف رافض للمادة  8مكرر،
واعتبرتها تشكل إخالال بمبدأ المساواة
الذي هو عماد كل تنظيم قضائي.

أن االعتامدات املتوفرة غري كافية لتنفيذ
األحكام القضائية ،فإن اآلمر بالرصف يقوم
وجوبا بتوفري االعتامدات الالزمة ألداء املبلغ
املتبقي يف ميزانية السنوات الالحقة ،وذلك
يف أجل أقصاه  4سنوات دون أن تخضع
أموال الدولة والجامعات الرتابية للحجز".
وبحسب مصدر من األغلبية ،فإن املادة 9
لن يكون مصريها مثل املادة  8مكرر التي
أسقطها مجلس املستشارين سنة ،2017
والتي كانت بدورها تحصن أموال الدولة
من الحجز .وأوضح املصدر ،الذي رفض
الكشف عن هويته ،أن املادة  9قد تدخل
عليها تعديالت يف مجلس املستشارين ،لكن
دون أن يتم إسقاطها.
ومن شأن اإلبقاء عىل هذه املادة أن يثري
حفيظة مؤسسة دستورية أخرى .يف هذا
الصدد ،سبق ملؤسسة وسيط اململكة أن
عربت عن موقف رافض للامدة  8مكرر،
واعتربتها تشكل إخالال مببدأ املساواة الذي
هو عامد كل تنظيم قضايئ ،وكل بناء لدولة
الحق واملؤسساتn .

حوار

أصدر محمد الصديق معنينو ،اإلعالمي البارز ،الكتاب السادس من
سلسلة كتبه "أيام زمان" .يحيك ،يف هذه الكتب ،عن مسار طويل
اقرتب فيه من امللك الحسن الثاين كثريا ،وتابع ،عن قرب ،كيف
تبلورت قضايا كربى .وتابع ذلك املسار وهو مدير لإلعالم ثم كاتبا
عاما لوزارة االتصال ،حتى أحيل عىل التقاعد .يف هذا الحوار ،يحيك
معنينو عن بعض األحداث الكربى التي واكبها ،وبعض األشخاص
الذين احتك بهم يف دوائر القرار وعىل أعىل مستوى...
حاوره  :موسى متروف

حكيت كثريا من القصص ورمبا سكتت عن
قلت يف الجزء السادس من سلسلتك "أيام
أشياء أخرى .ما الذي امتنعت عن قوله
زمان" إنه الجزء األخري ،لكنك كشفت أنك
مازلت تتوفر عىل رصيد من الصور والوثائق .ومارست الرقابة الذاتية عليه؟
فكرة الرقابة هذه ،والسؤال عنها يأيت يف كل
أال تراودك الكتابة إلمتام ما بدأت؟
مناسبة .الرقابة عىل ماذا؟ أنا ،كصحايف ،مثلك
أنا أقول يف هذا الكتاب إنني حاولت أن
أقدم الوثائق التي اعتربتها األهم يف ما أتوفر أنت صحايف ،حرضت يف بعض الوقائع ،وتلك
الوقائع كنت أنقلها لتلفزيون املغرب .كانت
عليه من وثائق .ولكن ،بعد أن انتهيت من
هناك أشياء ميكن نقلها يف ذلك الوقت.
هذه األجزاء الستة ،وجدت لدي املئات
وهناك أشياء أراها وال ميكن نقلها ،وهناك
من الوثائق التي تستحق أيضا النرش .فأنا
أشياء أخرى كان ممنوعا عيل نقلها نهائيا،
يف موقع فيه الكثري من الحرج .هل سأبقى
حتى ولو رأيتها .فام نقلته رآه الناس ،وأنا
مستمرا يف هذه املذكرات بدون نهاية ،ألنه
هنا حاولت أن أحيك القصص التي فيها جزء
يلزمني كتابان أو ثالثة إلمتام ما بدأت؟ أو
من الجرأة وجزء من الطرافة لكواليس تلك
أحتفظ بها أو أسلمها ملؤسسة "أرشيف
األحداث .مثال ،أحيك عن خطب الحسن
املغرب"؟
املهم أنني طرحت السؤال ،وليس لدي اآلن الثاين .الناس كانوا يشاهدون خطب الحسن
الثاين ،وخاصة خطاب عيد العرش .وماذا
الجواب النهايئ عليه.
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اإلعالمي السابق
محمد الصديق
معنينو.

يعني خطاب عيد العرش؟ هو أنه ُيكتب
للملك خطاب يستعرض فيه منجزات
سنة كاملة .يقول أنجزنا يف التعليم كذا
من املدارس ،وأعددنا طرقا ،ويف السدود
كذا وكذا ...يشاهد الناس الخطاب وينتهي
ويقولون جلس امللك وخطب .أما أنا ،فأقدم
الكواليس ،وأقول ،مثال ،إن امللك كان يتحدث
حوايل  20دقيقة ،ضمن خطاب قد يستمر
لساعة أو ساعة وربع ،ثم يقول "قف" .ويتم
التوقف ،لينهض امللك ،الذي كان يدخن كثريا،
فيدخن سيجارة ويرشب قهوة ،ويتحدث مع
مساعديه من وزراء ومستشارين ،ثم يعود
ويقول "يا الله آسيدي باسم الله ،واجدين؟

حوار

واجدين؟ يا الله" ،ثم يعود ليقول "شعبي
العزيز ."...مل يكن الناس يشعرون بهذا .يف
مثل هذا الخطاب ،أحيك ،مثال ،أنه يف إحدى
املرات وهو يلقي خطابه ،سكت وبدأ يتطلع
إىل أعىل ويشري بأصبعه .ونحن واقفون مل
نفهم شيئا .أوقفنا الكامريات ،ثم سألَنا "هل
فعم الصمت ،أكرث من الصمت
تسمعون؟"ّ .
الذي كان يخيم عىل القاعة ،وأصاخ الجميع
السمع ،وفعال سمعنا كأن طائرة تحوم فوق
القرص .فقال لنا امللك "سمعتم فعال الطائرة؟
حينام كان والدي محمد الخامس ،رحمه
الله ،يريد إلقاء خطاب عرب اإلذاعة ،كان
الفرنسيون يبعثون له طائرة تظل تحوم فوق
القرص ،ليفهموه دامئا أنهم يف األعىل ،وأنهم
يراقبونه ،ويحذرونه من أن يقول كلمة غري
الئقة بالنسبة إليهم" .وأعطى األمر للجرنال
أو الكولونيل الذي كان هناك ،وقال له "يف
املرة املقبلة ،عندما أود إلقاء خطاب' ،الله
يخ ّليكم' ،أبعدوا عني الطائرات لنصف ساعة
حتى أكمل خطايب وتعود" .مثل هذه األشياء
ال يعرفها الناس ،وهكذا حكيت حوايل عرش
نوادر ،وهذه واحدة منها .إذن ،أنا حاولت أن
أحيك .هل كان ميكن أن أقول يف ذلك الوقت،
يف التلفزيون ،حينام كان سيدنا يسجل،
توقف وتحدث لنا عن الطائرة؟ ال ،ال ميكنني
ذلك ،لكن ميكنني ذلك اآلن ،وأنا قلت ذلك.

الحسن الثاين ..حضور قوي

وأنت تروي ذكرياتك ،يبدو حضور الحسن
الثاين وازنا .كيف فرض نفسه عليك بهذه
القوة؟
هذا سؤال ذيك جدا ،ملاذا فرض الحسن الثاين
نفسه يف السنوات الخمس األخرية؟ ألنه
شعر ،أوال ،بأنه رجل مريض ،وأن مرضه ليس
مرضا عاديا ،وأن نهايته رمبا قريبة ،وأن من
واجبه ،كملك ،أن يرتك نوعا من االستمرارية يف
امللك .وألنه كان يعرف تاريخ املغرب معرفة
قوية جدا ويعرف أن عددا من االضطرابات
تقع عندما ميرض امللك يف آخر حياته ،أو
يعي من يخلفه .يف حاالت
يتوىف دون أن ّ
عديدة من تاريخ املغرب ،يعني من يخلفه
ولكن يتم تغيريه .ثم إنه اتخذ قرارات ،يف
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معنينو إلى جانب
والده الراحل الحاج
أحمد معنينو.

السنوات األخرية ،أعاد فيها التوازن إىل املرسح عن وقائع عاينتها ،ولكن ،مل يكن بإمكاين أن
أقفز عليها .فأقول "قيل" و"قيل" و"قيل"،
السيايس املغريب ،مثال جاء بدستور جديد،
ألقدم وجهات النظر التي كانت موجودة يف
وبانتخابات حتى األحزاب التي كانت تندد
ذلك الوقت .مثال ،أنا مل أكن حارضا ،حينام
بنتائجها السابقة أو تصفها بأنها مزورة كلها
قبلت نتائجها ،واعتربتها نتائج تعكس التوازن كان الحسن الثاين يع ّد لتعيني وزيره األول
يف حكومة التناوب .من كان حارضا معه؟
املوجود يف املجتمع .وألول مرة ،حزب اسمه
رمبا كان حارضا معه مستشار أو مستشاران،
االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية يأيت أوال
ولكنني أقول "قيل يف ذلك الوقت بأن فالن
يف االنتخابات ،وألول مرة ينادي امللك عىل
هو املرشح نظرا لكذا وكذا ،وقيل بعد ذلك،
رئيس حزب معارض ويخربه بأنه سيكون
وزيرا أوال ،وهذا السيد الذي نادى عليه ليس بأن فالن هو الذي تم ترشيحه ألنه رجل
اقتصاد وكذا وكذا" ،إذن ،قدمت ما كان
شخصا يلقي فقط الخطب ،ولكنه كان رجال
مناضال مكافحا وكان ضد النظام وكان يسعى يروج لدى الصحافيني ويف املجتمع السيايس
إىل إسقاط النظام .إذن ،هذه التحوالت كلها ،ويف دوائر املسؤولية من أخبار ،انتهت باختيار
شخص ،من األشخاص الخمسة ،الذين كانت
يف الخمس سنوات األخرية ،مل يكن ممكنا أن
أتطرق إليها دون أن أتحدث عن الحسن الثاين .أسامؤهم متداولة .هل كان عيل أن أسكت
"عي فالنا" ،ال ،كان عيل أن أقدم املناخ
وأقول ّ
الذي كان موجودا.
كتبت عن وقائع عن الحسن الثاين جرت
أمام ناظريك ،لكنك استعملت ،يف قصص
أخرى ،صيغة "قيل" .هل يليق هذا بالكتابة التحذير املليك
ما هو أقوى موقف وقع لك مع امللك
عن ملك؟
الراحل؟
هناك أحداث وقعت مل أكن موجودا فيها،
ولكن كان لديها حضور ،إما يف السياسة ،وإما صعب أن أقول لك ما هي أصعب لحظة،
ألنني حرضت يف عدد من املواقف وكنت
يف املجتمع وإما يف وسط املغرب كله ،وما
شاهدا عليها ،أو كنت جزءا من "امليكانيك"
كان ميكنني أن أحيك عنها بقوة كام أحيك

حوار

الذي كان حولها ،ولكن ميكن أن أحيك لك،
مثال ،عن امللك عندما ذهب إىل الداخلة.
فامللك ،يف بداية الثامنينات ،ذهب إىل الداخلة،
وأقام فيها حفل الوالء ،الذي نسميه "حفل
البيعة" ،وكانت مفاجأة ألن إعدادها كان رسيا.
وعندما صعد الناس إىل الطائرة ،قيل لهم بأنها
تتجه إىل مراكش ،وبأن امللك اختار الطائرة
من أجل الراحة وتفادي الطريق .ثم قيل
لهم إننا نتجه إىل الداخلة ،فيقومون ويقولون
"اللهم صل عليك آرسول الله" والنساء يزغردن
"والدنيا مقلوبة" .املهم ،وصلنا ،ووصل الناس
وأعدوا لهم خياما .أنا أرسع كثريا من أجل
أن أصل إىل الجواب عن سؤالك .وكان امللك
الحسن الثاين لديه حس التواصل ،فوقف يف
"الفيال" ،وهي "فيال" العامل التي تم إصالحها
وجعلت مقر إقامة امللك ليتناول غذائه
قليال ُ
ويرتاح فيها قليال .خرج امللك إىل الخارج ،وأنا
ال زلت أذكره وهو واقف يف الخارج ،ونادى
عىل وزير اإلعالم الذي كان يف ذلك الوقت
هو عبد الواحد بلقزيز .وكنا نتابع ذلك ألننا
كنا قريبني جدا ،مل نكن بعيدين عنه إال بأقل
من  100مرت أو  70مرتا أو شيئا من هذا
القبيل .تحدث معه ومل نكن ندري ماذا قال
له ،ثم فجأة جاء أحد "املخازنية" يعدو وقال
يل "تك ّلم لسيدنا"" .واو"! وقد كنت مرتديا
قبعة وأحمل عىل ظهري حقيبة ،ألننا مل نكن
ندري هل سنبقى يوما أو يومني أو ثالثة ،وهل
سننام هناك أم ال .املهم ،تدربنا يف املسرية
الخرضاء عىل تلك األجواء .قصدته وانحنيت
عىل يده وقبلتها ،وسكتت ،ألنه من اآلداب
مع امللوك أنه إذا نادى عليك تقف وتصمت.
الس...؟!".
ولن تقول له "عالش عيطتي يل آ ّ
"الس معنينو ،كم
وقفت وسكتت ،وقال يل ّ
لديك من الكامريات هنا؟" .انظر إىل السؤال
كيف سيجعلني تحت التجربة .قلت له "نعم
آسيدي ،هناك ثالث كامريات" .فسألني "ألوان
أم...؟" ،.فأجبت بأن فيها األلوان واألبيض
واألسود .وسألني "وفني غادين تنزّلوهم؟".
قلت له بأن واحدة سنضعها عىل محل بقالة،
والتقنيون هناك لرتتيب األمور ...ثم سألني
عن توقيت مرور الربورطاج ،وهذا هو
السؤال الفخ .متى سيمر الربورطاج؟ ونحن
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"إشارة الملك بأصبعه وتأكيده "الحداش
دالليل!" ،زعزعتني لمدة سنوات وأنا كلما
رأيته أتذكره وهو يقول لي ذلك".

معنينو في موقع
عسكري.

بعيدون عن الرباط مبسافة  1200كيلومرت
وليس لدينا اإلمكانيات لندخل إىل الرباط.
هو سيأخذ الطائرة للدخول إىل مراكش
ومن معه سيأخذون الطائرات للعودة إىل
طنجة ووجدة ،ونحن كيف سندبر األمور؟
فقلت له "نعم آسيدي ،عندما سنصور كل
هذا ،سنجمعه ،وسنبحث عن أحد سيسافر
يف إحدى الطائرات التي ستحط يف مراكش،
وسنعطيه العمل" .تصور سنقدم نشاط
الحسن الثاين إىل أحدهم ليحمله ويقدمه إىل
سائق ،سيبحث عنه عندما سيصل إىل املطار.
وذلك السائق سيأخذ السيارة ويتجه إىل
الرباط ،عرب طريق بداية الثامنينات ،حيث مل
يكن هناك ال طريق سيار وال "هم يحزنون".
وحينام سيصل ،يجب أن يتم التحميض أوال
عرب اآلالت ،ثم مير عرب املونطاج ...نظر امللك
إىل ساعته ،وقال يل "سأخرج عىل الساعة
الخامسة ،والحفل سيدوم لـ 20دقيقة ،إذن

يف الخامسة والثلث ستكون جاهزا؟" ،فأجبت
باإليجاب ،فنادى عىل الجرنال محمد القباج
الذي كان يقود القوات الجوية ،وسأله "أين
تلك الطائرة كذا وكذا؟" ،فقال له إنها موجودة
وجاهزة فقال له "اعطها ملعنينو غادي مييش
فيها" .وسأله عن مدة رحلتها ،فقدرها بني
ساعتني وساعتني وربع .وعاد إىل ساعته
وسألني عن الوقت الذي يتطلبه إعداد العمل
أوال ،ففهمت أنه سيتشدد معي يف الزمن،
فبدأت أمطط يف األمور ،وقلت إن ذلك
يتطلب ساعة وربع ،فاستغرب لطول تلك
املدة ،فربرتها برضورة العبور عرب اآلالت وغري
ذلك .وسألني عن مدة املونطاج ،وأجبت بأنه
يتطلب ساعة وربع فوصلنا يف الحساب إىل
حوايل الحادية عرش إال  5دقائق تقريبا .فقال
يل "إذن يف الحادية عرشة ستكون جاهزا؟"،
فأكدت له ذلك .فقايل يل "يف الحادية عرشة.
فأنا أستضيف الناس يف العشاء مبراكش ،وهو
عشاء عائيل ،وال يجب أن أتركهم ينتظرونني
حتى الواحدة ليال .إذن ،يف الحادية عرشة
سنكون جالسني نشاهد التلفزيون" .فقلت له
"الله يبارك فعمر سيدي" .وهذا ما سيبقى يف
ناظري لصعوبته .فعندما عدت إىل الخلف،
أدار وجهه وقال يل " !Attentionالحداش
دالليل!" .إشارته بأصبعه وتأكيده "الحداش
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حيث كانت فيه ديناميكية.
امللك أراد أن يصلحه من ناحية الشكل ومن
ناحية الجوهر وأعطى هذه املهمة ملهندس
فرنيس (أندري باكار) كان يرشف عىل
بناء وإصالح القصور امللكية وقال له "سري
لهاداك التلفزيون وصلحو يل" وأعطاه ،كام
نقول ،بطاقة بيضاء .ومبا أنه مهندس بناء،
فقد أزال غرف الطابق األول وقسم ذلك،
وجاء بألوان جميلة ومكاتب استقدمها من
فرنسا و"شوايل" مل نكن نحلم بها .فنحن
معنينو مستعد
لمساعدة كل من
دالليل!" ،زعزعتني ملدة سنوات وأنا كلام
مذكراته تقريبا خمسني عاما وهو يف اإلذاعة .واليس كنا نتوفر عىل " 4شوايل" ونحن  6محررين،
يريد كتابة
رأيته أتذكره وهو يقول يل "!Attention
من زمالئه السابقين .عاشور قام بتجربة ،صحيح أنه جاء ضمن أطر األربعة األولون يجدون عىل ما يجلسون
وزارة الداخلية الذين استقدمهم (إدريس)
الحداش دالليل!" .يعني "رد بالك" .عندما
عليه واآلخران ال يجدان إىل ذلك سبيال.
يفعل ذلك الحسن الثاين بأصبعه تشعر
البرصي لإلذاعة ،ولكنني ،يف كتايب ،أقول بأنه ويقال إن الذين كانوا يعملون يف التلفزيون
بشعور خاص وتحتفظ به يف ذاكرتك...
مل يكن مثل اآلخرين .فقد كان يحاور الناس كانوا "غارقني" يف اإلمكانيات .ال ،مل تكن
ويجالسهم ويسهر معهم واستطاع أن يكون هناك إمكانيات وباكار جاء بإمكانيات وجاء
والتزمت مبا وعدت به؟
صداقات ساعدته عىل اكتساب ثقتهم وتسيري بأشخاص ،بينهم أكفاء استطاعوا التقدم إىل
نعم ،الطائرة التي مكنني منها طائرة
األمور جيدا يف اإلذاعة وهذا يشء جميل جدا .األمام ،وبينهم آخرون غابوا برسعة .هذا
صغرية كان اقتناؤها قد تم للتو ،حيث
اإلصالح دام لشهرين أو ثالثة ،وكام يقول
للبرصي تلفزيونه ..وللملك تلفزيونه!
كنت أول من امتطاها .بحيث ،حينام
املثل "وعادت حليمة إىل عادتها القدمية"،
صعدت ،وأنا أذكر ذلك ،بدأنا أنا والربان
بعد هذه الرحلة الطويلة ،ملاذا ،يف نظرك ،مل فاستاء امللك من هذا الوضع وقرر خلق
تلفزيون آخرّ .
يتم إصالح اإلذاعة والتلفزة املغربية؟
ننزع البالستيك عن مقاعدها الكبرية ،حتى
"خل هاداك التلفزيون القديم،
الحسن الثاين حاول أن يصلح التلفزيون،
أجلس وأمتكن من وضع حزام السالمة.
الله ،سبحانه وتعاىل ،ما بغاهش ينوض ،خ ّليه
ومل يكن يروق له ذلك التلفزيون ،واسمح
ووصلت و"جاب الله التيسري" ،ويف الحادية
گالس .آرا ندير أنا تلفزيون جديد" .ولهذا
يل أن أقول إنه من سوء حظ الناس الذين
عرشة تم مترير الربورطاج...
خلق القناة الثانية "دوزيم" وأعطاها للقطاع
كانوا يعملون يف التلفزيون أنه كلام أشعل الخاص وطلب منهم إعداد دراسة الجدوى
التلفزيون يوما "تيطيح فيش مصيبة دايزة
كتب عبد الرحامن عاشور مذكراته ،وكذلك
املالية ،مستبعدا أن متنحهم الدولة من املال
مايش هي هاديك وتيطري لو وتين ّوض
فعل محمد بن ددوش ،واختلفا حول بعض
العام وطالبهم بالبحث عن طرق الحصول
الصداع" .فأي وزير إعالم كان يخىش أن
التفاصيل .أمل يرث أحدهم انتباهك إىل بعض
عىل املال .لهذا أعدوا أدوات فك التشفري
يشاهد امللك التلفزيون .والتلفزيون مل
الوقائع من داخل دار الربيهي؟
"الديكودورات" يف البداية ،ولكن وقع عدد
يكن يتوفر عىل وسائل ،ولكن كانوا فيه
كلام كان أحد يكتب مذكراته ،أنا مستعد
من عمليات الغش يف تلك "الديكودورات"،
رجال .اسمح يل أن أقول لك إن تلفزيون
ملساعدته ،إذا احتاج وثائق أو صورا أتوفر
وفشلت األمور وانتهت "دوزيم" باملرور
السبعينات والثامنينات كان متحركا .وقد
عليها وإذا أراد أن أحيك له وهو يكتب
إىل القطاع العام .ولكن القناة الثانية لعبت
كانت األخبار أخبارا ،بالرغم من الرقابة،
ويعد صاحب كل ذلك ،ليس لدي مشكل.
دورا كبريا .فقد كانت لديها برامج تقلق
فنحن نحتاج إىل املذكرات يا أخي يف املغرب.
الحكومة وتسري يف اتجاه معارض لسياسة
وتنقصنا املراجع ،فالصحافيون ال يكتبون،
الحكومة .وأنا أذكر أن إدريس البرصي كان
ادريس.
آ
"شوف
للبصري:
الثاني
الحسن
والربملانيون ال يكتبون ،والوزراء ال يكتبون،
قلقا من القناة الثانية التي كانت مترر بعض
انت عندك القناة األولى دير فيها اللي
والسياسيون ال يكتبون .فأنا لست مستعدا
الربامج ،فتصله تقارير من األقاليم ،تقول له
النتقاد من تجرأ واستجمع شجاعته إلخراج
"اللهم إن هذا منكر"" ،وغادين ينوضو علينا
بغيتي ،وأنا عندي القناة الثانية ندير فيها
مبجهود
كتاب .بالعكس ،اليس بنددوش قام
الناس" و"الناس غادين يهبطو للزنقة يديرو
اللي بغيت".
كبري وتحدث عن فرتة كبرية ،والرجل قىض
مظاهرات" ،ولكن امللك كان مينعه .فقد
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كان يقول له "ممنوع عليك االتصال بدوزيم"
الس (فؤاد)
ومن كان يرأس القناة الثانية؟ هو ّ
الفياليل الذي كان صهر امللك .لهذا يف أحد
األيام ،مل يعد البرصي يحتمل ،فذهب إىل
امللك ،فقال له "نعم آسيدي .هاد اليش راه
بزّاف .هاد الناس راه غادي يديرو لينا الفوىض
فالبالد" ،فأجابه الحسن الثاين "شوف آ ادريس.
انت عندك القناة األوىل دير فيها اليل بغيتي،
وأنا عندي القناة الثانية ندير فيها اليل بغيت"،
مبعنى أنه أضاف حاجزا جديدا ليقوله له
"ممنوع عليك التدخل" .ولعبت القناة الثانية،
بفضل شبانها وشاباتها ،أحد األدوار املهمة يف
االنفتاح .تصور أن الناس كانوا ممنوعني من
املرور يف القناة األوىل ،فتمنحهم القناة الثانية
ساعة كاملة .يعنني أننا كنا نسري عىل رجلني
مختلفتني .هذه هي املحاوالت التي قام بها
لإلصالح بصفة عامة بالنسبة للتلفزة املغربية.
كنت كاتبا عاما لوزارة االتصال .ماذا تغري يف
مهامك من خالل ذلك املوقع؟
أنا عندما اشتغلت يف وزارة اإلعالم ،اشتغلت
 8سنوات وأنا مدير لإلعالم؛ مبعنى أنني عىل
اتصال يومي بالصحافة ،سواء صحافة وطنية
أو صحافة معتمدة .ويف هذه املهمة ،كنت
أرشف عىل تنظيم رحالت للخارج عندما
يسافر امللك إىل الخارج أو الوزير األول،
ورحالت إىل أقاليم الصحراء ،ورحالت مبناسبات
وطنية .إذن ،كانت لدي إمكانيات لدعوة ما
أمكن من الصحافيني .ويف الحقيقة ،مل يبدأ
هذا العمل ،حتى جاء البرصي ،ألن ميزانية
وزارة اإلعالم كان فيها حوايل  60مليون يف
العام ،لدعوة الصحافيني األجانب ،إذن مل
تكن لدينا إمكانيات ،لكن ملا جاء البرصي
فتح الباب وطلب مني استدعاء الصحافيني
عىل أال أهتم باملال .طلب منا فقط أن نتصل
برشكة للحصول عىل تذاكر الطائرات وبفندق
إليواء الصحافيني ،كام مكننا من السيارات
لنقلهم .وبذلك ما علينا إال االتصال بالصحافيني
لدعوتهم والفواتري تبعث إىل وزارة الداخلية.
بقيت هكذا يف هذا الوسط ،إىل أن تم تعييني
كاتبا عاما ،ألنه كان ال بد من ترقيتي ،ألنني
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قضيت  8سنوات وأنا مدير ،وأنوب عن
مجموعة من الكتاب العامني عند مغادرتهم
ملناصبهم أو تعيينهم يف مناصب أخرى .وقد
نبت خمس مرات عن الكاتب العام للوزارة.
ويف األخري ،أظن أنهم عرضوا ثالثة أسامء عىل
امللك الحسن الثاين ،الذي قال لهم "هذا قىض
سنوات يف اإلعالم ،ع ّينوه كاتبا عاما" .وهكذا
سلمني الظهري ،وأنا أذكر أنه كان يف املشور،
يف "بوصدار" الساحة الكربى ،وليس داخل
القاعة ،حيث عني مجموعة من املسؤولني.
وعندما وصلت عنده وانحنيت عىل يده،
"الس
أخذ الظهري ووضعه يف يدي وقال يل ّ
معنينو ،مبارك ومسعود ،تستحق أكرث" .هذه
من الجمل التي بقيت أيضا راسخة يف ذاكريت
عن الحسن الثاين .وأنا عندما أتحدث عنه،
فأنا أتحدث عن شخص تتبعت أنشطته ،سواء
عندما يكون يف حالة غضب ،أو يف عندما
يكون يف حالة فرح .وقد كنت أراه من بعيد،
وأشعر إن كان متشنجا أو يستعد ليقول شيئا
صعبا ،أو يف حالة اسرتخاء ،ولكن ليس معنى
هذا أنني كنت قريبا منه ،فقد كنت أراه مرة
أو مرتني يف العام يف مناسبات محدودة جدا.
يعتبر معنينو أن
المشكل كله في
قضية الصحراء
يتعلق بالجزائر.

أمل يزعجك ،خالل كل تلك السنوات ،أن
تكون بوقا لدعاية الدولة؟

أنا موظف ،أنا موظف .شغيل هو أن أوصل
سياسة الدولة .شغيل هو أن أقول ماذا تفعل
الدولة .هذا باألساس ،ثم أضيف أشياء أخرى،
أما أن تقول يل بوق للدعاية" ،راه كاين
اليل كان يتمنى يكون بوق ديال الدعاية
وما ْوصلهاش".

الصحراء ..أخطاء تحت الضغط

عشت لحظات حاسمة يف تاريخ قضية
الصحراء .ما تقييمك للوضع؟
التقييم ليس شخصيا ،والتقييم العام هو
أن الجزائر ضد اسرتجاع املغرب للصحراء.
واملغرب ليس دولة صغرية ،فهي دولة كبرية
لديهاإمكاناتهاالعسكريةوالدبلوماسية
واملادية والسياسية ،وهي ضد اسرتجاع
املغرب للصحراء .وهي التي لعبت أدوار
كبرية يف القارة اإلفريقية وضمت حولها كل
الدول التقدمية ،حيث كانت القارة منقسمة
بني دول محافظة ودول تقدمية .وعدد من
الدول التي كانت قد نالت للتو استقاللها
كانت اشرتاكية وشيوعية ويسارية ،وهي
التي جمعتها الجزائر ،وهي التي اعرتفت
بالبوليساريو منذ اليوم األول ،وهي أكرث من
 20دولة التي اعرتفت بالبوليساريو بعد
شهرين أو ثالثة من اإلعالن عنه .إذن ،نحن
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يصلحها ،فقط ليرضبونا .وقد كانت هناك
طريق مفتوحة بني طرابلس وتندوف .مرت
منها مئات اآلالف من العربات بني شاحنات
و"جيبات" ودبابات .وقد حاولوا ما أمكن لهم
ومررنا بظروف صعبة .وقد متت محارصة
بعض األماكن لعام كامل .فمنطقة الزاگ
متت محارصتها لعام وقد ظل حوايل 500
من جنودنا ميوتون هناك ،وظلوا "يقنبلونها"
بالليل والنهار ،ونحن ال نتوفر عىل ما
نغيثهم به ،فقط نرمي لهم األكل والسالح
من السامء يف الليل ،بعضه يسقط عندهم
زار معنينو
الصحراء يف ما بعد ،أنه كان خطأ أو صوابا .أنت تحت وبعضه يقع يف الخارج .حتى أصبح علينا أن
نواجه تيارا قويا يرفع شعارا منطقيا من
وهي تحت الحرب
نفتح الطرق واملسالك يف الجبال واستقدام
الناحية النظرية ،وهو تقرير املصري ،ولكن من أكثر من  25مرة.
الضغط ،ماذا عساك أن تفعل؟ املغرب كان
تحت الضغط ألن الحرب استمرت لـ 15سنة وحدة عسكرية تحمل اسم "بدر" للتمكن
وراء تقرير املصري ،االستقالل واالنفصال.
من املرور لتحريرهم .يف يوم التحرير ،كنت
ولكن ملاذا اتخذت الجزائر هذا القرار؟
يف الصحراء .الناس ال يعرفون هذه القضية.
الناس ال يتحدثون عن هذه القضية .لقد مات هناك مع مجموعة من الصحافيني ،وعندما
أوال ،أعترب أن عداوة الجيش الجزائري
اآلالف من املغاربة من الجيش .رجال جعلونا دخلنا وجداها كلها حفر وقد تدمر كل يشء.
للمغرب هي عداوة تدخل يف تكوينه
ومن أعتق أولئك الجنود؟ رافقت جنديا وقد
"الدماغي" .يف املدارس العسكرية
اليوم نتحدث ،أنا وإياك ،نتحدث بهذه
طالت لحيته ،وسقطت أسنانه ،ومن النظرة
الجزائرية ،من الدروس االسرتاتيجية األوىل
الحرية .لقد واجهوا هجومات عنيفة .لقد
ذهبت إىل الصحراء يف ذلك الوقت ،حوايل  25إليه ،يبدو الرجل متعبا يحتاج إىل شهرين
أن املغرب هو العدو األول للجزائر.
أو  30مرة ،ورأيت الجندي املغريب ميوت يف من األكل والرشب والنوم لريتاح ،وبال شك
إذا كانت الجزائر تتسلح وتشرتي الدبابات
حفرته وال يرتاجع ورأيت أشالء الناس ورأيت سيكون قد تأثر نفسيا من هول ما عاىن.
والطائرات والصواريخ ،فلمن تستعد؟ هل
جلست إىل جانبه ،فأخرج سيجارة "تروب"
سترضب تونس أو النيجر أو موريتانيا ،أو
دباباتنا منفجرة ،وقد تطايرت أجزاؤها .يف
معركة واحدة يف گلتة زمور ،أسقطوا لنا ثالث وأشعلها وأردت أن أفتح دردشة معه ،من
تتجه شامال لترضب فرنسا أو إسبانيا .ال ،هذا
باب فضويل الصحايف ،فقال يل ،وكانت لديهم
كله تعدّه لنا .ثم إن الجيش الجزائري يعترب
طائرات .تصور جيشا يفقد يف يوم واحد
ثالث طائرات من أحسن أنواع الطائرات ،ألن عني فتحها الله سبحانه لهم يف ذلك الخالء،
أن هذه العداوة تك ّون لحمة داخلية تجعل
وهي ليست عينا قوية ،وقال يل "تلك العني
الجزائر ،أو هكذا تتصور ،موحدة ضد عدو
اآلخرين استقدموا الكوبيني عىل السيارات
املدرعة ومجهزين بصواريخ "سام" .ونحن مل نسميها ماء زمزم" .تأمل هذه الصورة العجيبة
مشرتك.
لرجل منهك أصبح بإمكانه أن يفكر أنه
نحن لسنا أعداء ،وقد تعبنا من تكرار الدعوة
يكن لدينا ما نواجه به تلك الصواريخ .ويف
ميكن أن يعيش والذي كان يعتاش ،يف نهاية
إىل فتح الحدود وتكوين لجان للتفكري
ذلك الوقت مل تكن صواريخ "سام" إال يف
املطاف ،بيشء من املاء وببعض ما ُيرمى
والتأمل لدراسة القضايا العالقة .فلنشكل
مرص ،لخربتها ومرورها يف الحرب .و(معمر)
القذايف جاء بها وجاء مبن يشغلها كمن اشرتى إليه من السامء بني الحني واآلخر .ويقول يل
هذه اللجان عىل أي مستوى تريدون،
"ذلك املاء هو ماء زمزم ديالنا" .لقد دفعنا
وحيثام تريدون أن تجتمع .تعبنا من تكرار
سيارة وجاء مبن يسوقها وبامليكانييك الذي
مثنا كبريا .كيف ميكنك اتخاذ القرار وأنت يف
الدعوة لكن اإلخوان هناك لديهم نظريات
هذه املعركة؟ ورغم كل هذا ،فالغريب أن
أخرى ونتمنى عىل الله أن تؤدي التطورات
الحسن الثاين ،الذي كان رجل تواصل ،مل يكن
تقوية
الحالية إىل نوع من التفكري العميق يف
الحسن الثاني ،الذي كان رجل
يعلن عنه .فالبالغات كانت قصرية ال تتجاوز
العالقات.
تواصل ،لم يكن يعلن عن نتائج حرب
ثالثة أسطر .فقد كان يناديني وزير اإلعالم
الصحراء .فالبالغات كانت قصيرة ال
يف الثانية صباحا وأذهب عنده بلباس النوم
ما هي ،يف نظرك ،األخطاء التي ارتكبت يف
ألتلقى فاكسا صغريا قدمه له امللك يقول فيه
تدبري هذا امللف؟
تتجاوز ثالثة أسطر.
إن معركة وقعت وتويف فيها كذا وكذا .وهي
يف أي سياسة ،ميكن أن تتخذ قرار ليتبني لك،
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معركة هلك فيها العرشات من الناس .مل يكن
يخربهم ،وال حتى القريبني منه وظل هو
يتحمل ،لهذا نجده يف أحد خطبه يقول "أنا
الذي وصلت إىل الحضيض!" .هذا ملك البالد
يقول إنني وصلت إىل درجة تحملت فيها
تقريبا هزمية ،وزاد "أبرشكم اليوم بأن األمور،
الحمد لله ،تحسنت" .هذا ،لتعرف أنه عندما
تتخذ قرارا ،ميكنك أن تقول ،بعد أربعني سنة،
إنه قرار فاشل أو خاطئ .هذا يشء جيد
ونحن جالسون يف أجواء جيدة ونقول ذاك
أخطأ وهذا ...ولكن عندما تكون أنت جالس
وعليك أن تختار قرارا بني اثنني أو ثالثة،
وقد تختار الجيد وقد تختار السيئ .ولكنك
اخرتت ورست قدما .الذي ال يختار وال يتكلم
وال يكتب وال يقدم أي ترصيح فالله سبحانه
وتعاىل راض عليه .أما نحن ،الصحافيون ،إذا
كتبت جيدا فمشكلة ويقولون هذا "مبيوع"،
أو كام قلت "بوق" ،أو يقولون هذا "خائف"
ويفتقد للشجاعة وهكذا .إذن ،القرار ال بد
من ربطه بتوقيت اتخاذه وباإلشكاالت التي
كانت مطروحة يف ذلك الوقت.

ملكان وأسلوبان

من خالل مواكبتك للملك الراحل ،ثم
مرافقتك ،مرارا ،لويل عهده ،كيف يبدو لك
أسلوبا امللكني؟
أسلوب الحسن الثاين ليس هو أسلوب سيدنا
محمد السادسّ ،
لكل منها أسلوبه وشخصيته.
كل واحد له طريقته يف التفكري ،وطريقته يف
حل مشاكل املغرب.
مثال ،الحسن الثاين ،يف وقت من األوقات،
قال بأن "هاد إفريقيا ما عندي بها غرض"،
وخرج من منظمة الوحدة اإلفريقية ومل
يفتح سفارات أخرى يف القارة وانتهى األمر،
وترك للجزائريني املجال ملا يريدون فعله
يف القارة السمراء .أما محمد السادس،
فبعدما وصل وفكر وحلل ،قال "هذا خطأ
دبلومايس ،وال بد أن أصلح هذا الخطأ .أنا
غادي منيش ندّابز معاهم فهاديك إفريقيا،
وبالد ،بالد ،غادي منيش ليها ونزورها ونوقف
عندها ونبقى معاها وغادي نرجع ملنظمة
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معنينو يعترف بأنه
كان "بوقا لدعاية
الدولة" ألنه كان
موظفا.

الوحدة اإلفريقية (االتحاد اإلفريقي) ،ولن الجمهوريةالسالوية
أتركها تصدر كل عام قرارا حول االستقالل ذكرت ،يف كتابك األخري ،أن الكتابة أكرب تح ّد
وكذا وكذا" .لهذا وجدناه فكريا وفلسفيا
للشيخوخة .والبد أنك عازم عىل االستمرار يف
واسرتاتيجيا وحتى جسديا ،حيث زار عددا الكتابة .ماهي مشاريعك املقبلة؟
كبريا من الدول اإلفريقية .فال ميكنك أن
عندما ُأحلت عىل التقاعد ،قضيت سنتني مل
تتصور الصعوبات التي عليك تجاوزها
أفعل فيهام شيئا .فقط سافرت و"غافرت" فيها
لتزور دولة إفريقية ،أنت كشخص ،إذا
وارتحت .لكن كانت ستصل  10سنوات عىل
أردت أن تزورها يلزمك عدد من األدوية،
وفاة الوالد رحمه الله .والوالد كان قد ترك
أما إذا كنت ملكا ،فيلزمك عدد من
حوايل  25كتابا ،منها  11كتابا من املذكرات
اإلجراءات األمنية واإلعدادات الدبلوماسية تحمل اسم "ذكريات ومذكرات" .إذا جمعت
ومجموعة من الهدايا وماذا ستعطيهم
"ذكريات ومذكرات" الوالد ،ومذكرايت ستجد
ومباذا ستعدهم؟ إذن ،هذا نوع من التميز أننا ،نحن االثنني ،تحدثنا عن تاريخ املغرب
بني قرار اتخذه الحسن الثاين وقرار اتخذه ملدة  110سنوات .فقلت البد أن أفعل شيئا
محمد السادس .وهذا ميكن أن نطبقه عىل ليك نتذكره ،فقلت سأعد مناظرة يحرض فيها
عدد من املراحل األخرى .مثال ،يف الوقت
من عايشوه ومن عرفوه ومن اطلعوا عىل
الذي انغلقت إفريقيا ومل نعد نستطيع
كتبه وعلموا أنه كان وطنيا يف الثالثينات
الذهاب إليها ،انفتح الحسن الثاين عىل
ودخل السجن وغادر إىل املنفى وكان مشاكسا
الرشق العريب وجعل املغرب يحتضن
وترأس مظاهرات ...بدأت أضع األسامء
مؤمترات القمة العربية الواحد تلو اآلخر.
فخطرت يل فكرة ،وهي أن أكتب كتابا من
يف عالقة بالقضايا العربية ،مع من تتحدث
 60أو  80صفحة نوزعها يف ذلك الوقت
من العرب اآلن؟ أي بلد عريب فيه توتر
وعندما أردت الكتابة ،وجدت األمر صعبا،
وإطالق النار ،إذن مل تبق اإلمكانية للسري يف وأنا أريد أن أعرتف لك أن الكتابة استعصت
نفس السياسة التي كان يتبعها الحسن الثاين .عيل .ويف وقت من األوقات ،وقع يل زلزال
إذا أردت أن تستضيف الرؤساء العرب ،من نفيس ،فقلت إنني أصبحت عاجزا عن الكتابة.
ستدعو و 50يف املائة منهم ال رشعية له،
وعندما أكتب ،أشعر بأن تلك الكتابة ليست
وهم متسلطون عىل الحكم فقط ،ودول
ذات بال ،من حيث األخطاء وغري ذلك .لقد
أخرى تغيل ،وإن كانت لدينا عالقات قوية شعرت بعرس يف الكتابة ،ولكنني دخلت يف
مع دول الخليج؟
نوع من العناد وعدت إىل الله ،سبحانه وتعاىل،
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وقمت باألدعية ،وشيئا فشيئا ،بدأت تنطلق
يدي ورشعت يف الكتابة .فأخرجت كتابا عن
الوالد ،أنجزته يف عامني ،وجمعت فيه عددا
من الوثائق من املغرب والخارج ،ته ّمه وتهم
الحركة الوطنية وكتبت عن هذه األخرية من
خالل منوذج الوالد .وهذا الكتاب سميته
"الحاج أحمد معنينو املجاهد" ،وأصدرت
الطبعة األوىل وانتهت ،وأخرجت الطبعة
الثانية وانتهت .وأنا كلام أخرجت طبعة
جديدة إال وعدت ملراجعة الكتاب وتنقيحه
وأزيد فيه وأنقص منه وأنا من الناحية
الجسدية مل تعد يل القدرة عل ذلك.
يف غمرة تلك الكتابة ،فكرت أن أكتب مذكرايت
وقلت إنني أتوفر عىل مجموعة من الوثائق
والصور ووثائق إدارية وسياسية وفلسفية،
فأعددت مخططا ،وقلت إنني سأصدرها يف
ستة أجزاء .وكل جزء حبسته يف عدد من
السنني؛ عرش سنوات بالنسبة لألجزاء األربعة
األوىل ،ثم خمس سنوات لكل جزء من
الجزأين األخريين ،ورشعت يف الكتابة.
وعندما خرج الجزء األول" ،جاب الله التيسري"،
أعجب به الناس وقرأوه ورشعوا يف تداول
مجموعة من الحكايات التي أوردتها فيه،
وخرج الجزء الثاين ،فالثالث ،وجاءت عندي
اإلذاعة والتلفزيونات والصحف ،فوقع انتشار
حتى أنهيت األجزاء الستة والحمد لله.
وأنا أقول يف الكتاب ،عىل سبيل الدعابة ،أنني
عندما رشعت يف الكتابة دخلت يف مفاوضات
مع عزرائيل وقلت له "الله يخ ّليك يال ما
اغفل ع ّ
يل واحد ست سنني عىل ما نك ّمل هاد
الكتوبا ،ومن بعد يال بغيتي تجي مرحبا بيك.
ما كاين مشكل".
يف هذا الكتب ،أعلن أنني سأبدأ سلسلة
جديدة ،وهي أيضا من ستة أجزاء .رمبا مل
يسبق يل أن قلت هذا .عنوانها غريب شيئا ما،
وهو من تلك العناوين القدمية ،وهو "نفض
الغبار عن النادر من األخبار" ،والجزء األول،
الذي رشعت يف كتابه ،يتحدث عن مدينة
سال يف بداية القرن السابع عرش .هذه الفرتة
مل تأخذ العناية الالزمة للدراسة ألنها شهدت
أحداثا مهمة ،عربها أتحدث عن املغرب.
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األندلسيون ،الذين جاؤوا إلى سال ،أنشأوا
"جمهورية" اسمها "الجمهورية السالوية"
التي لم يكتب عليها المؤرخون المغاربة.

يخصص معنينو
كتابا جديدا لفرد
من عائلته كان
أسيرا لدى موالي
إسماعيل.

فقد كان هناك القراصنة ،ألن نهاية حكم
السعديني عرفت فوىض عارمة يف املغرب
وكانت هناك طموحات لعدد من رؤساء
الزوايا ورؤساء جهويني لحكم املغرب ،حيث
كان السمالليون يف سوس ،والعلويون يف
تافياللت ،والدالئيون يف األطلس ،والعيايش
بني أصيلة والجديدة ،وغيالن ...املهم كانت
هناك العديد من الطموحات ،ويف سال كان
األندلسيون الذين جاؤوا ومعهم ثقافتهم
وأسلوب حياتهم وتقنيات كثرية يف البناء
وإخراج املاء والسقي والخياطة وغري ذلك.
وهؤالء وصلوا إىل درجة أنهم أعدوا ديوانا
ليحكمهم ألن سالطني السعديني مل يعودوا
يحكمون بعد أن توزعوا بني فاس ومراكش،
فأنشأوا "جمهورية" اسمها "الجمهورية
السالوية" التي مل يكتب عليها املؤرخون
املغاربة ولكن األجانب ،إما الذين زاروا
املغرب يف ذلك الوقت ،أو الذين كانوا أرسى

يف ذلك الوقت ،أو كانوا من الكنائس التي
كانت تفاوض عىل إطالق األرسى ،هؤالء
كتبوا عن املغرب وكتبوا عن هذه املنطقة.
فأنا قمت بتجميع ما ُكتب ووصلت لبعض
الخالصات ،كصحايف وكفضويل ،وأؤلف الكتاب
األول الذي سميته "جمهورية القراصنة".
وإن شاء الله ،سأزيد الجزء الثاين ،الذي
سأسميه "السلطان واألسري" ،وأقصد بالسلطان
موالي إسامعيل ،الذي توجت إليه العديد
من التهم .وأنا لست مؤرخا وأقول ذلك يف
كتايب .أنا ال أنتمي إىل قبيلة املؤرخني وليست
يل أي صلة بالتاريخ .هذا صحايف يكتب
حسب مزاج الصحايف ،لهذا كتبت عىل
موالي إسامعيل و"األسري" وهو أسري مغريب
تسبب يف حزازات كبرية بني السلطان موالي
إسامعيل وامللك الفرنيس الكبري لويس الرابع
عرش وكان قد طلب منه إطالق رساحه ومل
يفعل "وأطلقه دون أن يطلقه" وذهبت
السفارة وأخفوه عنها ووقعت العديد من
املشاكل .وملاذا اهتممت بهذا األسري؟ حتى
أكون رصيحا معك ،ألن اسمه كان عبد الحق
معنينو ،من أرسة آل معنينو (يضحك)...
يف ذلك يشء من الذاتية...
كثري من الذاتية (يضحك)n .

تقرير

تحقيق للمندوبية السامية للتخطيط ،هم مقاربة أنشطة املقاوالت ودراسة تصورها لإلطار
االقتصادي واالجتامعي والقانوين الذي تشتغل فيه ،يكشف عن أهم نشاطات املقاوالت
املغربية ومحاور متركزها ،واإلكراهات التي يواجهها املستثمرون ،خاصة يف ما يتعلق بسهولة
الحصول عىل التمويل من املؤسسات البنكية ،كام يكشف التحقيق معطيات مثرية عن أسباب
رفض املقاوالت اللجوء إىل القروض ومنها وجود اعتبارات دينية.

أحمد مدياني

يشمل التحقيق ،الذي توصل "تيلكيل
عريب" بنتائجه من املندوبية ،أنشطة
املقاوالت خالل السنوات الثالثة األخرية،
ويغطي كافة الرتاب الوطني ويستهدف
املقاوالت املنظمة التي تتوفر عىل
محاسبة رسمية .ويتعلق األمر باملقاوالت
التي تنشط يف قطاعات الصناعة والبناء
والتجارة والخدمات ،ويستثني من مجاله
قطاعات املالية والفالحة والقطاع غري
املنظم .وقد تم إجراء هذا البحث خالل
الفرتة املمتدة من يناير إىل يوليوز .2019

المعيقات الكبرى لالستثمار
والتشغيل

إجامال ،وحسب نتائج التحقيق الذي
أنجزته املندوبية السامية للتخطيط ،تلجأ
واحدة من كل خمس مقاوالت للتمويل
الخارجي ،معظمه ( 93يف املائة) يأيت من
قروض بنكية.
وترتفع هذه النسبة إىل  46يف املائة
بالنسبة للمقاوالت الكربى ،مقابل  18يف
املائة بالنسبة للمقاوالت الصغرية جدا
والصغرى واملتوسطة .وتعترب هذه األخرية
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يستهدف تحقيق
مندوبية أحمد الحليمي
المقاوالت المنظمة
التي تتوفر على محاسبة
رسمية.

األكرث عرضة لصعوبات الولوج إىل التمويل
والذي يشكل عقبة كبرية بالنسبة لـ 40يف
املائة منها.
ويشري التحقيق إىل أن  35يف املائة من
املقاوالت تقدمت بطلب للحصول عىل
قرض من مؤسسة بنكية ،خالل السنوات

الثالث األخرية .وقد بلغت هذه النسبة 56
يف املائة بالنسبة للمقاوالت الكربى و 27يف

املائة بالنسبة للمقاوالت الصغرية جدا.
وتشكل نسبة الفائدة املرتفعة بالنسبة
لـ 40يف املائة من املقاوالت وكذا الضامنات
املفروضة من طرف األبناك لـ 34يف املائة

تقرير

من نصف أرباب املقاوالت ( 51يف املائة).
وتصل هذه النسبة إىل  63يف املائة بالنسبة
ألرباب املقاوالت الكربى.
وتحدث التحقيق عىل أن معالجة النزاعات
من طرف املحاكم يشكل عائقا بالنسبة لـ 51
يف املائة من املقاولني ،ومتثل صعوبة تطبيق
املقررات القضائية عائقا لـ 15يف املائة منهم.

"احتكار" الصفقات العمومية

منها أهم العراقيل عند طلب القرض.
وتتفادى  33يف املائة من املقاوالت اللجوء
إىل القرض البنيك العتبارات دينية.
وتبعا لتصور أرباب املقاوالت ،فإن العاملني
الحاسمني يف الولوج إىل القرض البنيك ،أي
الضامنات وسعر الفائدة ،عرفا تشددا كبريا
خالل الفرتة املرجعية للبحث.

تكوين "اليستجيب لحاجيات"
المقاوالت

وحسب املندوبية السامية للتخطيط ،تتجىل
العوائق الرئيسية لسياسة التوظيف يف نقص
النشاط لدى  63يف املائة من املقاوالت
والكلفة املرتفعة لليد العاملة بالنسبة لـ 26
يف املائة منها .باإلضافة إىل ذلك ،رصحت
 37يف املائة من املقاوالت أن النظام الحايل
للتعليم والتكوين املهني ال ميكنه من
الحصول عىل التخصصات املالمئة يف سوق
الشغل .ويشكل القطاع الصناعي القطاع
الذي يعاين أكرث من انعدام املالمئة بني
التكوين والتشغيل ،حسب %52من أرباب
املقاوالت العاملة يف هذا القطاع.
كام رصح  18يف املائة من أرباب
املقاوالت أن مقاوالتهم عرفت نزاعات
اجتامعية ،وتنترش هذه املشاكل بشكل
أكرب يف املقاوالت الكربى ،بينام تبلغ هذه
النسبة يف املقاوالت الصغرى واملتوسطة
واملقاوالت الصغرية جدا  24يف املائة و13
يف املائة عىل التوايل.
ولتدبري هذه النزاعات ،تلجأ  52يف املائة من
املقاوالت إىل الحوار املنظم بشكل أسايس،
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التكوين المهني
ال يساير ،حسب
المقاوالت التي
شملها التحقيق،
حاجياتها.

هذا اإلجراء ال تلجأ إليه سوى  32يف املائة
من املقاوالت الصغرى واملتوسطة و 26يف
املائة من املقاوالت الصغرية جدا.

المقاوالت" :ضرائب تشجع
على التهرب"

عىل مستوى الجبايات ،تشتيك املقاوالت
من املراقبة الرضيبية ومن تعدد
املراجعات ،يقول تحقيق املندوبية السامية
للتخطيط .ويف هذا الصدد ،خضعت  34يف
املائة من املقاوالت الكربى ملراقبة رضيبية
و 73يف مائة ملراجعات رضيبية خالل
السنة األخرية.
بصفة عامة ،حسب ما جاء يف التحقيق
ذاته ،يعترب النظام الرضيبي عائقا بالنسبة
لحوايل  60يف املائة من أرباب املقاوالت
وغري مشجع عىل االستثامر بالنسبة لـ95
يف املائة منهم ،ويشوبه انعدام الثقة تجاه
اإلدارة الرضيبية من طرف  88يف املائة
من املقاوالت ،كام يشجع عىل اللجوء
ملامرسات غري قانونية بالنسبة لـ 69يف
املائة من املقاوالت .باإلضافة إىل ذلك،
يعترب النظام الرضيبي معقدًا بالنسبة ألكرث

يعتبر النظام الضريبي عائقا بالنسبة
لحوالي  60في المائة من أرباب
المقاوالت وغير مشجع على االستثمار
بالنسبة لـ 95في المائة منهم.

ويعترب  45يف املائة من أرباب املقاوالت،
يفيد تحقيق املندوبية ،أن احتكار بعض
املقاوالت هو أحد األسباب الرئيسية التي
تحول دون فوزهم بطلبيات عمومية،
وتصل هذه النسبة إىل  60يف املائة بالنسبة
للمقاوالت الصغرية جدا.
وبالنسبة النعدام الشفافية ،رصح به 56
يف املائة من أرباب املقاوالت الصغرى
واملتوسطة التي شاركت يف طلب عروض
عمومية .باإلضافة إىل ذلكَ ،يعترب  89يف
املائة من أرباب املقاوالت أن آجال األداء
بعد تسليم الطلبيات العمومية يشكل
عقبة حقيقية أمام تطور املقاولة ،هذا
العامل يهدد أكرث املقاوالت الصغرية جدا
والصغرى واملتوسطة ( 90يف املائة) التي
تعتربه كعقبة رئيسية بل أشد خطورة أمام
استمرارية نشاطها.
بالنسبة لعوامل اإلنتاج الرئيسية ،رصح 61
يف املائة من أرباب املقاوالت أن كلفة الطاقة
تشكل عائ ًقا أمام التنافسية .كام أن الولوج
للعقار يعترب عائقا بالنسبة لـ  47يف املائة من
املقاوالت.
عموماً ،أبدى أرباب املقاوالت آراء سيئة نوعا
ما عن عالقاتهم باإلدارة العمومية .فثلثي
أرباب املقاوالت يعتربون أن تعقد اإلجراءات
اإلدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم.
باإلضافة إىل ذلك ،تعد جودة الخدمات،
وآجال األداء والولوج للمعلومة بالنسبة
لنصف املقاوالت ،من اإلكراهات التي تعيق
تطور نشاطهم.
من جهة أخرى ،رصح  57يف املائة من أرباب
املقاوالت أنهم رصدوا مامرسات غري أخالقية
يف اإلدارة العمومية ،ولوحظ ذلك من طرف
املقاوالت التي تنشط يف جميع القطاعات.

تقرير

من استهدف تحقيق
المندوبية؟

تم تصنيف املقاوالت املستهدفة وفقا
ملعيار مزدوج يشمل رقم املعامالت
وعدد املستخدمني طبقا للنصوص
الترشيعية الجاري بها العمل التي تحدد
فئاتها يف بالدنا .وعليه ،يقصد يف إطار
هذا البحث باملقاوالت الصغرية جدا
والصغرى واملتوسطة ،تلك التي ال يتجاوز
رقم معامالتها  75مليون درهم وعدد
املستخدمني بها يقل عن  200شخص.
وتعرف املقاوالت الصغرية جدا عىل أنها
وحدات ال يتعدى رقم معامالتها  3ماليني
درهم وعدد املستخدمني بها أقل من 10
أشخاص .يف حني ،تعترب املقاوالت الكربى
تلك التي يتجاوز رقم معامالتها  75مليون
درهم أو تشغل أكرث من  200مستخدم.
وقد تم إعداد عينة البحث اعتامدا عىل
املعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز
عىل عدد املستخدمني والنشاط كمعايري
لتكوين الطبقات .ويعترب حجم العينة
كافيا لضامن التمثيلية الالزمة حسب
قطاع النشاط وصنف املقاولة .وتم سحب
هذه العينة انطالقا من السجل اإلحصايئ
للمقاوالت الذي تتوفر عليه املندوبية
السامية للتخطيط.
وعليه ،فقد استهدف البحث  2101وحدة:
 769وحدة متثل القطاع الصناعي و371
قطاع البناء و 294قطاع التجارة و667
قطاع الخدمات التجارية غري املالية.
وتطلبت عملية تجميع معطيات هذا
البحث تعبئة طاقم يتكون من  80باحثا
يؤطرهم  10مرشفني .كام انكبت أطر
قسم اإلحصاء االقتصادي والبحوث لدى
املؤسسات عىل تتبعه واستغالل نتائجه.
وقد اعتمد البحث عىل تقنية تجميع
املعطيات بواسطة الحاسوب املعروفة
بـ CAPIالتي تعتمد عىل برنامج
معلوميايت يتيح يف اآلن نفسه تحصيل
املعطيات ومراقبتها وإرسالها إلكرتونيا اىل
املصالح املركزية.
ستعرض هذه املذكرة خالصة نتائج هذا
البحث موزعة حسب محورين ،يهدف
األول إىل تقديم املشهد العام للمقاوالت
يف بالدنا ،فيام يستعرض الثاين األنشطة
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استهدف بحث

المندوبية 2101
القطاع الرئيسية للمقاوالت وكذا التصورات التي عرب الخدمات ،و 27يف املائة يف التجارة و 21يف
وحدة ،تمثل
عنها أربابها حول عالقات هذه املقاوالت
املائة يف البناء و 10يف املائة يف الصناعة.
الصناعي وقطاع
البناء وقطاع التجارة مبحيطهااملؤسسايت.
ترتكز املقاوالت الصغرية جدًا بنسبة%44
وقطاع الخدمات
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة بنسبة  42يف
المالية.
التجارية غير
السمات الرئيسة لمشهد
املائة بقطاع الخدمات بينام تتواجد بنسب
المقاوالت بالمغرب
ضئيلة يف الصناعة حيث متثل  8يف املائة
يف
93
من
باملغرب
تتكون بنية املقاوالت
و 11يف املائة عىل التوايل .وباملقابل تتوزع
الصغرى
و
جدا
الصغرية
املائة من املقاوالت
املقاوالت الكربى بشكل متعادل تقريبا بني
واملتوسطة ( 64يف املائة من املقاوالت الصغرية قطاعات الصناعة ( 26يف املائة)والبناء (23
جدا و 29يف املائة من املقاوالت الصغرى
يف املائة) والتجارة ( 27يف املائة) والخدمات
الكربى
واملتوسطة) ،يف حني متثل املقاوالت
( 24يف املائة).
املقاوالت.
حوايل  7يف املائة من مجموع
عىل املستوى الجهوي ،تتمركز  39يف املائة
ويرتكز ثلثا هذه املقاوالت تقري ًبا ( 63يف
من املقاوالت العاملة بقطاع الخدمات
املائة) يف املجال الجهوي للدار البيضاء-طنجة :بجهة الدار البيضاء-سطات و 11يف املائة
 39يف املائة بجهة الدار البيضاء-سطات و 15بجهة مراكش -آسفي .بالنسبة لقطاع
يف املائة بجهة الرباط سال-القنيطرة و 9يف
التجارة ،يتمركز أكرث من نصف املقاوالت
املائة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة.
( 58يف املائة) بجهتي الدار البيضاء-سطات
يبني توزيع املقاوالت حسب قطاع النشاط
( 44يف املائة) و الرباط-سال-القنيطرة (14
أن حوايل  %42منها تشتغل يف قطاع
يف املائة) .أما بالنسبة للصناعة ،فهي ترتكز
بشكل كبري بجهة الدار البيضاء-سطات (47
يف املائة) تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة
( 12يف املائة) .فيام يتعلق بقطاع البناء،
احتكار بعض المقاوالت هو أحد أسباب
فهو أقل متركزا جهويا مقارنة مع باقي
عدم فوزهم بطلبيات عمومية ،وتصل
القطاعات ،حيث تتواجد  29يف املائة من
هذه النسبة إلى  60في المائة بالنسبة
الوحدات بجهة الدار البيضاء-سطات ،و16
يف املائة بجهة الرباط-سال-القنيطرة و 11يف
للمقاوالت الصغيرة جدا.
املائة بجهة فاس-مكناسn .

