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دراسة..

االفتتاحية

مل يعد خافيا أن أغلب املغاربة مل يعودوا
يثقون يف العديد من مؤسساتهم ،خصوصا
األحزاب السياسية وما ينبثق عنها من برملان
وحكومة ،حتى وإن رفعت الشعار الذي
كان مغريا ،ورمبا فقد بريقه من كرثة ما
الكته األلسن ،وهو محاربة الفساد .إنه واقع
ملموس تعيه أعىل املؤسسات يف البالد،
وعربت عنه ،يف مناسبات مختلفة ،ومل تزد
دراسة املعهد املغريب لتحليل السياسات عن
تأكيده وباألرقام.
الدراسة ،التي تجدون أهم نتائجها ،إىل
جانب حوار مع محمد مصباح ،مدير املعهد
الذي أنجزها ،يف ملف العدد األسبوعي
لـ"تيلكيل عريب" الذي بني أيديكم ،قدمت
أرقاما صادمة عن فقدان ثقة املغاربة يف
العديد من مؤسساتهم ،وخصوصا منها تلك
التي ترمز إىل الدميقراطية التمثيلية ،فضال
عن القضاء ،لذا ال يجب املرور عليها مرور
"الكرام" ،بل يجب استخالص الدروس منها
يف فرتة تقبل فيها اململكة عىل إعداد منوذج
تنموي جديد.
يتحدث مدير املعهد املغريب لتحليل
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السياسات عن ظاهرة عاملية مرتبطة
مبا أصبح يسمى بـ"أزمة الدميقراطية
التمثيلية" ،وفرسها بـ"نهاية منوذج األحزاب
السياسية بالشكل الذي كنا نعرفه يف
السابق" ،مؤكدا أن ما يقع يف اململكة ليس
"ميزة مغربية" ،لكن املثري ،يف الدراسة،
ورمبا كانت هذه "ميزة مغربية" ،هو الثقة

ال بد لمؤسسات البالد أن تستعيد
ثقة المغاربة ،ألنهم غاية وجودها
أصال ،وعليها أن تعض غريزيا،
بالنواجذ ،على بقائها.
الكبرية يف األمن ،وأكرث من ذلك يف الجيش،
والتي فرسها مصباح بـ"غريزة البقاء".
ومهام يكن من أمر ،فال بد ملؤسسات
البالد أن تستعيد ثقة املغاربة ،ألنهم غاية
وجودها أصال ،وعليها أن تعض غريزيا،
بالنواجذ ،عىل بقائها هي أيضاn ...

أمن

جانب من مخيمات
تندوف.

كشفت الحكومة الجزائرية عن
مخطط الختطاف أجانب من
مخيامت تندوف ورشق الجدار
األمني الرميل ،داعية بعثة األمم
املتحدة يف الصحراء "املينورسو"
إىل اتخاذ جملة من اإلجراءات
االحرتازية .هذه التحذيرات
دفعت إسبانيا إىل دعوة مواطنيها
ملغادرة املخيامت بشكل عاجل.
تيلكيل عربي

 3تيلكيل عربي من  6إلى  12دجنبر 2019

االقتضاء ،تحت الحراسة العسكرية ،مع
"احرتام اإلجراءات والربوتوكوالت الجاري
بها العمل".
يف السياق ذاته ،حثت إسبانيا اليوم االثنني
مواطنيها عىل "مغادرة مخيامت تندوف يف
أرسع وقت ممكن" بسبب "عدم االستقرار
املتزايد يف شامل مايل وكذا زيادة نشاط
الجامعات اإلرهابية التي تهدد األمن يف
املنطقة" .وأكدت وزارة الخارجية واالتحاد
األوريب والتعاون اإلسبانية التي كانت قد
حذرت يوم األربعاء  27نونرب املواطنني
اإلسبان من زيارة مخيامت تندوف التي
تقع فوق الرتاب الجزائري يف مذكرة عاجلة
أن بعثة "املينورسو" "تحذر من خطر وشيك
متمثل يف عمليات االختطاف والهجامت
اإلرهابية ضد املواطنني اإلسبان الذين
يتواجدون يف مخيامت تندوف".
ويف نفس السياق شددت مارغاريتا روبلس
وتأيت هذه التوصيات من الحكومة الجزائرية وزيرة الدفاع اإلسبانية عىل أن "منظمة
األمم املتحدة وحتى الجزائر أكدتا
عىل أساس "معلومات حول اإلعداد
التحذيرات وحالة التأهب ضد اإلرهاب
الختطاف أجانب يف مخيامت الالجئني
التي أصدرتها الحكومة اإلسبانية".
واملناطق املوجودة رشق الجدار الرميل يف
وأكدت مارغاريتا روبلس يف ترصيح
إطار مخطط إجرامي الستهداف املصالح
للصحافة أن "هناك تهديدات حقيقية
اإلسبانية يف املخيامت" ،تقول الحكومة
ومؤكدة ضد مصالح ومواطني إسبانيا يف
الجزائرية يف رسالة إىل "املينورسو" ،نقل
هذه املنطقة" ،مشرية إىل أن 'التحذيرات
مضامينها موقع "كل يشء عن الجزائر".
التي أصدرتها الحكومة اإلسبانية ال متليها
أسباب سياسية أو مؤامرات غري موجودة".
حظر التجوال على الجميع
وأوصت الحكومة الجزائرية بوقف أي حركة وقالت املسؤولة اإلسبانية إن 'األمر يتعلق
بعد العارشة ليال (بداية حظر التجوال) ،إال بتهديد إرهايب حقيقي يف منطقة تعرف
تزايد الخطر اإلرهايب بشكل كبري"n .
يف حاالت االستعجال ،عىل أن يتم ذلك ،عند

عدالة

يطالب املدعي العام بعقوبة السجن ملدة
اثني عرش عا ًما للمغريب صاحب القارب
الخشبي الذي غرق ،قبل عام ،عىل شواطئ
كانوس دي ميكا بقادس بإسبانيا ،مام
تسبب يف وفاة  22مهاجرا كانوا مسافرين
عىل متنها ،يف واحدة من أكرب مآيس الهجرة
الرسية وقعت يف السواحل اإلسبانية يف
السنوات األخرية.
تيلكيل عربي

يطالب ممثل االدعاء العام بفتح محاكمة
علنية ضد صاحب "الباطريا" ،وهو مغريب
اسمه "طارق" ،يتوفر عىل وثائق وهو بدون
سجل جنايئ وال يزال يف االعتقال االحتياطي.

ينجو مع  22مهاجرا ويهلك
 22آخرون

وكان طارق أحد الناجني الـ 22من هذا
الحادث الذي وقع يف الساعات األوىل من
يوم  5نونرب من العام املايض ،عندما تحطم
القارب الخشبي القديم الذي كان يقوده
بعد تصدعه الرتطامه بالصخور عىل بعد
أمتار قليلة من ساحل قادس.
وأوضح املدعي العام يف رسالة ،متكنت وكالة
األنباء اإلسبانية "إيفي" من الوصول إليها،
أن القارب غادر يوم السبت  3نونرب 2018
الساحل املغريب وعىل متنه ما بني  40و50
شخصا ،من بينهم  31شابا من مدينة سال.
ً
ووف ًقا ملا ذكره املدعي العام ،حسب ما
نقلته "إيفي" ،أن "املدعى عليه كان يهدف
إىل إدخال املهاجرين إىل األرايض الوطنية
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القارب الذي كان يقوده "طارق" وهلك فيه  22مهاجرا سريا.

مهاجران هالكان بدون هوية

(اإلسبانية) بطريقة رسية ،عرب موقع
حدودي غري مؤهل يتخطى مراقبة وصول
"ونتيجة لعدم وجود سرتات النجاة أو
السلطات ومن ثم ينتهك ترشيعات الهجرة العوامات وعدم توفر أي مشاعل كهربائية
اإلسبانية".
أو معدات راديو ميكن أن تحذر من
وحسب املصدر ذاته  ،فإن القارب
االرتطام ،لقي  22مهاجراً حتفهم يف هذا
كان مكتظا ،ومل يقدم فيه املدعى عليه
الحدث ،وألقيت جثتهم بشواطئ كانوس
"للمهاجرين ال الطعام وال الرشاب و مل
دي ميكا بني  5و 20نونرب  ،2018الذين تم
يزودهم بتدابري السالمة مثل سرتات النجاة تحديد هوايتهم ،باستثناء اثنني منهم.
أو العوامات" ،التي مل يتمكن من بعضها إال واتهم املدعي العام "طارق" بجرمية ضد
مهاجرون قالئل .كام مل يكن للقارب "أي
حقوق املواطنني األجانب و 22جرمية قتل
إجراءات أمنية مثل السونار أو أجهزة الراديو غري متعمد.
أو الكشافات أو املشاعل".
وبالنسبة للجرمية األوىل ،طلب عقوبة
وبعد رحلة استغرقت حوايل  30ساعة
السجن ملدة  8سنوات ،وبالنسبة للـ22
وعندما وصلوا إىل الساحل اإلسباين ،عىل بعد جرمية قتل غري العمد ،طلب عقوبة السجن
 150مرتا فقط من ساحل كانوس دي ميكا ،ملدة  4سنوات ،وهي العقوبة القصوى
اصطدم القارب ببعض الصخور وبدأت املياه التي ميكن املطالبة بها ،وفقا ملصادر النيابة
يف الدخول إليه ،فقفز املهاجرون إىل البحر...
العامةn .

الملف

دراسة..

البرلمانيون وأعضاء الحكومة
يرددون الشعار الوطني.

أعد املعهد املغريب لتحليل السياسات دراسة أنجزها حول "مؤرش الثقة وجودة املؤسسات" ،كشفت عدم
رىض املغاربة عن الربملان األحزاب السياسية وجهود الحكومة يف محاربة الفساد ويف القضاء وعموم االتجاه
العام يف البالد .يف املقابل ،كشفت الدراسة عن نتائج مثرية تبني أن املغاربة يثقون أوال يف أرسهم ،كام
يثقون يف األجهزة األمنية ويف الجيش...
الملف أعده الشرقي لحرش
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الملف

قدم املعهد املغريب لتحليل
السياسات ،الثالثاء  03دجنرب
 2019بالرباط ،النتائج
األولية لدراسة علمية أنجزها
حول "مؤرش الثقة وجودة
املؤسسات" ،كشفت عدم
رىض املغاربة عن الربملان
وجهود محاربة الفساد
والوضع االقتصادي.
عدم الرضى

تشري دراسة املعهد املغريب لتحليل
السياسات إىل أن  69يف املائة من املبحوثني
عربوا عن قلقهم إزاء االتجاه العام للبالد.
وهو ما يكشف عن درجة عالية من الشك
والقلق لدى املغاربة فيام يتعلق باملستقبل،
كام أعربت نصف العينة من املغاربة أنها
غري راضية عن الوضع االقتصادي ،كام يرى
حوايل  74يف املائة من املغاربة أن جهود
الحكومة يف محاربة الفساد ليست فعالة،
ويف نفس الوقت تعترب منظامت املجتمع
املدين أكرث املؤسسات املوثوق بها يف
املغرب.

ضعف الثقة في البرلمان

تكشف الدراسة عن أزمة عميقة بني
الربملان واملواطنني حيث أظهرت أن %32,7
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الحكومة والبرلمان
يعانيان من فقدان
ثقة المغاربة.

فقط من املستطلعني عربوا عن ثقتهم يف
الربملان ،بينام ال يثق باقي املغاربة يف هذه
املؤسسة.
كام كشفت الدراسة أن أكرث من نصف
املغاربة ال يعرفون دور الربملان ،وحتى
عندما يعلمون ،فهم ليسوا متأكدين عىل
وجه الدقة من جميع صالحياته وأدواره.
وتشري الدراسة أن  10يف املائة من املبحوثني
فقط استطاعوا تسمية رئيسا الربملان ،كام
استطاع حوايل الربع منهم فقط تسمية
عضو برملاين واحد.

وتعترب الدراسة أن هذا الوضع يسلط
الضوء عىل النقص الكبري يف املعرفة ومتابعة
املواطنني ملؤسستهم السياسية ،واملفاهيم
الخاطئة لديهم حول دورها وصالحياتها.

الثقة في مؤسسات الدولة

تشري الدراسة إىل أن املؤسسات السيادية
غري املنتخبة الزالت تتمتع مبعدالت ثقة
أعىل بكثري لدى املغاربة ،خاصة الرشطة
والجيش ،لكن هذه الثقة تنخفض حينام
يتعلق األمر بالقضاء .ويبلغ مستوى الثقة

الملف

 78باملائة عىل التوايل للرشطة ،و83,3

باملائة بالنسبة للجيش ،بينام تنخفض
مستويات الثقة بالنسبة للقضاء حيث تصل
النسبة إىل حوايل  41باملائة.

األسرة أوال

وكشفت الدراسة أن املغاربة يثقون أوال
وقبل كل يشء بأرسهم املبارشة ،كام يف
آبائهم وإخوتهم .وال تزال األرسة النووية
أو الصغرية هي املؤسسة االجتامعية التي
تحظى بأعىل نسبة ثقة لدى املغاربة،
بحوايل  95,2باملائة من املغاربة الذين
بشكل
عربوا أنهم يثقون يف األرسة إما
ٍ
كبري أو متوسط .وعند توسيع النطاق
ليشمل العائلة املمتدة ،تنخفض الثقة
نسب ًيا إىل  77,2باملائة .وال يثق املغاربة
تجاه بعضهم البعض ،حيث يعتقد 45
باملائة من املبحوثني أن الناس ال يثقون يف
بعضهم البعض ،كام عرب  42,9يف املائة من
املبحوثني أنهم ال يثقون يف باقي املغاربة.
وال يثق املغاربة مبستويات عالية يف
الغرباء ،مبن فيهم الجريان .كام ال يثقون
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قلة قليلة من

المغاربة من يعرفون يف األشخاص الذين يتم االلتقاء بهم للمرة
املغاربة الذين تبلغ أعامرهم  18عا ًما أو
حتى من يرأس
األوىل ،حيث مل تتجاوز النسبة حوايل  19,4أكرث .كام تم ضامن الطابع التمثييل للعينة
البرلمان.
من خالل طريقة الحصص (الجنس والعمر
باملائة.
واملنطقة الجغرافية) وف ًقا لهيكل السكان
يف السياق ذاته ،ال ينظر املغاربة إىل
املغاربة ،كام أعدته املندوبية السامية
األشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى
للتخطيط.
عىل أنهم جديرين بالثقة ،حيث تصل
كام متت االستعانة بتقنية املقابلة الفردية
النسبة إىل حوايل  25باملائة من املغاربة
املعمقة من خالل أسئلة شبه موجهة مع
الذين عربوا عن ثقتهم يف هذه الفئات.
 23مشارك (ة) من مدن الدار البيضاء
والرباط ومراكش ،وتضم عينة متنوعة تأخذ
عينة متنوعة
بعني االعتبار املناصفة بني الجنسني والتنوع
كشف املعهد أن الدراسة مزجت بني
تقنيات البحث الكمي والكيفي ،حيث أجري السوسيو-اقتصاديواملهني.
التحليل الكمي عىل عينة من  1000شخص وقد دامت املقابلة حوايل  60دقيقة تقريبا
لكل مشارك ،بحسب معدي الدراسة.
خالل شهر أكتوبر  ،2019ميثلون السكان
كام تم إنجاز مقابالت فردية معمقة
مع سبع نائبات ونواب برملانيني وإداري
واحد يف مجلس املستشارين ،فضال عن
ال تزال األسرة الصغيرة هي المؤسسة
تنظيم  3مجموعات بؤرية ضمت حوايل
 16مشار ًكا يف املجموعُ ،خصصت واحدة
االجتماعية التي تحظى بأعلى نسبة ثقة
لرجال أعامل ،والثانية للنقابات العاملية ،أما
لدى المغاربة ،بحوالي .95,2%
الثالثة فشملت منتخبني محليني وناشطني
سياسينيn .

الملف

مصباح:

يف هذا الحوار ،يتحدث
محمد مصباح ،مدير املعهد
املغريب لتحليل السياسات،
حول نتائج الدراسة التي
أنجزها املعهد بخصوص
مؤرش الثقة يف املؤسسات
املغربية ،كام يديل بوجهة
نظره من أجل تجاوز
أزمة الثقة بني املواطن
واملؤسسات.
حسب النتائج األولية للدراسة التي قدمتهم رضاها بخصوص الوضع االقتصادي الحايل،
نتائجها األولية ،يوم الثالثاء  3دجنرب الجاري ،إال أنهم يف الوقت نفسه ،غري راضني عن
حول مؤرش الثقة وجودة املؤسسات ،فإن
جهود الحكومة يف مكافحة الفساد ،باإلضافة
 69من املبحوثني عربوا عن قلقهم بشأن
إىل ثقتهم الضعيفة يف الخدمات العمومية،
االتجاه العام للبالد .أين يتجىل هذا القلق؟ ال سيام الصحة والتعليم ،حيث تظهر
وما تفسريه؟
نسب الثقة متدنية جدا يف قطاعي الصحة
فعال ملسنا من خالل هذه الدراسة امليدانية والتعليمالعمومي.
التي أنجزها املعهد املغريب لتحليل السياسات من خالل املقابالت التي أجريناها مع
أن هناك قلقا لدى فئات واسعة من املغاربة املواطنات واملواطنني ،ال يبدو أنهم مقتنعون
بخصوص املسار العام للبالد يف السنوات
بأن الحكومة قادرة عىل حل هذه املشاكل،
األخرية .يتجىل هذا القلق أساسا يف الخوف وهو ما يرفع قلقهم اتجاه املستقبل.
من املستقبل الذي يبدو ضبابيا بالنسبة
ال يثق املغاربة يف األحزاب السياسية،
لهم ،بالرغم من أن نصف العينة عربت عن بينام يثقون يف جمعيات املجتمع املدين
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محمد مصباح ،مدير
المعهد المغربي
لتحليل السياسات.

التي نعلم أن جزءا كبريا منها له ارتباطات
سياسية .أال ميثل ذلك تناقضا؟ ما الذي
يجعل املغاربة يثقون يف الجمعيات؟
الثقة يف األحزاب هي األقل يف الدراسة
التي قمنا بإنجازها ،وأيضا يف كل الدراسات
السابقة املامثلة ،بحيث مل تتجاوز النسبة
 23يف املائة من مجموع املستجوبني،
باملقابل يعتقد نصف املغاربة أن جمعيات
املجتمع املدين جديرة بالثقة .باملناسبة
هذه الظاهرة؛ أي تراجع الثقة يف األحزاب
السياسية ليست ميزة مغربية ،وإمنا
أصبحت اليوم ظاهرة عاملية مرتبطة مبا
أصبح يسمى بأزمة الدميقراطية التمثيلية،
ميكن تفسريها بنهاية منوذج األحزاب
السياسية بالشكل الذي كنا نعرفه يف
السابق.
ففي أنظمة دميقراطية عريقة ،تراجعت
مكانة األحزاب السياسية لصالح شخصيات
وتيارات شعبوية .التفسري املحتمل هو
أن األحزاب السياسية مل تعد تلعب دور
الوسيط بني الدولة واملجتمع ،وهذا
يظهر أساسا يف رفض عدد من الحركات
االجتامعية ألي دور لألحزاب السياسية يف
الوساطة بينهم وبني الدولة ،وهذا ظهر
مثال يف احتجاجات الريف وجرادة وغريها،
حني رفض املتظاهرون أي دور لألحزاب
السياسية يف الوساطة بينهم وبني الدولة.
باملقابل ال ينظر للجمعيات بنفس الدرجة

الملف

ألن املواطن ال يعتربها السبب يف األوضاع
الصعبة التي يعيشها ،بل رمبا قد ينظر
إليها ،ال سيام الجمعيات الخريية وجمعيات
القرب ،بكونها عىل األقل تلعب دورا يف
توفري بعض الخدمات وإن كان محدودا.
يف الوقت الذي انصبت مطالب الحقوقيني
واألحزاب الوطنية إبان حراك  20فرباير
عىل رضورة إعادة االعتبار للفاعل السيايس
والتقليص من هيمنة القطاعات السيادية،
نجد أن املؤسسات السيادية غري املنتخبة
تحظى بثقة أكرب لدى املواطنني ما تفسري
ذلك؟
التفسري األقرب يف نظري هو أن الثقة
املرتفعة يف املؤسسات السيادية (مثل
الجيش والرشطة) ،مقابل تراجع الثقة يف
الفاعل الحزيب يعكس أزمة الدميقراطية يف
العامل العريب ،حيث مازال املواطن ينظر
إىل هذه املؤسسات باعتبارها املالذ األخري،
وغيابها يعني بالنسبة لعدد كبري من
املواطنني انتشار الفوىض .املشكل ليس هو
ارتفاع الثقة يف املؤسسات األمنية ،ألنه يف
عدد من الدول الدميقراطية العريقة هناك
نسبة عالية من الثقة يف هذه املؤسسات،
ولكن عندما يصبح طموح املواطن األكرب
هو تحقيق الحد األدىن من األمن ،فإنه
يصعب الحديث عن االنتقال الدميقراطي.
فثقة نسبة كبرية من املواطنني يف أجهزة
األمن تعرب عن غريزة البقاء؛ أي أن يبقى
اإلنسان عىل قيد الحياة ،وليس تحقيق ذاته
بشكل حر واختياري.
رغم استقالل السلطة القضائية إال أن ذلك
مل يغري من صورتها لدى املواطنني ،بحسب
نتائج الدراسة ،هل يحتاج القضاء إىل
إجراءات أخرى تعيد الثقة للمواطنني؟
صحيح ،فقد نال قطاع العدالة نسبة من
النقد من طرف املواطنني ،سواء يف البحث
امليداين الكمي أو الكيفي .وأهم القضايا
التي أشار إليها املواطنون ترتبط أساسا
بنزاهة هذا القطاع وفعاليته .فرغم تأكيد
الدستور عىل استقاللية السلطة القضائية
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"لو تم إلغاء تقاعد البرلمانيين
وتسويقه إعالميا ،ألمكن أن يرفع
تدريجيا الثقة في هذه المؤسسة على
المدى القريب".
ورغم كل املجهودات املبذولة يف هذا
املجال ،إال أنها مل تستطع إقناع املواطن
بجدوى هذه اإلصالحات .أعتقد أن شفافية
مسار التقايض مهم جدا للرفع من منسوب
الثقة ،وهذا يقتيض تبسيط وتسهيل مسار
التقايض وشفافيته وتقليص التدخل البرشي.
ال يعرف أكرث من نصف املغاربة دور
الربملان مام يدل عىل ضعف كبري عىل
مستوى التأطري السيايس .من يتحمل
املسؤولية يف نظرك؟
املسؤولية مشرتكة ،لكن النصيب األكرب يتجه
نحو املؤسسة املعنية .من جهة ،يشتيك

أكثر من نصف
المغاربة ال يعرفون
دور البرلمان.

النواب الربملانيون الذين التقينا بهم من
وجود قيود مؤسساتية ولوجيستيكية تحول
دون قيامهم بأدوارهم يف متثيل املواطنني
والترشيع ومراقبة الحكومة.
باملقابل ،ينظر املواطن للربملان عىل أنه
مؤسسة مغلقة وأن عددا من النواب
ال يقومون بوظائفهم بالشكل املطلوب
وينظرون إىل عدد من الربملانيني عىل أنهم
ليسوا جديرين بالثقة بسبب عدم كفاءتهم.
هناك إجراء واحد كان محط إجامع بني
جميع املواطنني الذين التقيناهم ،وهو
مسألة تقاعد الربملانيني ،والتي اعتربها
املواطنون الذين تحدثنا معهم سببا كافيا
لعدم الثقة يف هذه املؤسسة .أعتقد أنه لو
تم إلغاء تقاعد الربملانيني وتسويقه إعالميا
ميكن أن يرفع تدريجيا الثقة يف هذه
املؤسسة عىل املدى القريب .أما عىل املدى
البعيد ،فهناك حاجة إلصالحات سياسية ،ال
سيام أن القانون االنتخايب يسمح بدخول
نخب برملانية أكرث كفاءة من النخب الحالية.

الملف

ما هي انعكاسات أزمة الثقة يف املؤسسات
عىل املغرب؟
الثقة هي أهم قيمة يف الرأسامل االجتامعي،
وهي الرابط الذي يجعل من االجتامع
البرشي ممكنا ،وهي أيضا أهم رأسامل
ميتلكه الفاعل السيايس ،يف غيابه ال ميكنه
رشعنة القرارات والحكم .فمع معدالت ثقة
مؤسساتية ضعيفة ال ميكن إنجاح أي عملية
إصالح اقتصادي أو سيايس ،ألن املواطن
ال ينظر بعني الرىض ملن يحكمونه .ومن
هنا فإن تراجع منسوب الثقة يف العملية
السياسية والوسائط قد تكون له انعكاسات
عىل االستقرار السيايس نفسه ،ألنه سيجعل
الدولة يف مواجهة مبارشة مع الشارع.
كيف تقرأ تعامل الدولة مع هذه األزمة؟
عىل األقل هناك وعي لدى الدولة بوجود
أزمة يف الثقة .فبعض املؤسسات الدستورية
أشارت لهذا املوضوع بشكل مبارش ،كام
أن عددا من الخطابات الرسمية والسياسية
تحمل ضمنيا اعرتافا بوجود األزمة .الرهان
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المغرب يعاني

بدوره من "أزمة
نسبية وسياقية .بحيث ترتفع وتنخفض
يبقى هو إجراءات اسرتجاع وتعزيز الثقة
الديمقراطية
من فرتة ومن منطقة ألخرى .يف املغرب،
يف املسار السيايس .لقد كانت انتخابات
التمثيلية".
 2016نقطة تحول أساسية يف وعي املواطن .يبدو أن هناك ثالث محاور أساسية ميكن
فالرتاجع عن وعود  2011قد يدفع املواطن االشتغالعليها.
أوال ،هناك حاجة ملحة إىل عملية التنشئة
إىل التفكري يف ردود قد تكون غري عقالنية.
السياسية والرتبية عىل املواطنة ،وهذا
أظن أنه ال زال هناك بعض الوقت  -وإن
بدأ يضيق -الستدراك بعض الرتاجعات التي دور جميع مؤسسات التنشئة االجتامعية
والسياسية ،ال سيام املدرسة واألرسة وثم
حصلت يف السنوات األخرية.
املجتمع املدين واألحزاب السياسية.
ثانيا ،من املهم أن تكون هناك سياسة إرادية
ما هي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها
تقوم بتقريب املؤسسات من املواطنني،
من أجل إعادة الثقة يف املؤسسات وآليات
وهذا يظهر أساسا من خالل تسهيل الولوج
الوساطة؟
ليس هناك وصفة جاهزة قادرة عىل إعادة إىل املعلومة والتواصل املكثف واملستمر
الثقة يف املؤسسات .كام أن الثقة هي مسألة والشفافية.
وثالثا وأخريا ،يبدو أن إصالحات 2011
وصلت مداها وأن املغرب مازال يراوح
مكانه ،ومن هنا تظهر الحاجة إىل
"التراجع عن وعود  2011قد يدفع
موجة جديدة من اإلصالحات السياسية
المواطن إلى التفكير في ردود قد
واالقتصادية العميقة؛ عنوانها الكبري هو
تكون غير عقالنية".
ربط املسؤولية باملحاسبة عىل جميع
املستويات والفصل بني السلطة والرثوةn .

حوار

مديرة الخزينة:

أثار لجوء املغرب إىل السوق املايل الدويل،
حيث طرح سندات مبليار أورو ،بسعر
فائدة غري مسبوق يف تاريخ املغرب،
تخوفات من ارتفاع حجم املديونية
الخارجية .تخوفات تراها مديرية الخزينة
واملالية الخارجية غري مربرة بالنظر للتدبري
النشط للمديونية ،معتربة أن املديونية ال
محيد عنها من أجل متويل العجز وتوفري
العملة الصعبة .ذلك ما تؤكد عليه مديرة
الخزينة فوزية زعبول وحسن الدز ،املدير
العام بالنيابة املكلف بقطب الدين ،وحكيم
الجواهري ،مدير قسم السوق املايل الدويل
وتدبري املخاطر ،يف هذا الحوار.

فوزية زعبول،
مديرة الخزينة
بوزارة المالية.

المصطفى أزوكاح

يعود املغرب للسوق املايل الدويل ،حيث
أصدر سندات مبليار أورو يف الفرتة األخرية،
بعدما كان االقرتاض عىل مدى الخمسة
أعوام األخرية ،يأيت ،بشكل خاص ،من السوق
الداخيل عرب سندات الخزينة .هل يؤرش هذا
عىل تغري يف اسرتاتيجية االقرتاض؟
ال يتعلق األمر بتغيري يف االسرتاتيجية.
فاقتصادنا ،كام تعلمون ،كان دامئا يف حاجة،
بعيدا عن الدين ،للتوفر عىل موجودات
من العملة الصعبة .لقد دأبنا ،دامئا ،عىل
 11تيلكيل عربي من  6إلى  12دجنبر 2019

تعبئة الدين الخارجي والدين الداخيل،
حيث نحصل عىل الدين الداخيل عرب سوق
املناقصات يف سوق السندات ،والدين
الخارجي بالتوجه لرشكائنا ،حيث نحصل عىل
قروض من العديد من البنوك مثل البنك
الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية؛ ما يعني أن
السعي للحصول عىل العملة الصعبة ليس
أمرا جديدا .غري أن الجديد ،نسبيا اليوم،
هو أننا مل نلجأ إىل السوق املايل الدويل
منذ .2014

ملاذا العودة هذه املرة للسوق املايل الدويل؟
هناك عدة أسباب ،أوالها يتمثل يف إعادة
ربط االتصال بالسوق ،الذي ال يجب الغياب
عنه كثريا ،حيث أن املستثمرين هم يف حاجة
للتعرف عىل اقتصادنا ،خاصة أن هناك
من املستثمرين من توجد ديون يف ذمة
املغرب تجاههم .صحيح أننا نتواصل معهم
ونستقبلهم ،غري أنه كان يتوجب الذهاب
إليهم من أجل تقديم وتفسري التطورات التي
يعرفهااقتصادنا.

حوار

كانت يف حدود  3,5يف املائة يف اقرتاض
ويكمن السبب الثاين يف وجود مستحقات
 ،2014حيث توقع مراقبون أن تكون
برسم الفوائد وديون سابقة (،)Tombées
الحصول
أجل
من
نذهب
لم
"نحن
منخفضة حتى قبل الخروج ،ما دفعهم إىل
يتوجب تجديدها ،ما يقتيض الذهاب إىل
الحديث عن خروج عىل الطريقة الفرنسية
يف
السوق الدويل .ويتجىل السبب الثالث
على العملة الصعبة ،فقد كان يمكن
عىل اعتبار أن ذلك البلد أصدر سندات
انتهاز لحظة سانحة للتعريف باملغرب .فهناك
أن نقوم بذلك بطريقة أخرى".
بعرشة مليار أورو مبعدل فائدة سالبة؟
التصنيف الذي نحصل عليه من وكاالت
السوق هو الذي يحدد معدل الفائدة ،غري
التصنيف االئتامين منذ أحد عرش عاما ،و لدينا
أن ما يجب الرتكيز عليه يف هذا اإلصدار
استقرار سيايس ،يطمنئ املستثمرين ،كام لدينا
الدين التي يجب الوفاء بها .وتجري بلورة
هو هامش املخاطر ( )Spreadالذي حصلنا
العديد من اإلصالحات التي أنجزناها.
هذه االسرتاتيجية تبعا ملحفظة الدين
ويكمن السبب الرابع يف ما يوفره السوق املايل
الخارجي ،املشكلة بطريقة تجعلها مرتبطة
عليه ،والذي يعكس قيمة اقتصاد أي بلد
الدويل من رشوط جيدة أردنا االستفادة منها.
بالعملة املغربية من أجل تدبري مخاطر
ودرجة ثقة املستثمرين .لقد ناهر هامش
ويجب أن نشري إىل أنه عند بلورة مرشوع
الرصف .كان ميكننا إصدار سندات بالدوالر،
املخاطر  139,7نقطة أساس .هذا جد مهم.
قانون املالية ،جرى تحديد حاجيات التمويل
غري أننا اخرتنا األورو ،ألن رشوط السوق جد يجب أن نشري إىل أن معدل الفائدة رهني
الداخلية والخارجية .وحدد التمويل الخارجي
مغرية ،كام أننا أردنا تسجيل نقطة يف منحنى بتصنيف البلد ،فالتصنيف االئتامين لبلدان
يف  27مليار درهم يف العام الحايل ،وهو مبلغ
األورو ،وإذا أردنا الخروج إىل السوق أو رغبت مثل فرنسا يأيت يف املراتب األوىل ،وتلك
ال ميكن تعبئته مرة واحدة ،هكذا متكنا إىل
مؤسسة أخرى يف إصدار سندات ،ستكون
بلدان تصدر سندات مبعدالت جد ضعيفة،
غاية نهاية شتنرب من تعبئة مليار أورو من
اليوم مدعمة مبرجعية ملدة  12عاما.
بينام املغرب بلد صاعد ،يجب مقارنته
مانحني ،فاألمر يتعلق بتوزيع عىل مدى عام،
لقد كانت رشوط السوق مهمة ،ولو مل تكن ببلدان مامثلة ،حيث يتجىل أن الفارق معها
حيث يجب تدبري حاجيات الخزينة.
كذلك الخرتنا الدوالر .ال نستدين كيفام اتفق ،جد كبري .هناك بلدان مثل أملانيا والنمسا
وفيلندا وبلجيكا وفرنسا ،تقرتض مبعدالت
فهناك وضعية االقتصاد الوطني ووضعية
سالبة بناقص  0,1و 0,2يف املائة ملدة عرشة
السوق الدويل.
ملاذا أصدرتم سندات باألورو وليس
محمد بنشعبون،
أعوام ،وهناك بلدان تقرتض ملدة عرشة أعوام
بالدوالر؟
وزير االقتصاد
مبعدالت إيجابية مثل سلوفاكيا وإيرلندا
كيف تفرسون مساهمة وضعية السوق يف
يف كل عام نحدد اسرتاتيجية لتمويل حاجيات والمالية وإصالح
اإلدارة ،مع مساعديه تحديد معدل الفائدة يف  1,5يف املائة ،بعدما وسلوفينيا والربتغال وبولونيا وإسبانيا .فبلد
الخزينة .هناك العجز وهناك مستحقات
األقربين.
مثل إيطاليا تقرتض مبعدل فائدة يف حدود
 1,250يف املائة ملدة عرشة أعوام.
ماذا يعني النقطة التي حصل عليها املغرب
عىل مستوى تقييم هامش املخاطر؟
يعكس هامش املخاطر درجة ثقة
املستثمرين يف آفاق االقتصاد .ال نتعاطى مع
السوق املايل بنفس الطريقة التي نتعامل بها
مع بنك دويل للتنمية .فالبنوك تعرف اقتصاد
البلد ،وتدعم مشاريع فيه .إنها مؤسسات
مهمتها اإلقراض ومنظمة ملواجهة املخاطر،
بينام يف السوق املايل نوجد بإزاء مستثمرين
أكرث حذرا من البنوك الدولية للتنمية ،ألنهم
ال يتوفرون عىل نفس الوسائل من أجل
التعاطي مع املخاطر .يف  ،2014ناهر هامش
املخاطر  250نقطة أساس ،ألن اقتصادنا يف
تلك الفرتة مل يكن يتوفر عىل نفس املميزات
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والقدرة عىل املقاومة ،مقارنة بالحاصل اليوم.
وهذا ما يفرس أهمية اللجوء إىل السوق املايل
الدويل ،حيث كان فرصة للتعريف بالتطورات
التي عرفها اقتصادها .فقد وجب أن نشري،
أوال ،إىل العامل الذي مل يتغري  ،والذي يكمن
يف االستقرار السيايس ،غري أننا أضفنا إليه،
ثانيا ،االستقرار املاكرو اقتصادي .فقبل خمسة
أعوام ،كنا بصدد تقليص العجز املوازىن بعد
املستوى الذي بلغه يف  ،2012ما مل يكن يثري
كفاية ثقة املستثمرين ،وطرحت تساؤالت
حول ما كنا سننجح يف ما نحن منكبون عليه
من خفض للعجز ،وقد سادت نفس املقاربة
بالنسبة لعجز الحساب الجاري فيام يتصل
برصيد النقد األجنبي .وقد استطعنا تجاوز
ذلك الوضع وحصلت نوع من التهدئة اعتبارا
من العام املايض ،ما دفع إىل القول بأنه حان
الوقت للذهاب إىل السوق الدويل ،حيث
وصلنا إىل عجز أكرث استقرار نسبيا.
وهناك عامل ثالث ،يتمثل يف آفاق االقتصاد
الوطني ،التي يقرأها املستثمرون باالستناد
عىل اإلصالحات التي انخرطنا فيها وتلك
التي تعلن عنها الحكومة .ومثة عامل رابع،
له عالقة بحصول املغرب عىل خط الوقاية
والسيولة الذي أبرمه املغرب مع صندوق
النقد الدويل ،الذي يشكل نوعا من التأمني،
كام هناك التقارير التي ينجزها الصندوق يف
إطار الفصل الرابع .فخط الوقاية والسيولة
يدل عىل أن الصندوق يثق يف آفاق االقتصاد
املغريب ،إنه ضامنة ضمنية يوفرها لنا.
ماهي العوامل األخرى التي تثري انشغال
املستثمرين الذين توجهتم إليهم خالل
الحملة الرتويجية يف سياق السعي إلصدار
سندات دولية؟
لقد كانت أفضل حملة ترويجية حدثت منذ
بداية لجوء املغرب للسوق املايل .لقد جرى
تقييمنا ضمن سياق ،ال أتذكر عدد املرات التي
تلقينا فيها عبارات التهنئة خالل الحملة ،حيث
كانوا يشيدون مبا أنجزناه ،وهم كانوا يدركون
أننا نعي ما نقوم به وندرك طبيعة الثغرات
و الصعوبات التي يجب التعاطي معها ،كام
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يمكن إصدار سندات
بالدوالر ،غير أن
المسؤولين المغاربة
اختاروا األورو ،ألن
"شروط السوق جد
مغرية".

أنهم كانوا يعلمون أن املغرب يشكل واحة
استقرار يف املحيط الذي يوجد به.
ما هي اإلصالحات التي تساءل حولها
املستثمرون؟ هل طرحوا أسئلة حول
اإلصالح الجبايئ؟
بطبيعة الحال ،وعموما هدفوا من وراء
أسئلتهم إىل الوقوف عىل مدى وجود
مخاطر ،تساءلوا حول تطور اإلطار
املاكرواقتصادي ،مل يطرحوا تساؤالت مبارشة
حول املقاصة ،لكنهم استحسنوا لجوءنا
إىل التأمني عىل استهالك النصف الثاين من
العام من الغاز ،هم يقولون أن هؤالء الناس
يعرفون كيفية تدبري األمور .وقد طرحوا
جميع األسئلة حول املواضيع التي ميكن أن
تطرح بعض املخاطر ،من وجهة نظرهم،
مثل تلك التي تهم سعر البرتول وسعر الغاز
وتداعيات انخفاض النمو يف منطقة األورو
عىل املغرب ،والطاقات املتجددة .يطرحون
هذا النوع من األسئلة من أجل معرفة
مدى توفر رؤية لدينا وكيفية التعاطي مع
القضايا املطروحة .وهم كانوا سعداء عندما
تحدثنا عن اإلصالحات ،ألن ذلك يقلل
املخاطر ويؤرش عىل قدرتنا عىل الوفاء مبا يف
ذمتنا تجاههم يف املستقبل ،فهم مهتمون
بالسياسات التي نقوم بها ،مثل تلك التي تهم
الجانب االجتامعي ،حيث تحدثنا عن املرحلة
الثالثة من التنمية البرشية والسجل املوحد

واستهداف الفئات الفقرية .ونحن عندما
نتوجه إىل املستثمرين ،نجتمع مع كل واحد
منهم ملدة ساعة ،لكن قبل ذلك ،نقدم وثائق
مصادق عليها من قبل مكاتب محاماة.
كيف تحددون جنسيات املستثمرين الذي
شاركوا يف عملية اإلصدار؟
عندما يكون صندوق استثامر له مقر رئييس
بلندن ،فإن ذلك ال يعني أنه يدبر أمواال
إنجليزية فقط ،فقد يكون مدبرا ألموال
أمريكية وخليجية أو آسيوية .وقد جاء أولئك
الذين اكتتبوا واحتفظ بهم من أجل املليار
أورو من بريطانيا وإيرلندا بنسبة  32يف
املائة ،وأملانيا بنسبة  17يف املائة والواليات
املتحدة األمريكية بنسبة  18يف املائة ،وفرنسا
والبنيلوكيس بنسبة  9يف املائة ،ومنطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا بنسبة  4يف املائة
وآسيا بنسبة  3يف املائة وسويرسا بنسبة  3يف
املائة .لقد حصلنا عىل مستثمرين من عدة
بلدان ،مثل الصني وسانغافورة وهونغ كونغ
والشييل وسلوفينيا .تلك محفظة مل يسبق لنا
أن حصلنا عليها ،ما يؤرش عىل االهتامم والثقة
يف االقتصاد املغريب.
ملاذا مل يتم تجاوز املليار أورو بالنظر لرشوط
السوق التي تعتربون أنها كانت مواتية
واإلقبال الكبري من قبل املستثمرين عىل
الطرح املغريب؟

حوار

العرض من قبل املستثمرين ،كان يف حدود
 5,3مليار دوالر ،ومل نحصل سوى عىل مليار
أورو من مستثمرين ميثلون ،بشكل خاص،
صناديق تقاعد ورشكات تأمني ،غري أن العرض
كان أكرث أهمية ،وكان ميكننا عىل أن نحصل
عىل أكرث .لقد كان ميكننا أن نعبىء الدين
لدى بنوكنا بسهولة ،غري أن الفكرة هو تسجيل
نقطة عىل مستوى املنحنى ،وخلق مرجع .لقد
قصدنا تقليص املبلغ من أجل معدل الفائدة
والنقطة الخاصة بهامش املخاطر ،فلو أردنا
تعبئة  5ماليري أورو ،لكان ذلك مبعدل فائدة
يف حدود  2يف املائة .هذا ما يدفعنا إىل التأكيد
عىل أننا أردنا ترسيخ مرجعية ،وهذا سينفعنا
إذا ما أردنا ،مثال ،إصدار سندات ملدة 20
عاما .كام ميكن لبنك مغريب أو مقاولة مغربية
يف حال الرغبة يف الخروج إىل السوق املايل
الدويل ،الدفع بأن السندات السيادية صدرت
ملدة  12عاما مبعدل فائدة يف حدود  1,5يف
املائة ،سريتفع هامش املخاطر ،لكنه لن يكون
كبريا .نحن مل نذهب من أجل الحصول عىل
العملة الصعبة ،فقد كان ميكن أن نقوم بذلك
بطريقة أخرى.
بالنظر ملا سبق ،هل سيتم الخروج إىل السوق
الدولية العام املقبل من أجل إصدار سندات؟
مل ال؟ لدينا حاجة لتمويل العجز املوازين ،وهو
األمر الذي يتم تبعا لرشوط السوق الداخيل
أو الخارجي .الحمد لله ،يعترب السوق الداخيل
املمول الرئييس ،وهذا نوضحه للمستثمرين،
الذين يعرتفون بأن لدينا سوقا داخليا مهام،
غري أن هناك حاجة للعملة الصعبة ،التي
نتعاطى معها بطرق عدة ،من بينها التمويل
لدى رشكائنا أو السوق املايل .وميكننا البناء
عىل ما تحقق ،إذا ظلت رشوط السوق جيدة،
حيث ميكننا العودة يف العام املقبل.
هل يحرر اللجوء السوق املايل الدويل
السيولة لفائدة القطاع الخاص ،عىل اعتبار
أن االقرتاض من السوق الدولية يرى فيه
مستثمرون وفاعلون يف القطاع الخاص يشكل
عامل إزاحة بالنسبة لهم؟
 14تيلكيل عربي من  6إلى  12دجنبر 2019

عامل اإلزاحة قابل للقياس ،ونحن نؤكد أن
لجوء مديرية الخزينة إىل السوق الداخلية
ال يشكل عامل إزاحة للقطاع الخاص ،حيث
أن معدالت الفائدة مل ترتفع .فعندما نحدد
اسرتاتيجية للتمويل ،نأخذ بعني االعتبار
مجموع العوامل .ويعود ملديرية الخزينة
تحديد مستوى العجز القابل للتمويل دون
أن يفيض ذلك إىل ارتفاع معدل التضخم دون
خلق عامل إزاحة .وعىل هذا األساس ،يتخذ
القرار .ونحن نراقب السوق بطريقة دامئة،
حيث أن معدالت الفائدة مل ترتفع .ما فائدة
االقرتاض من السوق الدولية؟ إنه مقابل
للسيولة جد مهم .والعملة الصعبة هي أحد
مصادر السيولة.
ما هي النفقات التي سيمولها هذا االقرتاض؟

"حتى البلدان التي يمنع دستورها
العجز الموازني ،مثل سويسرا ،تلجأ
لالستدانة ،ألن السوق يحتاجها".
لن يوجه املليار أورو ملرشوع بعينه .لدينا
حاجة لتمويل عجز املوازنة عرب الدين الداخيل
والدين الخارجي .ويجب أن نشري إىل أن
االقرتاض ال ميول سوى االستثامر يف شموليته،
علام أن القانون التنظيمي للاملية مينع متويل
نفقات تسيري اإلدارة عرب الدين .فقوانني املالية
يجب أن تخلف رصيدا إيجابيا بني اإليرادات
العادية ناقص نفقات التسيري ،بعد ذلك
يخصص القرض لتمويل نفقات االستثامر يف
شموليتها.
ال تخفى عليكم التخوفات التي يعرب عنها من
العودة لالستدانة من الخارج بقوة ،مبا له تأثري
عىل حجم تلك املديونية .هل تلك التخوفات
مربرة؟
الدين الخارجي ليس كبريا ،فهو ميثل  20يف
املائة من محفظة ديون الخزينة ،ويشكل 14
يف املائة من الناتج الداخيل الخام ،وإذا أضفنا

دين املؤسسات العمومية ترتفع تلك النسبة
إىل  30يف املائة .إنها نسب ليست مهمة كثريا،
عىل اعتبار أنها كانت تجاوزت  100يف املائة
يف سنوات الثامنينات من القرن املايض.
املديونية الخارجية ليست عائقا بالنسبة
لالقتصاد ،ألن وزنها ليس جد مهم يف محفظة
الدين ،فهي ال تطرح مشاكل عىل مستوى
ميزان األداءات يف ما يتصل بخدمة الدين
أو عىل مستوى املوازنة يف ما يتعلق بخدمة
الدين وتحمالت الفوائد.
لقد كانت املديونية دامئا طابوها ،بالنظر ملا
عشناه يف سنوات الثامنينات والتسعينات
من القرن املايض ،غري أنه يجب أن نعلم أننا
انخرطنا يف تدبري نشط للمديونية الخارجية
من أجل تقليص وزنها ،حتى ال نتعرض
للمخاطر املرتبطة بالتمويل الخارجي ،هذا ما
أفىض إىل تطوير السوق الداخيل.
من جهة أخرى ،يجب النظر إىل املديونية
الخارجية ،من حيث بنيتها ،حيث لدينا
مديونية طويلة األمد عىل  25عاما و 30عاما،
بكلفة تصل يف املتوسط إىل  2,6يف املائة،
وهي كلفة جد ضعيفة ،كام أن بنيتها من
حيث العمالت قريبة من بنية سلة عمالت
الدرهم املغريب ،ونؤكد أن جميع املخاطر
املالية متحكم فيها.
ويجب أن ندرك أنه ال محيد عن الدين
الخارجي ،فنحن يف حاجة إليه ما دمنا بلدا
منفتحا عىل الخارج ،وما دمنا يف حاجة
لتمويل العجز الجاري .لكن ما يجب الرتكيز
عليه عند تقييم الدين هو تدبريه ،فكل وزير
مالية يأيت يسأل حول ذلك املوضوع .وأقول له
إن املديونية بني أياد أمينة .ونحن لدينا فريق
من األطر الكفؤة مبديرية الخزينة واملالية
الخارجية ،ينكب فقط عىل مراقبة تطور
الدين الخارجي.
فعندما نأخذ الدين بسعر فائدة متغري ،نقوم
مبراقبة دامئة له ،بل إننا نراقب االتجاه العام
لتطور الفائدة ،عندما نالحظ انخفاضا لسعر
الفائدة نستفيد منه ،وعندما يتجىل لنا بأن مثة
خطرا مرتبطا بارتفاع معدلها ،نلجأ إىل عمليات
املبادلة  ،Swapsحيث ننتقل من سعر فائدة

عدالة

متغري إىل سعر فائدة ثابت.
وقد عالجنا يف إطار عمليات املبادلة منذ بداية
تلك العملية ،من أجل تفادي املخاطر املرتبطة
بالرصف والفوائد ،حوايل  4ماليري دوالر .هذا
عمل نقوم به يوميا.
لسنا يف وضعية الثامنينات من القرن املايض،
حني انتقل معدل الفائدة املتغري من  1إىل 18
يف املائة ،واليوم نراقب السوق حيث نحول
سعر الفائدة من متغري إىل ثابت كلام دعت
الرضورة لذلك .ويجب أن ندرك أنه من أجل
تعبئة الدين الخارجي ،نحدد مبلغا كل عام،
الذي يصوت عليه الربملان بعد اقرتاح من وزير
املالية عرب مرشوع قانون املالية .نحن نحدد
سقفا للدين ،ونربره ،وبعد تعبئته يقوم فريق
مكون من أربعني إطارا يف مديرية الخزينة
واملالية الدولية بتدبري الدين الخارجي .ويجب
عىل وزارة االقتصاد واملالية أن تكون فخورة
مبستوى األطر التي تقوم بذلك العمل.
هل هذا النوع من االقرتاض يطرح إكراهات
عىل مستوى تدبري امليزانية ،كأن يفيض إىل
تقليص بعض النفقات ذات البعد االجتامعي
التي ينظر عىل أنها قد تساهم يف توسيع
العجز؟
نسعى إىل متويل عجز املوازنة ،وعندما نعبئ
الدين الخارجي ال نقول إنه ال يجب اإلمعان
متويل النفقات االجتامعية مثال .ويجب أن
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عندما أثيرت
مسألة الدين
العمومي بلجنة
المالية بمجلس
المستشارين ،أكد
بنشعبون أن المعيار
المعتمد كمرجع
من قبل المؤسسات
المالية هو دين
الخزينة.

مديونية الدولة ،فإن املقصود بها مديونية
الخزينة ،حيث تخرج مديونية الرشكات
العمومية مثال عن إطار مرشوع قانون مالية
الدولة .هكذا فإن املديونية الشاملة غري
مدرجة ضمن ذلك املرشوع.
ما الذي نتحدث عنه عندما نسوق معدل
 82يف املائة؟ حساب الدين يخضع ملعايري
دولية ،يجب تحديد نطاق ()Périmètre
مديونية الخزينة التي تهم الدولة ،وعندما
نوسع النطاق نأخذ بعني االعتبار الجامعات
الرتابية ،والرشكات العمومية ذات الطابع
غري التجاري ومؤسسات الحامية االجتامعية،
أي قطاع اإلدارات العمومية .وعندما نتناول
هذا القطاع ،ننظر إىل مديونيته تجاه الخارج،
نعلم أنه قبل اقرتاح نسبة للعجز تنجز دراسات بينام املديونية داخل نفس القطاع ،مثل تلك
قبلية من قبل وزارة االقتصاد واملالية ،يك يتم
الناجمة عن اكتتاب صندوق تقاعد يف سندات
التدليل عىل مستوى العجز الذي ميكن تحمله ،الخزينة ،ال تدرج ضمن الدين ،ألنها أصول
بعد ذلك يبقى القرار للمستوى السيايس،
وخصوم يف الوقت نفسه.
فنحن نقوم عىل مستوى مديرية الخزينة
وعندما نقوم بعملية التوطيد
واملالية الخارجية بإعداد القرار ،حيث نشري إىل ( )Consolidationهاته عىل أساس حصيلة
نطاق العجز الذي ميكن متويله بدون أن يفيض مختلف املؤسسات ذات الطابع اإلداري،
ذلك إىل ارتفاع معدل التضخم أو خلق عامل ونحذف الديون القامئة بينها ،فإن مديونية
إزاحة لالستثامر الخاص مثال.
الخزينة تنخفض من  65إىل  52يف املائة .كل
وعموما ،ال يخضع الحصول عىل قروض من
املؤسسات الدولية ووكاالت التصنيف تقوم
السوق املايل للمرشوطية ،حيث أن املستثمرين بذلك العمل ،ونحن قمن به ،ونقوم به اليوم
يعلمون أننا نعبؤه من أجل االستثامر ويدركون بدعم تقني من قبل صندوق النقد الدويل.
أننا حاصلون عىل ترخيص من الربملان من أجل املشكل أنه عند نخرج أرقاما حول املديونية
االقرتاض .كام أن املرشوطية ارتبطت بفرتة
ونقول إنها بنسبة  82يف املائة ،فإن ذلك يلحق
التقويم الهيكيل ،واليوم حتى صندوق النقد
الرضر بنا عند مقارنتنا ببلدان تقوم بحساب
الدويل والبنك الدويل يوصيان باإلنفاق عىل
الدين عىل أساس مقاربة موطدة.
القطاعاتاالجتامعية.
ما نريد التأكيد عليه هو أن هناك تدبري جيد
للمديونية الخارجية التي تعترب غري مرتفعة.
عندما أثريت مسألة الدين العمومي بلجنة
ونحن يف حاجة إليها ألننا نحتاج إىل العملة
املالية مبجلس املستشارين الذي وصل إىل
الصعبة ،فنحن بلد نستورد ،وال ميكن تقليص
حوايل  82يف املائة ،غري أن وزير االقتصاد
صادرات البرتول ومواد التجهيز .ال داعي
واملالية وإصالح اإلدارة أكد عىل أن املعيار
للقلق ،فهناك حرص كبري عىل حسن تدبري
املعتمد كمرجع من قبل املؤسسات املالية هو املديونية وعىل متويل العجز ضمن رشوط
دين الخزينة .هل من توضيحات حول هذا
مفيدة للدولة وامللزم .ويجب أن نعرف
املوضوع؟
أن حتى البلدان التي مينع دستورها العجز
مرشوع قانون املالية ،كام يناقشه الربملان،
املوازين مثل سويرسا ،فإنها تلجأ لالستدانة ،ألن
يتعلق مبيزانية الدولة ،فعندما نتحدث عن
الدين أداة مالية تحتاجها السوقn .

