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ال تراجع عن محاربة 

المالي  الفساد 
الحكامة  وترسيخ 

الجيدة

العثماني
"مسار" ضد األساتذة 

منعدمي الضمير 
وفي مصلحة 

التالميذ

اعمارة
يقدم مشروعا 
جديدا لتطوير 
أداء مدرسة 

المعادن

التونسيون 
الثانية  يكتبون ميالد جمهوريتهم 

باالنقالب على دستور بنعلي

الخلفي
الحكومة تواصل تنفيذ اإلصالحات 

بمنطق التعاون وليس التنازع

 ابن كيران
هكذا سنحارب الفساد .. وبإجراءات أخرى

هذه هي إجراءات ابن كيران لتأهيل 
القطاع المالي المغربي



2 أخبار الحزب

المجلس  رئيس  العثماني،  الدين  سعد  هنأ 

والتنمية،  العدالة  لحزب  الوطني 

على  الرحمن  عبد  طه  اإلسالمي  المفكر 

التنويهية  السادس  محمد  بجائزة  تتويجه 

اإلسالمية  والدراسات  للفكر  التكريمية 

عشرة،  الثالثة  الدورة  1435هـ/2014م،  لعام 

خدمة  في  قدمها  التي  الجهود  على 

واعتبر  اإلسالمي.  والفكر  العلمي  البحث 

pjd. مع  هاتفي  اتصال  في  العثماني 

الرحمن  عبد  طه  اإلسالمي  المفكر  أن   ma

للفكر  أسدى  ألنه  الجائزة  هذه  يستحق 

دراسات  وأصدر  مهمة،  خدمات  اإلسالمي 

الصعيد  على  ومعروفة  كبيرة  أهمية  ذات 

الدول  في  كبير  إقبال  وعليها  اإلسالمي 

العثماني  أبرز  أن  وبعد  واإلسالمية.  العربية 

أن  أوضح  السادس،  محمد  جائزة  أهمية 

الباحثين  تحفيز  الجائزة  هذه  شأن  من 

الفكر. مجال  في  اإلبداع  على  والكتاب 

الجماعة  رئيس  إدعمار،  محمد  كشف 

الحضرية لتطوان، أن الجماعة تلقت حوالي 

اعتماد  من  أسبوعين  غضون  في  شكاية   100

الشكايات  لتلقي  اإللكتروني  النظام 

ومعالجتها.

مع    هاتفي  اتصال  في  إدعمار  وأضاف 

النظام  هذا  اعتماد  من  الهدف  pjd.maأن 

الورقي  العمل  من  الشكايات  تحويل  هو 

ويصعب  والجهد  الوقت  يستهلك  الذي 

الممركز  اإللكتروني  العمل  إلى  ضبطه 

الشكايات،  معالجة  عملية  لتسهيل 

التي  الشكايات  على  الجواب  أن  مبينا 

داخل  يكون  الجماعة  مصالح  بها  تتوصل 

األكثر.  على  الشكاية  تلقي  من  أسبوع 

الحضرية  الجماعة  رئيس  أبرز  أن  وبعد 

اإللكتروني  النظام  هذا  أن  لتطوان 

في  يأتي  ومعالجتها  الشكايات  لتلقي 

تم  أنه  أضاف  الرقمية،  الحكومة  إطار 

اعتماد البرنامج بالتنسيق مع مديرية وزارة 

واالقتصاد  واالستثمار  والصناعة  التجارة 

أشرفت  المديرية  أن  إلى  مشيرا  الرقمي، 

الجماعة  من  موظفين  تكوين  على 

إلى  النظام.  هذا  استعمال  كيفية  على 

مختلف  تلقي  يتم  أنه  إدعمار  أوضح  ذلك 

األساسية  بالخدمات  المتعلقة  الشكايات 

الجماعة  وظيفة  صميم  في  تدخل  التي 

الصحي  الصرف  و  العمومية  كاإلنارة 

والنظافة وإصالح الطرقات وإصالح الحدائق 

التي  الخدمات  إلى  إضافة  العمومية، 

البناء  تربط الجماعة بالمرتفقين كرخص 

ورخص اإلصالح والرخص االقتصادية، مرورا 

بالغير  أو  بالجماعة  المرتبطة  بالشكايات 

أو  الملكية  نزع  حول  توضيحات  كطلب 

الجماعة  استعمال  حول  توضيحات  طلب 

فضال  الطرق،  لشق  الغير  عقارات  لبعض 

بين  النزاعات  تهم  التي  الشكايات  عن 

األشخاص التي تكون الجماعة طرفا فيها.

 يكشف أهداف اعتماد نظام الكتروني لتلقي

إدعمار الشكايات ومعالجتها

العثماني 
يهنئ طه عبد الرحمن على تتويجه 

بجائزة محمد السادس للفكر 
والدراسات اإلسالمية



3 أخبار الحزب

العدالة  لحزب  المحلية  الكتابة  نظمت 

األسبوع  خالل  ملول،  آيت  بمدينة  والتنمية 

لقاء  ملول  بآيت  الحزب  بمقر  المنصرم 

مالية  قانون  "مستجدات  حول  تكوينيا 

."2014

وفي هذا الصدد، ذكر رمضان بوعشرة، 

واإلقليمي  المحلي  العام  السياق 

الذي واكب إعداد قانون المالية للسنة 

التي  التحديات  في  والمتمثل  الحالية 

أحد  انسحاب  بعد  الحكومة  واجهت 

وتعويضه  لألغلبية  المكونة  األحزاب 

إلى  إضافة  المعارضة،  في  بحزب 

الوحدة  قضية  وضع  الذي  التحدي 

ذريعة  تحت  المحك  على  الترابية 

الذي  والنكوص  اإلنسان،  حقوق 

في  ونقص  العربي،  الربيع  يعرفه 

االتحاد  جانب  من  الخارجي  الطلب 

الحادة  المالية  األزمة  بفعل  األوروبي 

دوله. من  العديد  تعيشها  التي 

هذه  كل  من  بالرغم  أنه  بوعشرة  وأكد 

قانون  تمكن  فقد  الحقيقية  التحديات 

المالية من احترام آجاله الدستورية وصودق 

معارضا.  صوتا   56 مقابل   150 بأغلبية  عليه 

حين  "بالعبثي"  المعارضة  سلوك  واصفا 

بمجلس  المالية  قانون  مشروع  ضد  صوتت 

كانت  الحكومة  وأن  السيما  المستشارين 

التي  التعديالت  جميع  على  وافقت  قد 

تقدمت بها فرق المعارضة، منتقدا توجهها 

للطعن فيه أمام القضاء.

الواردة   اإلجراءات  من  عددا  أن  إلى  وأشار 

مواصلة  على  العزم  تبرز   2014 مالية  في 

اإلصالحات  وتسريع  المؤسساتي  البناء 

االستثمار  ودعم  النمو،  وتحفيز  الهيكلية، 

إنعاش  آليات  وتطوير  والمقاولة، 

التضامن  آليات  تعزيز  وكذا  التشغيل، 

والمجالي،  االجتماعي  والتماسك 

العمومية  للمالية  التوازن  وإعادة 

الخارجية. الموجودات  استقرار  وضمان 

هاشمي  حسن  استعرض  جهته،  ومن 

ابن  جامعة  االقتصاد  بكلية  أستاذ  العلوي، 

زهر، مجمل موارد ونفقات الدولة والمبادئ 

الوحدة  في  وحصرها  للموازنة  العامة 

والشمول واالختصاص والتوازنات السنوية، 

المالية  قانون  يسلكها  التي  المراحل  مبرزا 

بمرحلة  بدءا  نهائية،  بصفة  اعتماد  قبل 

التصويت  بمرحلة  ثم  والتحضير  اإلعداد 

والمراقبة،  التنفيذ  بمرحلة  وانتهاء  واإلقرار 

لبسط  البيانية  الرسوم  من  بعدد  مستعينا 

والنفقات  العامة  المالية  موارد  مختلف 

العمومية ونفقات االستثمار...

بآيت  الحزب  أعضاء  تفاعل  ذلك  إلى 

مداخالتهم  خالل  من  الموضوع  مع  ملول 

واستفساراتهم القيمة وشددوا على ضرورة 

والمسؤولين  األعضاء  بين  التواصل  تعزيز 

اإلشاعات  لمواجهة  بالحزب  الهيئات  في 

منجزات  حول  تحاك  التي  المغرضة 

وبرامجها. الحكومة 

حزب المصباح يتدارس
مستجدات قانون 

مالية 2014

آيت ملول



4 أخبار الحزب

المنتدب  الوزير  األزمي  إدريس  قال 

المكلف  والمالية  االقتصاد  وزير  لدى 

ابن  اإلله  عبد  حكومة  أن  بالميزانية، 

لكن  الكبرى،  اإلصالحات  تواصل  كيران 

معتبرا   ،2011 دستور  به  جاء  جديد  بنفس 

العمومية  المالية  حكامة  هو  هدفها  أن 

الفئات  نحو  االجتماعي  الدعم  وتوجيه 

األكثر فقرا.

مهرجان  في  يتحدث  كان  الذي  األزمي 

لحزب  اإلقليمية  الكتابة  نظمته  خطابي، 

شعار:"  تحت  بوجدة،  والتنمية  العدالة 

والتزام"،  صمود  الديمقراطي  البناء 

يوم  اإلنسانية،  والبحوث  الدراسات  بمركز 

تغير  الذي  أن  أشار   ،2014 يناير   24 األحد 

 2011 نونبر   25 بعد  الحكومي  العمل  في 

منتخبة  لحكومة  أسس  الذي  الدستور  هو 

بالمحاسبة،  المسؤولية  وربط  وشرعية 

أمام   نفسها  وجدت  الحالية  الحكومة  وأن 

مع  نصلح؟  ال  أو  نصلح  مفصلي:  سؤال 

وعيها التام بأن اإلصالح له كلفة سياسية، 

ولنبض  للبرلمان  تستمع  فهي  وبالتالي 

الشعب.

لحزب  الجهوي  الكاتب  أكد  بدوره 

هامل،  اهلل  عبد  بالشرق  والتنمية  العدالة 

التواصل  في  المتمثل  الحزب  مبدأ  على 

الحضور  داعيا  الشعب،  مع  المستمر 

ودفعها  الحالية،  الحكومية  التجربة  لدعم 

التي  الكبرى،  األوراش  بإنجاز  اإلسراع  إلى 

المواطن  على  العميم  بالنفع  ستعود 

. لبسيط ا

يمارس  المصباح  حزب  أن  بين  هامل 

البلد  مصلحة  ويرجح  المسؤولة  السياسة 

عبر  وذلك  ضيقة،  حزبية  مصلحة  أي  على 

والبرلمانيين  الجماعيين  منتخبيه  عمل 

أن  األخير،  في  اإلشارة  وتجدر  والوزراء. 

حشد  حضور  عرف  الخطابي  المهرجان 

وكذا  والمواطنات،  المواطنين  من  غفير 

من  وإعالمية،  وجمعوية  مدنية  فعاليات 

وجدة وباقي النواحي.

األزمي
جديد الحكومة هو التحكم في الميزانية وترشيد المالية العمومية



5 أخبار الحزب

األمانة  عضو  الخلفي،  مصطفى  قال 

العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة 

وفق  وتعمل  والقوة،  باالنسجام  تتسم 

مبدأ أقره جاللة الملك محمد السادس وهو 

على  مؤكدا  بالمحاسبة،  المسؤولية  ربط 

عملهم  حصيلة  لتقديم  الوزراء  استعداد 

لكل  الجاد  إصغائهم  وكذا  وقت،  أي  في 

نقد بناء.

مهرجان  في  يتحدث  كان  الذي  الخلفي 

لحزب  اإلقليمية  الكتابة  نظمته  خطابي، 

شعار:"  تحت  بوجدة،  والتنمية  العدالة 

والتزام"،  صمود  الديمقراطي  البناء 

اإلنسانية،  والبحوث  الدراسات  بمركز 

الحضور  أن  أبرز   ،2014 يناير   24 األحد  يوم 

يعكس  النشاط،  لهذا  للمواطنين  الحاشد 

المصالحة بين المواطن والسياسة. وشدد 

مسارا  اختار  المغرب  أن  على  الخلفي 

االستقرار،  ظل  في  اإلصالح  وهو  خاصا 

مواصلة  على  عازمة  الحكومة  وأن 

محمد  الملك  جاللة  قيادة  تحت  اإلصالحات 

التنازع. وليس  التعاون  بمنطق  السادس 

العامة  األمانة  عضو  استعرض  ذلك،  إثر 

حكومة  إنجازات  من  عددا  المصباح،  لحزب 

المهم  كاالرتفاع  بنكيران،  اإلله  عبد 

االستثمارات  في  الخمس  وبمقدار 

األخيرين،  الشهرين  في  السنوية  األجنبية 

بمقدار  دواء   800 من  أزيد  ثمن  وتخفيض 

بالقانون  يتعلق  وفيما  المئة.  في  و80   50

الخلفي  بين  فقد  للمالية،  التنظيمي 

إلعداده  بالبرلمان  لجنة  تشكيل  تم  أنه 

عليه  وصودق  الحكومة،  في  ونوقش 

عقد  إلى  إضافة  الوزاري،  المجلس  في 

المناظرة الوطنية حول اإلصالح الضريبي، 

الـ100  في  ارتفعت  العمل  وتيرة  أن  معتبرا 

يوم األخيرة.

برامج  على  الخلفي  عرج  اإلطار،  هذا  وفي 

المواطن،  تستهدف  التي  الحكومة 

من  أزيد  منه  استهدف  الذي  تيسير  كبرنامج 

في  الزيادة  وكذا  وتلميذة،  تلميذ  ألف   140

للتقاعد  األدنى  الحد  ورفع  الطالب،  منحة 

 10 من  أكثر  استفادت  حيث  درهم   1000 إلى 

آالف أسرة.

الخلفي

الحكومة تواصل تنفيذ اإلصالحات بمنطق 

التعاون وليس التنازع



6 أخبار الحزب

الكاتب  لبداوي،  الجليل  عبد  دعا 

بمدينة  والتنمية  العدالة  لحزب  المحلي 

إلى  والتنمية  العدالة  شباب  آسفي، 

التنظيمي  وعملهم  مهاراتهم  تطوير 

بالمنهج  اهتمامهم  عن  فضال  والسياسي 

والتربوي  والمعرفي  والتكويني  العلمي 

ضمن برامجهم على اعتبار أن الشباب هم 

لبداوي  وأكد   . للحزب  المستقبلية  الركائز 

توجيهية  كلمة  في  يتحدث  كان  الذي 

بالمقر   2014 يناير   23 الخميس  يوم  مساء 

الرباط  بشارع  الكائن  للحزب  المحلي 

بمدينة آسفي، في لقاء تواصلي نظمته 

والتنمية  العدالة  لحزب  المحلية  الكتابة 

للشبيبة  المحلية  الكتابة  مع  بآسفي 

حضره  والذي  مؤخرا،  المنتخبة  بآسفي، 

لشبيبة  الجهوي  الكاتب  الزين  محمد 

ونور  عبدة،  دكالة  بجهة  والتنمية  العدالة 

الدين كموش، الكاتب اإلقليمي للشبيبة 

بآسفي، )أكد( على أهمية تدبير العالقات 

والتنمية  العدالة  مؤسسات  داخل  العامة 

العدالة  شبيبة  السيما  الموازية،  وأجهزته 

البناء  في  الريادي  ودورها  والتنمية 

واإلصالح. وشدد لبداوي على الدور المحوري 

والتنمية  العدالة  شبيبة  تعلبه  الذي 

الحكومية  للتجربة  إسنادها  خالل  من 

ضوء  في  اإلصالحية  بأوراشها  والتعريف 

هذه  أعداء  يشنها  التى  الشرسة  الحملة 

ونموذجا  استثناء  تعد  التى  التجربة 

شرح  وكذا  الجوار،  دول  لدى  به  يحتذى 

المتغيرات  من  الحزب  ومواقف  مستجدات 

والدولية،  والوطنية  واإلقليمية  المحلية 

سياسيا. المواطنين  تأطير  على  والعمل 

كذلك  تخللته  الذي  التواصلي،  اللقاء 

الكاتب  الزين  محمد  من  لكل  كلمات 

ونور  والتنمية،  العدالة  لشبيبة  الجهوي 

للشبيبة  اإلقليمي  الكاتب  كموش  الدين 

الكاتب  الراقي  الطاهر  ومحمد  بآسفي، 

أجواء  في  مر  باسفي،  للشبيبة  المحلي 

والمسؤولية،  الجدية  طبعتها  إيجابية، 

االستمرار  ضرورة  على  الجميع  أكد  حيث 

البرنامج  تنزيل  أجل  من  التواصل  في 

العام لحزب العدالة والتنمية وفق ومقاربة 

الحزب  مكتسبات  وتعزيز  مندمجة،  منهجية 

المجالي  المستوى  على  أداءه  وتأهيل 

بمدينة آسفي.

لبداوي يدعو إلى تعزيز مكتسبات العدالة والتنمية وتأهيل أدائه المجالي

آسفي

بعمالة  والتنمية  العدالة  حزب  نظم 

داخلية  سياسية  ندوة  إداوتنان  أكادير 

أطرها  المجالية  المكاتب  أعضاء  لفائدة 

بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  عضوا 

عصام،  ومحمد  أوباري،  اهلل  عبد  النواب، 

المغربية،  السياسية  الخريطة  موضوع  في 

المستقبل. ومآالت  الراهنة  الحالة 

السياسية  الوضعية  المؤطران  وتناول 

متسارعة  تطورات  من  شهدته  وما  الراهنة 

فريق  كل  تعامل  و   ،2011 دستور  بعد  ما 

التطورات. سياسي مع هاته 

فقرة  خالل  من  الحاضرون  وأكد  هذا 

بالتنزيل  التعجيل  ضرورة  على  المداخالت 

عام  نقاش  وفتح  للدستور  الديمقراطي 

وجاد حول نفس الموضوع.

إداوتنان أوباري وعصام في ندوة لحزب المصباح بأكادير 
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العدالة  لحزب  المحلية  الكتابة  نظمت 

الحي  مقاطعة  بعمالة  باأللفة  والتنمية 

يناير   25 السبت  يوم  بالبيضاء  الحسني 

موضوع  في  األول  التكويني  اللقاء   2014

."2014 لسنة  المالية  قانون  في  "قراءة 

حيسون،  محمد  أوضح  السياق،  هذا  وفي 

باأللفة،  للحزب  المحلي  الكاتب 

قوانين  إعداد  منها  يمر  التي  المستويات 

والمدارسة  الحكومي  االقتراح  عبر  المالية 

عليه  التصويت  غاية  إلى  الفرعية  باللجن 

والنشر بالجريدة الرسمية.

مالية  قانون  ميز  ما  أن  حيسون  وأضاف 

سواء  إسقاطه  المعارضة  محاولة  هو   2014

الذي  المستشارين  مجلس  مستوى  على 

صوت بالرفض رغم كون المجلس قد قدم 

عن  أو  الحكومة،  عليها  وافقت  تعديالت 

للطعن  الدستوري  للمجلس  اللجوء  طريق 

لكونه  المالية  قانون  دستورية  مدى  في 

دستوريا،  منصبة  غير  حكومة  عن  صادرا 

االلتباس  رفع  الدستوري  المجلس  أن  غير 

المالية  قانون  دستورية   قراراته  عبر  واعتبر 

الحالي.

 

عضو  جدار،  أحمد  أبرز  أشار  جهته،  ومن   

في  النواب،  مجلس  في  العدالة  فريق 

المعطيات  المالية  لقانون  قراءته 

معتبرا  االجتماعي،  المجال  في  االيجابية 

أن القانون جاء لتكريس البعد االجتماعي، 

الدعم  بتقديم  الحكومة  التزام  وليؤكد 

األسري  التماسك  صندوق  عبر  المباشر 

لتشمل  منه  المستفيدة  الفئات  وتوسيع 

أسرهن. يكفلن  اللواتي  األرامل  النساء 

بداية  ستكون   2014 أن  إلى  جدار  وأشار  هذا 

صندوق  سيعرفها  التي   الكبرى  اإلصالحات 

المقاصة.

و من جانبه، أشاد محمد نجيب عمور، عضو 

النواب،  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق 

في  الحكومة  اعتمدتها  التي  بالمقاربة 

القانونية  اآلجال  في  المالية  قانون  إخراج 

تشكيل   في   استغرق  الذي  الوقت  رغم  

ابن  اإلله  عبد  حكومة  من  الثانية  النسخة 

كيران.

وأضاف عمور أن قانون المالية جاء منسجما 

والذي   الحكومي  البرنامج  مع  كبير  بشكل 

الكبرى  األوراش  لفتح  خالله  من  يسعى 

المتعلقة بإصالح صناديق التقاعد وصندوق 

الميزانية. عجز  في  والتحكم  المقاصة 

حزب المصباح باأللفة يتدارس 

قانون مالية 2014
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أبرز مصطفى الخلفي، عضو األمانة العامة 

مالية  قانون  أن  والتنمية،  العدالة  لحزب 

الوالية  تاريخ  في  مفصلية  سنة  يؤطر   2014

السنتين  أن  اعتبار  على  الحالية  الحكومية 

ومناسبة  تأسيسية  فترة  كانتا  الماضيتين 

المهيكلة  والمشاريع  األوراش  إلطالق 

الكبرى  لإلصالحات  المتينة  األسس  ووضع 

المبرمجة في التصريح الحكومي.

وشدد الخلفي خالل اللقاء التواصلي الذي 

بالناظور  والتنمية  العدالة  حزب  نظمه 

العروض  بقاعة   2014 يناير   25 السبت  يوم 

بالمركب الثقافي ال كورنيش، في موضوع 

ومواصلة  للتنمية  دعم   2014 مالية  "قانون 

في  الحكومي  العمل  أن  على  لإلصالح"، 

إلنجاز  أكبر  سرعة  إلى  ينتقل   2014 سنة 

اإلصالحات.

مجموعة  إطالق  تم  أنه  الخلفي  وكشف 

من اإلصالحات الكبرى مثل إصالح منظومة 

من  وذلك  التام،  لإلفالس  اآليلة  التقاعد 

بعدما  السيما  األجيال  مستقبل  تأمين  أجل 

تم ضخ  مليار و300 مليون درهم في صناديق 

التقاعد سنة 2013، معتبرا هذا المبلغ مرهق 

نصفه  شأن  من  أن  خاصة  الدولة  لميزانية 

لنصف  المنح  ضمان  من   يمكن  أن  فقط 

عدد الطلبة المغاربة.

الحكومة  عزم  على  التأكيد  الخلفي  وجدد 

أمور  تدبير  في  مسؤولياتها  كافة  تحمل 

أن  مبرزا  اإلصالحات،  ومواصلة  المغاربة 

الحكومة مصممة أيضا على المضي قدما 

في اصالح انظمة التقاعد مهما كلف ذلك 

من ثمن.

وفي مجال تعزيز االستثمار، قال الخلفي إن 

صادقت  االستثمار  لتشجيع  الوزارية  اللجنة 

االستثمارات  من  درهم  مليار   42 على 

الذي  التدبير  وهو  البلد،  اقتصاد  لفائدة 

وخلق  البالد  اقتصاد  تقوية  من  سيمكن 

عدد مهم من فرص الشغل وفق المتحدث. 

أنجزتها  التي  الكبرى  اإلصالحات  بين  ومن 

الحكومة، ذكر الخلفي أنه تمت المصادقة 

الذي  للمالية  التنظيمي  القانون  على 

التي  الملحة  اإلصالحات  بين  من  اعتبره 

للدولة  المالي  التدبير  تأطير  بإمكانها 

كيف  معرفة  من  المغاربة  وتمكين  

ومن  يدفعونها  التي  الضرائب  تصرف 

رقابة  تعزيز  وكذا  الدولة،  موارد  تأتي  أين 

المالية. قانون  وتنفيذ  إعداد  على  البرلمان 

تم  التي  اإلصالحات  فإن  الخلفي  وحسب 

جلب  على  المغرب  قدرة  أظهرت  إنجازها 

بتقوية  الكفيلة  األجنبية  االستثمارات 

من  مهم  عدد  وخلق  الوطني  االقتصادي 

انطالق  منذ  أنه  مبينا  الشغل،  مناصب 

العمل الحكومي تحققت عدة أمور مهمة، 

مثل  اإلصالحات  من  مجموعة  إطالق  وتم 

المخصص  المالي  الغالف  من  الرفع   :

لصندوق تنمية العالم القروي الى  2 مليار 

لفك  درهم  مليار   4.9 وتخصيص   درهم، 

العزلة عن العالم القروي .

وذكر الخلفي أن الحكومة بذلت مجهودات 

كبرى لضمان استمرارية المرافق العمومية 

مقابل  األجر  قاعدة  تطبيق  خالل  من  وذلك 

في  كبير  انخفاض  عنه  نتج  مما  العمل 

مؤسسات  كافة  في  االضرابات  نسبة 

السابق  في  كانت  أنه  إلى  مشيرا  الدولة، 

المائة  في   45 إلى  اإلضرابات  نسبة  تصل 

من أيام العمل، بينما ال تتعدى اليوم 5 في 

المائة.

الخلفي

يبرز بالناظور أهم توجهات اإلصالح 

لقانون مالية 2014
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األمانة  عضو  اإلدريسي،  األزمي  إدريس  أكد 

العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ما  تحقق 

من انجازات يعد تأكيدا على فرادة النموذج 

المغربي القادر على تخطي كل العراقيل 

الصعيد  على  المثل  به  يضرب  أصبح  لدرجة 

العالمي.

جاء  الذي  الكبير  الحضور  األزمي  واعتبر 

نظمه  الذي  التواصلي  اللقاء  في  ليشارك 

حزب العدالة والتنمية بالناظور يوم السبت 

بالمركب  العروض  بقاعة   2014 يناير   25

"قانون  موضوع  في  كورنيش،  ال  الثقافي 

مالية 2014 دعم للتنمية ومواصلة لإلصالح"، 

يد  قاطبة  المغاربة  أن  على   واضح  دليل 

و  التعطيل  قوى  وضد  اإلصالح  مع  واحدة 

قوى الفساد.

التوازن  على  الحفاظ  أن  األزمي  وأوضح 

المالي لبالدنا يعد من بين الركائز األساسية 

عجز  بلغ  بعدما  خاصة   2014 مالية  لقانون 

ال  ما  وهو  درهم  مليار   50 يفوق  ما  الميزانية 

يمكن االستمرار فيه  باعتباره سيرهن الدولة 

أو  األحوال  أحسن  في  الديون  في  ويغرقها 

وبالتالي  العمومي  باالستثمار  التضحية 

األساسية. العمومية  بالخدمات  المس 

وأضاف األزمي أن الحكومة وبحكم امتالكها 

المسؤولية  تحملت  االنتخابية  للشرعية 

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  وبادرت  كاملة 

لحفظ التوازنات المالية لبالدنا، مبينا أن تلك 

التقديم  بضمان  الكفيلة  هي  اإلجراءات 

للمواطنين  العمومية  للخدمات  الطبيعي 

وأردف  تجويدها.  و  توسيعها  على  والعمل 

مرور  تمر  لكي  تأت  لم  الحكومة  أن  األزمي 

خالل  من  اإلصالحات  لتحقيق  وإنما  الكرام 

القطاعات  على  توزيعها  و  الموارد  تعبئة 

وعدم  المتوفرة  اإلمكانات  وفق  الحكومية، 

تجاوز ما هو مقدور عليه.

األوراش  من  مجموعة  األزمي  واستعرض 

الحكومة  فيها  انخرطت  التي  الكبرى 

وإصالح  العدالة،  منظومة  إصالح  وخاصة 

وغيرها  واإلدارة،  والمقاصة،  التقاعد، 

هذه  أن  معتبرا  الهيكلية،  اإلصالحات  من 

المغرب  جعل  من  ستمكن  االصالحات 

يتحكم في ميزانياته .

ومن بين  الركائز األساسية لقانون المالية 

العمومي  االستثمار  من  الرفع  األزمي   ذكر 

العمومية  الخدمات  لتقديم  الموجه 

للعالم  خاص  اهتمام  وإيالء  للمواطنين، 

مرة  ألول  تصل  اعتمادات  خالل  من  القروي 

إلى 2 مليار درهم بعدما لم تكن تتجاوز ربع 

هذا المبلغ.

كبيرا  اهتماما  أبدت  الحكومة  أن  وتابع 

خالل  من  والهشة  الفقيرة  بالفئات 

الذي  االجتماعي  التماسك  صندوق 

خالل  من  إضافية  بموارد   2014 سنة  تعزز 

تعزيز  أجل  من  الجوية  الرحالت  رسوم 

)راميد(  الطبية  المساعدة  مخصصات 

لألرامل  المقدمة  واالعانات  تيسير  وبرنامج 

وذلك  ذلك  وغير  هشاشة   وضعية  في 

المغربي. للمجتمع  التوازن  إعادة  بهدف 

األزمي  قال  التشغيل،  لموضوع  وبالنسبة 

تحل  أن  يمكن  ال  العمومية  الوظيفة  إن 

ال  العام  القطاع  ألن  التشغيل  إشكالية 

لذلك  طاقته   من  أكثر  يستوعب  أن  يمكن 

من  مجموعة  اتخاذ   على  الحكومة  عملت 

وتساهم  االستثمار  تدعم  التي  اإلجراءات 

في جلب العملة الصعبة على غرار االجراء 

الموجهة  االبرائية  بالرسوم  المتعلق 

أموال  على  يتوفرون  الذي  للمغاربة 

وضعيتهم  إلصالح  دفعهم  بغية  وعقارات 

ليستفيد  المغرب  إلى  األموال  تلك  وادخال 

منها النسيج االقتصادي المغربي.

الحكومة  إن  االزمي  قال  ذلك  أجل  ومن 

دعم  اجل  من  درهم  مليون   500 خصصت 

توفر  أن  يتوقع  والتي  التشغيل  برامج 

إدماج  خالل  من  شغل  منصب  ألف   76

التكوين،  ومراكز  الجامعات  خريجي 

من  توظفهم  التي  الشركات  وإعفاء 

شاب  آالف   10 وتكوين  الصحية  التغطية 

إلى  إضافة  والتعليم،  التربية  مهن  في 

ومقوالت  عامة  بصفة  المقاوالت  دعم 

التصدير للحفاظ على توازنها وتنافسيتها 

عالمي.

لكل  بنداء  بالتوجه  مداخلته  االزمي  وختم 

االلتفاف  أجل  من  الوطن  هذا  في  مخلص 

بالدنا  يجعل  مما  اإلصالحات  مسار  حول 

نحو  والية  بعد  ووالية  سنة  بعد  سنة  تتقدم 

كل  أن  سيما  ال  االزدهار  و  التقدم  من  مزيد 

تصب  المالية  قانون  في  الواردة  التدابير 

بالدنا. في  اإلصالحات  مسار  مواصلة  في 

بالناظور  يعرض 
الحكومة  إنجازات 

وجهودها لتحقيق مزيد 
من اإلصالحات

األزمي
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ال تراجع عن محاربة الفساد المالي 

وترسيخ الحكامة الجيدة

األزمي
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عضو  اإلدريسى،  األزمى  إدريس  أوضح 

والتنمية،  العدالة  لحزب  العامة  األمانة 

-في  تعني  ال  الفساد،  محاربة  عملية  أن 

بأسماء  الئحة  وضع  التجارب-  جميع 

بقدر  عددها،  إحصاء  في  والبدء  معينة، 

والتحسيس  الفساد،  محاربة  تعني  ما 

إنه  األزمي  يقول  الذي  الفساد  بخطورة 

"يتضرر منه المفسدون أنفسهم".

نظمته  تواصلي  لقاء  في  األزمي  وشدد 

والتنمية  العدالة  لحزب  الجهوية  الكتابة 

يوم  مساء  زعير،  زمور  سال  الرباط  بجهة 

المركزي  بالمقر    ،2014 يناير   23 الخميس 

للحزب بحي الليمون، أنه ال يوجد أي تراجع 

الفساد  محاربة  عن  الحكومة  أجندة  في 

المالي وترسيخ الحكامة الجيدة.

موضوع  في  مداخلته  في  األزمي  وتابع 

"قراءة في تنزيل البرنامج الحكومي على 

لسنة  المالي  القانون  مستجدات  ضوء 

التعامل  في  الحكومة  منهج  أن   ،"2014

أسس  على  ينبني  الموضوع  هذا  مع 

دستورية٬ يسمح بتطبيق الحكامة الجيدة 

الضمانات  إطار  في  الفساد  ومحاربة 

العادلة. القانونية والمحاكمة 

قانون  لتنفيذ  الختامية  النتائج  وعن 

المالية لسنة 2013، أوضح األزمي أن وزارة 

أكدت  بالغا  أصدرت  والمالية،  االقتصاد 

ذاتها  السنة  خالل  الميزانية  عجز  أن  فيه 

"جاء مطابقا للتوقعات، حيث بلغ ما يناهز 

5,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، 

 ،2012 سنة  برسم  المائة  في   7,3 مقابل 

في  مهم  تحكم  تحقيق  يعني  ما  وهو 

عجز الميزانية بما يقارب 2 في المائة من 

واحدة،  سنة  خالل  الخام  الداخلي  الناتج 

وعزا الوزير هذا التحسن إلى التطور الذي 

والنفقات. المداخيل  من  كل  عرفته 

أن  األزمي  أبرز  صلة،  ذي  موضوع  وفي 

ارتفاعا  سجلت  الخزينة  مديونية  نسبة 

قليال لتستقر في حوالي 62,5 في المائة 

مقابل 59,6 في المائة، سنة 2012، مضيفا 

الالزمة  اإلجراءات  بفضل  تأتى  ذلك  أن 

في  للتحكم  الحكومة  اتخذتها  التي 

التي  والجهود  والمديونية  العجز  نسبتي 

الحكومية  القطاعات  مختلف  بذلتها 

لتحقيق هذه النتائج اإليجابية.

لسنة  النمو  بتوقعات  يتعلق  ما  وفي 

2014، شدد األزمي على مصداقية وواقعية 

بتحقيق  تفيد  والتي  الوزارة  توقعات 

سنة  المائة  في   4 إلى  يصل  نمو  معدل 

2014، على أساس سنة فالحية متوسطة، 

مضيفا أن من شأن هذه النسبة التمكين 

مستواه  في  البطالة  معدل  استقرار  من 

الحالي أي حوالي 9 في المائة.

تذاكر  على  رسم  فرض  وبخصوص 

دولية  برحالت  تقوم  التى  الطائرات 

اختلفت  مهما  المغرب،  من  انطالقا 

المنتدب  الوزير  يقول  الطيران،  شركات 

توفير  من  ستمكن  بالميزانية،  المكلف 

العام  خالل  درهم،  مليون   800 حوالى 

إلى  مشيرا  الرسم،  هذا  تطبيق  من  األول 

هذا  بمثل  تعمل  فرنسا  مثل  دولة  أن 

الوزير  وصفه  ما  إلثارة  داعي  وال  اإلجراء، 

جدا،  عاد  مالي  إجراء  حول  "الزوبعة"  بـ 

صندوق  على  باإليجاب  نتيجته  ستعود 

لدعم  المخصص  االجتماعي  التماسك 

الذين  المواطنين  من  الضعيفة  الفئات 

يعيشون أوضاعا مزرية، فضال عن إسهامه 

في إنعاش السياحة ببالدنا.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن قانون 

المالئمة  حسبانه  في  وضع   ،2014 مالية 

ويشكل  واالنتظارات،  المعيقات  بين 

قانون إصالحات ونمو وانسجام اجتماعي 

جدا،  الواضحة  السياسية  االختيارات  مع 

بالرغم من الظرفية الصعبة، موضحا بأن 

سياسي  منطق  وفق  إعداده  تم  القانون 

التوازنات  تحقيق  يروم  حسابي،  وليس 

من  سيمكن  مما  اقتصادية،  الماكرو 

بالنسبة  أقل  بديون  صحية  وضعية  خلق 

لألجيال المقبلة وشروط نمو مرتفع يخلق 

الثروة وفرص الشغل.

مالية  إصالح  أن  األزمي  اعتبر  أن  وبعد 

الضريبة  مستوى  على  سواء  المقاولة، 

مستوى  على  أو  المضافة  القيمة  على 

المقاوالت  يواصل  الضريبية،  الشفافية 

برامج  خالل  من  والمتوسطة  الصغرى 

و"امتياز"،  "مساعدة"  قبيل  من  الدعم 

في   20 معدل  تفعيل  في  البدء  أن  أبرز 

لفائدة  العمومية  الصفقات  من  المائة 

يشكل  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت 

 ،2014 مالية  قانون  في  مهمة  نقطة 

تبسيط  تروم  الخطوة  هذه  أن  موضحا 

التي  المقاوالت  لهذه  بالنسبة  المهمة 

تجد صعوبة في الحصول على الصفقات 

العمومية.

القطاع  في  بالجبايات  يرتبط  ما  وفي 

تفعيل  الوزير،  حسب  فسيتم،  الفالحي، 

رقم  حسب  تدريجي  بشكل  القانون 

ينبغي  الذي  المعدل  وكذا  المعامالت 

تطبيقه، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية 

المغرب  مخطط  أهداف  وأيضا  القطاع 

ستكون   2014 سنة  أن  مضيفا  األخضر، 

سنة االنطالقة.

 

الشيخي،  نبيل  شدد  جهته،  ومن 

العدالة  لحزب  الجهوي  الكاتب 

زعير،  زمور  سال  الرباط  لجهة  والتنمية 

على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات 

أكبر  تواصل  تحقيق  في  تسهم  التي 

ضرورة  إلى  داعيا  الحزب،  أعضاء  مع 

واإلنصات  الحكومة،  عمل  متابعة 

وزراء  إلى  ونقلها  الشارع،  نبض  إلى 

وظيفة  فلسفة  لتحقيق  الحزب، 

تأطير  في  المتمثلة  السياسي  الحزب 

المواطنين وتمثيلهم في المؤسسات 

المنتخبة. الدستورية 

أخبار الحزب
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العدالة  لحزب  اإلقليمية  الكتابة  عقدت 

 26 األحد  يوم  السمارة   بإقليم  والتنمية 

موضوع  في  تواصليا  لقاء  الجاري  يناير 

الحاضر  رهان  للبالد  الترابية  "الوحدة 

والمستقبل".

تأطيره  على  أشرف  الذي  التواصلي  اللقاء 

عبد  بالسمارة،  للحزب  اإلقليمي  الكاتب 

اإلقليمية  الكتابة  أعضاء  وبعض  بك،  اهلل 

شريط  لعرض  مناسبة  شكل  للحزب، 

ابن  اإلله  عبد  للحزب،  العام  األمين  لألخ 

وكل  الترابية  الوحدة  قضية  حول  كيران، 

المستجدات المتعلقة بها.

الفعال  االنخراط  أهمية  اللقاء  تناول  كما 

الديمقراطي  البناء  مسيرة  في  واإليجابي 

التأكيد  مع  وطنيا  الحزب  لبناته  وضع  الذي 

الحزب  مسيرة  ودعم  الصف  وحدة  على 

الترابية  الوحدة  عن  الدفاع  في  اإلصالحية 

تنمية  في  الحقيقي  باالنخراط  وذلك 

تم  كما  المسترجعة.  الجنوبية  أقاليمنا 

إلى  التواصلي  اللقاء  هذا  في  التطرق 

من  الحزب،  داخل  العضوية  موضوع 

الواردة  المذكرة  مضمون  شرح  خالل 

تحصيل  كيفية  تحدد  التي  الحزب  من 

لتالفي  األعضاء  انخراط  واجبات  وتوزيع 

بالحزب. المنخرطين  لدى  غموض  أي 

الكاتب  نائب  زاتني،  الحميد  عبد  أكد 

الشاوية  بجهة  المصباح  لحزب  الجهوي 

أي  فوق  الوطن  مصلحة  أن  ورديغة، 

حسابات حزبية أو انتخابية ضيقة.

نظمته  تواصلي  لقاء  في  زاتني  وأضاف 

يوم  ببرشيد  والتنمية  العدالة  شبيبة 

أن  الحزب،  بمقر   2014 يناير   25 السبت 

الحكومة  اتخذتها  التي  األخيرة  القرارات 

مجموعة  في  والتنمية  العدالة  برئاسة 

في  كبيرة  جرأة  عن  أبانت  المجاالت  من 

والملفات  القضايا  من  مجموعة  مالمسة 

السابقة  الحكومات  كانت  التي  الساخنة 

أن  زاتني  واعتبر  منها.  االقتراب  تستطيع  ال 

نسبية  مسألة  الحزب  بشعبية  المساس 

للبالد  العليا  المصالح  هو  األصل  وأن 

سياسية  لهيئة  الضيقة  المصلحة  وليس 

الحقيقي  الرهان  أن  مضيفا  معينة، 

قيم  استحضار  هو  والشبيبة  الحزب  ألعضاء 

والمضي  االولويات  وترتيب  هلل  التجرد 

المبني  المتدرج  االصالح  درب  على  قدما 

الفرقاء. كل  مع  والتشارك  التعاون  على 

الضيقة الحزبية  الحسابات  الوطن فوق كل  : مصلحة  زاتني 

"الوحدة الترابية رهان الحاضر والمستقبل" 

موضوع لقاء تواصلي لحزب المصباح بالسمارة
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لقاء تواصلي لحزب المصباح بالنواصر مع ساكنة المكانسة 2

أخبار الحزب

العدالة  لحزب  اإلقليمية  الكتابة  عقدت 

يوم  بالبيضاء  النواصر  بإقليم  والتنمية 

إشعاعيا  لقاء  الجاري  يناير   23 الخميس 

وتواصليا مع ساكنة المكانسة 2.

على  أشرف  الذي  التواصلي  اللقاء 

للحزب  اإلقليمي  الكاتب  تأطيره 

وبعض  رشيد،  اللطيف  عبد  بالنواصر، 

مناسبة  شكل  اإلقليمية،  الكتابة  أعضاء 

الذي  الوطنية  المستجدات  لعرض 

كورش  الحكومي  البرنامج  تضمنها 

أنظمة  وإصالح  القضاء،  منظومة  إصالح 

وورش  المقاصة  صندوق  وإصالح  التقاعد، 

اإلصالح الضريبي و كذا مناقشة المشاكل 

... الطرق   ، النقل   ، كالسكن  المحلية  

إلى  الحاضرين  دعوة  تمت  الختام  وفي 

نظرا  الجمعوي  العمل  في  االنخراط 

محاربته  و  االجتماعية  التنمية  في  ألهميته 

وكدا  المستويات  جميع  على  للهشاشة 

اإلصالحي  المشروع  في  المساهمة 

للوطن .

  مستجدات قانون مالية 2014 محور لقاء تواصلي لشبيبة المصباح

وادي زم

لشبيبة  المحلية  الكتابة  نظمت 

لقاء  زم،  بوادي  والتنمية  العدالة 

قانون  مستجدات  موضوع  في  تواصليا 

النائبة  أطرته   ،2014 لسنة  المالية 

وذلك  طنينشي،  ربيعة  البرلمانية 

الحزب  بمقر   2014 يناير   25 السبت  يومه 

أبرزت  الصدد،  هذا  وفي  بالمدينة. 

العدالة  فريق  عضو  طنينشي،  ربيعة 

حيثيات  النواب،  بمجلس  والتنمية 

القانون  هذا  على  المصادقة  وظروف 

بالجريدة  صدوره  ثم  البرلمان  في 

.2013 دجنبر   26 عدد  في  الرسمية 

أهم  عن  الحديث  إلى  انتقلت  ذلك  بعد 

وفق  الحكومي  التنزيل  إطار  في  اإلنجازات 

الحكومة،  تبنته  الذي  المندمج  البرنامج 

مشيرة إلى ضرورة التسويق لهذه اإلنجازات، 

التي  االستراتيجية  األهداف  من  النابعة 

مواصلة  في  والمتمثلة  الحكومة  سطرتها 

في  اإلصالح  وتسريع  المؤسساتي  البناء 

والتوافقي. التشاركي  الخيارين  إطار 

التدابير  من  جملة  طنينشي  واستعرضت 

هذا  وأجرأة  لتنزيل  المتخذة  واإلجراءات 

مجملها  في  تشمل  والتي  المخطط 

بالمائة   53 بنسبة  اجتماعية  إجراءات 

والمتمثلة في برنامج التماسك االجتماعي 

)تيسير، المعاقين، األرامل، صندوق الضمان 

التكافل  صندوق  تفعيل  االجتماعي، 

إنجازات  إلى  إضافة  راميد..(،  االجتماعي، 

السكن،  الصحة،  قطاعات:  تهم  أخرى 

التشغيل، التعليم، العالم القروي ..
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العدالة  لحزب  المحلي  المؤتمر  انتخب 

المنعقد  طرفاية،  بإقليم  بالدورة  والتنمية 

السعيدي،  الددة   ،20141 يناير   26 األحد  يوم 

المؤتمر  بالدورة.  للحزب  محلية  كاتبة 

الكاتب  هول،  محمد  ترأسه  الذي  المحلي 

على  صادق  بطرفاية،  للحزب  اإلقليمي 

للكاتب  نائبا  الزروالي،  سالم  محمد 

على  صادق  كما  بالدورة،  للحزب  المحلي 

للحزب  المحلية  الكتابة  أعضاء  باقي 

المسيح،  والسالك  صدقي،  امبارك   : وهم 

وأحمد  البجينة،  وفاطمة  حالوي،  والحسن 

الساعدي.

المغربي  للفضاء  اإلقليمي  المكتب  دعا 

االنخراط     إلى  التجار  بكلميم  للمهنيين 

وضعته  الذي  رواج   برنامج  في  بكثافة 

هذا  وفي  القرب.  تجارة  لعصرنة  الحكومة 

للفضاء  اإلقليمي  الكاتب  أوضح  الصدد، 

في  كلمته  في  رشيد،  اهلل  عبد  بكلميم، 

أن  بكلميم،  التجار  مع  التواصلي   اللقاء 

الصغار  للتجار  مكسبا   يعد  "رواج"  برنامج 

يقدمه  لما  التجارية  المحالت  وأصحاب 

المحالت  وترتيب  تجهيز  في  استفادة   من 

وتكوين

عضو  محمد،  ناشط   أبو  أوضح   جهته  ومن 

الفنادق  أرباب  جمعية  ورئيس  الجمعية 

أهمية  بكلميم،  والمجبنات  والمطاعم 

مشيدا  المحالت،  وأصحاب  للتجار  البرنامج 

التجار  جمع  الذي  التواصلي  اللقاء  بهذا 

للتداول  في البرنامج.  إلى ذلك، استعرض 

الجمعية  رئيس  اهلل،  شكر  القادر  عبد 

وعضو  ببويزكارن،  للتجار  االجتماعية 

التجربة  للمهنيين،  المغربي  الفضاء 

ببويزكارن  البرنامج  مع  للجمعية  الناجحة 

أهم  مبينا    ، تاجرا   140 من  أكثر  واستفادة 

البرنامج. من  االستفادة  وكيفية  الشروط 

طرفاية : الددة السعيدي كاتبة محلية لحزب المصباح بالدورة

المغربي للمهنيين بكلميم  الفضاء 

يتواصل مع التجار حول برنامج "رواج"
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 العدالة والتنمية بآسفي يناقش مع المكتب الوطني للحبوب والقطاني

  العدالة والتنمية بكلميم السمارة يتواصل مع مدير األكاديمية 

 مشاكل الدقيق المدعم

  الجهوية للتربية والتكوين

اإلقليمي  الكاتب  عديلي،  حسن  عقد 

بآسفي،  والتنمية  العدالة  لحزب 

الكتابتين  أعضاء  من  بعدد  مرفوقا 

اصعادال  بجماعتي  للحزب  المحليتين 

مدير  مع  لقاء  عيسى،  سي  ودار 

والقطاني  للحبوب  الوطني  المكتب 

بمقر  الماضي  األسبوع  خالل  بآسفي، 

خصص  للحبوب،  الوطني  المكتب 

المدعم  الدقيق  موضوع  لمناقشة 

الكتابة  أصدرته  بالغ  وأفاد  باإلقليم. 

والتنمية  العدالة  لحزب  اإلقليمية 

المكتب  مدير  مع  لقائها  عقب  بآسفي 

بآسفي،  والقطاني  للحبوب  الوطني 

الخاصة  للحصص  تطرق  اللقاء  أن 

القروية  الجماعات  من  جماعة  بكل 

السنة  من  األول  النصف  خالل  المبرمجة 

الطرفان  ناقش  كما   .2014 الحالية 

اإلشكاالت  مختلف  اللقاء  هذا  في 

تعرف  والتي  التوزيع  بعملية  المرتبطة 

الجماعات  من  عدد  في  كبيرة  اختالالت 

من  المواطنين  استفادة  دون  تحول 

منتظم. بشكل  األساسية  المادة  هذه 

العدالة  لحزب  اإلقليمية  الكتابة  بالغ 

الحزب  حرص  جدد  بآسفي،  والتنمية 

مع  التواصل  منهج  ترسيخ  على 

حل  أجل  من  باإلقليم،  المسؤولين 

الساكنة،  تهم  التي  اإلشكاالت  مختلف 

لوبيات  لكل  التصدي  عزمه  مؤكدا 

استفادة  دون  تحول  التي  الفساد 

االجتماعي  الدعم  برامج  من  المواطنين 

إليهم. الموجهة 

العدالة  لحزب  الجهوية  الكتابة  عقدت 

جلسة  السمارة  كلميم  بجهة  والتنمية 

الجهوية  األكاديمية  مدير  مع  تواصل 

بوعرفه،  اهلل  عبد  والتكوين،  للتربية 

يناير2014.   24 الجمعة  يوم  عصر  وذلك 

تميزت  الجلسة  أن  للحزب  بالغ  وذكر 

حيث  المدير  طرف  من  مستفيضة  بكلمة 

الدخول  تفاصيل  من  بعضا  فيها   سرد 

السنة  هذه  أن  معتبرا  الحالي،  المدرسي 

اعتبارات  لعدة  متميزة  سنة  الدراسية 

الحالية  الحكومة  رغبة  مقدمتها  في 

عنه  نتج  مما  الحكامة  قواعد  إرساء  في 

والتعليمية  التربوية  المنظومة  استقرار 

اإلضرابات  نسبة  وتراجع  بالجهة، 

الجهة  إمداد  جانب  إلى  واالعتصامات، 

البشرية،  الموارد  من  الكافي  بالعدد 

المدير  وأشار  بالجهة.  الخصاص  وتراجع 

pjd. به  توصل  الذي  البالغ  ذات  –حسب 

ma- إلى أن األكاديمية عملت على إرساء 

المؤسسات  أن  مبينا  لإلفتحاص،  بنيات 

للوزارة  اإلقليمية  والمصالح  التعليمية 

لضبط  افتحاص  عمليات  ستعرف  بالجهة 

بها. واإلداري  المالي  التسيير 

استقبال  أن  المدير  أوضح  أن  وبعد 

عام  بشكل  الداخليات  في  المتمدرسين 

بعض  باستثناء  جيدة  ظروف  في  يمر 

ما  خالل  معالجتها  سيتم  التي  الحاالت 

السنة  مطلع  وفي  السنة  هذه  من  تبقى 

قطاع  التعليم  قطاع  أن  أبرز  المقبلة، 

امتنانه  عن  معبرا  المتدخلون،  فيه  يتعدد 

خدمات  من  الرفع  في  يساهم  من  لكل 

المدرسة العمومية في إطار ما تم عقده 

من شراكات مع بعض المجالس المنتخبة 

عن  إجابته  وفي  المختلفة.  الهيئات   ومع 

أشار  الجهوية  الكتابة  أعضاء  تساؤالت 

تضمن  جديدة  صفقة  إعداد  إلى  المدير 

الحراسة  أعوان  حقوق  من  مهمة  نسبة 

العلمي  البحث  وتشجيع  والنظافة، 

في  المتعلمين  صفوف  في  واالبتكار 

ملتقاها  نجح  التي  العلمية  األندية  إطار 

األول.

اختصاصات  عدة  فوض  أنه  المدير  وتابع 

حكامة  أكثر  لتدبير  اإلقليميين  للنواب 

المتعلمين،  ومن  الشغيلة  من  قربا  وأكثر 

التربوية  بالقضايا  العناية  إلى  إضافة 

إشراك  يقتضي  التعليمية  بالمؤسسات 

السلم  على  للحفاظ  الجميع  ومشاركة 

خدمات  مستوى   من  والرفع  التربوي 

تخصيص  عن  فضال  العمومية،  المدرسة 

البنية  لتأهيل  محترمة  مالية  مبالغ 

وتجهيزها  التعليمية  للمؤسسات  التحتية 

المفكك.  البناء  وتعويض  وإزالة 
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المجلس  رئيس  العثماني،  الدين  سعد  أبرز 

على  والتنمية،  العدالة  لحزب  الوطني 

التاريخية  السياقات  استحضار  ضرورة 

الحكومة  فيها  جاءت  التي  والسياسية 

الجديدة.

 

الجهوي   الملتقى  خالل  العثماني  ونبه 

العدالة  لحزب  المجالية   للهيئات  الرابع  

يناير   26 األحد  يوم  بالبيضاء  والتنمية 

الصقلي  حسن  الثقافي  بالمركب   2014

السياسي  "الراهن  موضوع  في  بالبيضاء 

قراءة  أهمية  إلى  المجالية"،  الهيئات  ودور 

المتغيرات  ضوء  على  السياسي  الواقع 

المرحلة،  تحكم  التي  والدولية  اإلقليمية 

وسياسية  أمنية  تحديات  نمو  وتعرف 

أنه  مضيفا  معقدة،  واجتماعية  واقتصادية 

عن  بمعزل  تتطور  دولة  أي  هناك  "ليس 

محيطها".

 

العدالة  مسيرة  أن  العثماني  أكد  أن  وبعد 

تخللتها  بل  سهلة  تكن  لم  والتنمية 

هذه  وصف  مختلفة،  تشويه  حمالت 

الحمالت بـ"الطبيعية" بسبب توجه الحزب 

اإلصالحي ونظرا لما يتميز به من جدية في 

العمل، مشيرا إلى أن هناك جهات مناوئة 

تستعمل  ومستمرة  فاعلة  مازالت  لإلصالح 

وتابع  معروفة.  وغير  معروفة  وسائل  عدة 

هي  والتنمية  العدالة  فكرة  أن  العثماني 

مشروع  قبل أن يكون ممارسة وأداء داخل 

أن  مبينا  المنتخبة،  والمجالس  الهيئات 

تعيشه  الذي  السياسي  االستقرار  واقع 

الربيع  موجات  خضم  في  اليوم  بالدنا 

العربي جاء نتيجة إتجاه البالد نحو اإلصالح 

واالنفتاح  السياسية  التعددية  وتكريس 

يعرف  اليوم  المغرب  جعل  مما  السياسي 

على  لتوفره  مصداقية  ذو  شريك  بأنه 

على  مساعد  وسياق  سياسي  استقرار 

التنمية.

 

للحزب  المجالية  الهيئات  العثماني  ودعا 

وتحويل  المواطن  مع  التواصل  تعزيز  إلى 

وفضاء  للنقاش  دائم   لفضاء  الحزب 

وتطوير  التحديات  حول  وعي  لبلورة 

لألفكار  مشتال  الحزب  وجعل  السياسات، 

الهيئات  تكون  أن  يجب  كما  والبرامج، 

بلورة  على  قادرة  األخرى  هي  المجالية 

الجهوية  المستويات  على  وأفكار  برامج 

للطاقات  جذابا  الحزب  وجعل  واإلقليمية، 

حقيقية  دينامية  بخلق  والكفاءات 

مع  التواصل  مع  مناسبة  وفضاءات 

المواطنين  لرد  جميع الحمالت التشويهية.

الكاتب  حيكر،  الصمد  عبد  أبرز  جهته،  ومن 

أهمية  البيضاء،  الدار  بجهة  للحزب  الجهوي 

أن  مضيفا  الجهوي،  الملتقى  تنظيم 

الكتابة  دأبت  تقليدا  أصبح  الملتقى  هذا 

الجهوية على تنظيمه، من أجل تعزيز آليات 

 ، المجالية  القيادات  بين  الداخلي  التواصل 

خالل  من  التكويني  البعد  على  والتركيز 

التي  القضايا  من  لعدد  الملتقى  مناقشة 

وكذا  المحلي،  العام  الرأي  بال  تشغل 

الحزبية  المستجدات  من  عدد  على  الوقوف 

العامة. والسياسية 

 

المحطة  هذه  أهمية  أن  حيكر  وأضاف 

التواصلية التكوينية تكمن في أنها تنظم 

بعد انعقاد المجلس الوطني للحزب والذي 

كان ناجحا بكل المقاييس.

عبد  مشاركة  كذلك  عرف  اللقاء  أن  يذكر 

العام للحزب، وسعيد  المدير  العزيز عماري، 

العام  الشأن  تدبير  قسم  رئيس  خيرون، 

حول  عرضا  للحضور  قدم  الذي  الترابي، 

والمالية  االقتصادية  اإلصالحات  مستجدات 

أطلقتها  التي  واالجتماعية  والضريبية 

الحكومة.

ما يتعرض له 
والتنمية  العدالة 

من حمالت أمر 
طبيعي

العثماني
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اإلقليمي  الكاتب  بنحميدة،  سعيد  أوضح 

أن  بفاس،  والتنمية  العدالة  لحزب 

عمومها  في  تراعي  المالية  القوانين 

التوازنات  أولهما  أساسيين  بعدين 

االقتصاد  دعم  وثانيهما  اقتصادية  الماكرو 

والمقاولة. واالستثمار 

ندوة  في  يتحدث  وهو  بنحميدة  وأضاف 

االقتصادية  "المستجدات  عنوان  تحت 

نظمتها   ،"2014 مالية  لقانون  واالجتماعية 

السبت  يوم  للحزب،  اإلقليمية  الكتابة 

الحرية  الثقافي  بالمركب   2014 يناير   25

للمتطلبات  االستجابة  يصعب  أنه  بفاس، 

االجتماعية في غياب عائدات الثروة كنتاج 

توزيعها  الممكن  من  والتي  الدعم  لهذا 

الفردي  وكذا  المجالي،  المستوى  على 

االجتماعية.  العدالة  من  نوع  تحقيق  بغية 

االشتغال  تم  ما  "هذا  أن  بنحميدة  وتابع 

ميزانية  من  بالمائة   53 أن  بحكم  عليه 

للقطاعات  مجملها  في  خصصت   2014

التماسك  وصندوق  كالتعليم  االجتماعية 

و  القروية  التنمية  وصندوق  االجتماعي 

أنه  بنحميدة  وأوضح  الجبلية".  المناطق 

االجتماعي  البعد  إيالء  الضروري  من  "كان 

لما  المالية  قوانين  في  الكافية  العناية 

ودعم  لتحقيق  أساسية  دعامة  من  يمثله 

في  إال  ينجح  أن  يمكن  ال  الذي  االستثمار 

وسياسية  اجتماعية  وأوضاع  بيئة  ظل 

االجتماعي  االستقرار  إلى  ترمي  مستقرة 

إيجابي  بشكل  يخدم  الذي  والسياسي 

لالستثمار  العام  المناخ  ويهيئ  األجواء 

المستدام  للنمو  يفضي  بدوره  الذي 

لبلدنا. بالنسبة 

الفهري،  الفاسي  عمر  كشف  جهته،  ومن 

عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية 

التي  العامة  األجواء  عن  النواب،  بمجلس 

صاحبت مناقشة مشروع قانون مالية 2014، 

مشيرا إلى أن ما يشهده المغرب من تغيير 

أجل  من  "التدرج  استراتيجي  شعار  تحت 

اإلصالح في ظل االستقرار".

ترسيخ  في  أمله  عن  الفهري  أعرب  أن  وبعد 

صناع  بين  والتشاور  الحوار  لثقافة  أكبر 

والمجتمع  المواطنين  وبين  جهة  من  القرار 

الهواجس  أن  أبرز  أخرى،  جهة  من  المدني 

هي   2014 ميزانية  تحكم  التي  األساسية 

تحقيق  على  والعمل  اإلجتماعي،  الجانب 

للتنزيل  الهيئات  مختلف  بين  التعاون 

اإلجتماعية،  العدالة  إطار  في  الميداني 

المتبادلة  والثقة  االقتصادي  النمو  وتعزيز 

بين المستثمرين من جهة وبين العمال من 

وسائر  المدني  المجتمع  وكذا  أخرى  جهة 

المواطنين.

حزب المصباح بفاس يتدارس قانون مالية 2014
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العدالة  لحزب  الجهوية  الكتابة  عقدت 

والتنمية بجهة طنجة تطوان لقاء تواصليا 

وذلك  اليعقوبي،  محمد  الجهة،  والي  مع 

والية  بمقر   2014 يناير   25 السبت  يوم 

طنجة.

أن   pjd.ma به   توصل  للحزب  بالغ  وذكر 

البشير  محمد  للحزب،  الجهوي  الكاتب 

تطوان  طنجة  جهة  والي  هنأ  العبدالوي، 

واليا  بتعيينه  الملك  جاللة  ثقة  على 

معتبرا  أصيلة،  طنجة  عمالة  عامل  للجهة 

الذي  التنمية  لمسلسل  استمرارا  ذلك 

وبالخصوص  الجهة  أقاليم  مختلف  تعرفه 

الكبرى. طنجة  مشروع 

أهم  تناول  اللقاء  أن  البالغ  وأضاف 

الخصوص  على  ومنها  والملفات  القضايا 

القروية،  المراكز  وتأهيل  التنمية  ملف 

مستوياتها  بمختلف  الطرقية  والشبكة 

التي  واإلقليمية  والجهوية  الوطنية 

الجهات  ومع  بينها  فيما  األقاليم  تربط 

ونزع  المقالع  ملف  إلى  إضافة  األخرى، 

أبناء  من  العاملة  اليد  وتشغيل  الملكية، 

المرافق  وملف  الكبرى  بالمشاريع  الجهة 

تناول  اللقاء  أن  البالغ  وتابع  العمومية. 

بإقليم  الغذائية  الصناعات  مشروع  أيضا 

البحري  الصيد  قطاع  ومشاكل  العرائش 

الوقوف  الساحلي منه والتقليدي، كما تم 

مشاريع  ودور  الجمعوي  العمل  دعم  على 

في  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 

بمدار  األحياء  عن  والتهميش  العزلة  فك 

من  تعاني  التي  القروية  والمناطق  المدن 

والفقر. الهشاشة 

وفي المجال المهني تناول اللقاء موضوع 

الحرف  ودعم  واألسواق  الجهوية  المعارض 

الحاضرون  طرح  كما  التقليدية.  والصناعة 

لقطاء  المفوض   التدبير  انتقال  ملف 

من  الصحي  والصرف  والكهرباء  الماء 

شركة أمانديس إلى شركة أكسيس .

شكره  عن  أعرب  الوالي  أن  البالغ  وأوضح 

تفاعلهم  على  الحاضر  الوفد  ألعضاء 

والجهوي  المحلي  للشأن  ومتابعتهم 

القضايا  مختلف  على  بالتعليق  وتفضل 

الالزمة  التوضيحات  قدم  حيث  المطروحة  

والضرورية.

على  وقف  الوالي  أن  إلى  البالغ  وأشار 

في  مؤخرا  بلورتها  تمت  التي  المنهجية 

توحيد  على  مؤكدا  القروية،  التنمية  مجال 

بالجهة  القروية  بالمراكز  للنهوض  الجهود 

وجعلها مراكز استقطاب لتقريب الخدمات 

المناطق. بهذه  للمواطنين  األساسية 

الماء  لقطاع  التدبير  انتقال  موضوع  وفي 

أمانديس  شركة  من  والتطهير  والكهرباء 

على  الوالي  أكد  أكسيس،  شركة  إلى 

رسميا  والتوصل  الصورة  استكمال  ضرورة 

الصفقة  هذه  في  طرف  كل  بالتزامات 

هذه  من  الصائب  الموقف  لتحديد 

العملية.

عبر  الكبرى  طنجة  مشروع  وبخصوص 

انخراط  في  رغبته  عن  كلمته  في  الوالي 

حلول  من  يحمله  لما  إلنجاحه  الجميع 

تعاني  أصبحت  التي  المشاكل  لمختلف 

العمل  على  ألح  كما  الجهة.  عاصمة  منه 

من  اطار  في  الجهة  أقليم  مختلف  بين 

المجالية. والعدالة  التكامل 

اللقاء  هذا  ختام  في  أنه  إلى  البالغ  وأشار 

ارتياح  عن  للحزب  الجهوي  الكاتب  عبر 

الحوار  ألجواء  للحزب  الجهوية  القيادة 

مختلف  بين  الجهة  تسود  بدأت  التي 

تشكراته  عن  معبرا  الفاعلة،  األطراف 

لهذا  وتنظيمه  صدره  رحابة  على  للوالي 

في  أخرى  لقاءات  ستتبعه  الذي  اللقاء 

في  النظر  وجهات  لتقريب  المستقبل 

والعمل  المطروحة  القضايا  مختلف 

التفاهم  من  جو  خلق  على  باستمرار 

الفاعلين. بين  واالنسجام 

حزب المصباح بطنجة تطوان يتواصل مع والي الجهة
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فريق  عضو  عدوي،  الصقلي  إدريس  كشف 

بعض  النواب،  بمجلس  والتنمية  العدالة 

الوطنية  بالوكالة  المسجلة  االختالالت 

للتحفيظ العقاري، من قبيل صفقة مراقبة 

التدبير التي كلفت مليار سنتيم، والمشروع 

الهيكلي الكبير ألشغال الطبوغرافية الذي 

سنتيم،  مليار   150 الوكالة  ميزانية  كلف 

وغيرها  المطلوبة،  النتائج  يحقق  لم  والذي 

من االختالالت األخرى.

أجرته  حوار  في  عدوي  الصقلي  وأضاف 

الصادر  عددها  في  "األخبار"  يومية  معه 

يوم السبت 25 يناير 2014، أنه عندما طالب 

النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق 

للوكالة  العام  المدير  مع  لقاء  بعقد 

منه  فالهدف  العقاري،  للتحفيظ  الوطنية 

التي  االختالالت  بعض  على  الوقوف  هو 

العمومية. المؤسسة  هذه  تدبير  تشوب 

لتقصي  برلمانية  لجنة  تشكيل  وبخصوص 

على  "الزلنا  عدوي،  الصقلي  قال  الحقائق 

واعتبرنا  الموضوع،  نناقش  الفريق  مستوى 

مرحلة  للوكالة  العامة  المدير  استدعاء 

ما  نفهم  لكي  اإلجراء  بهذا  وبدأنا  أولى، 

يجري داخل الوكالة، واعتقد أن اللقاء حقق 

اإلجراءات  الفريق  داخل  وسنناقش  أغراضه 

األخرى التي سنقوم بها".

وفي ما يلي نص الحوار كامال :   

تحدثت أمام لجنة برلمانية بحضور المدير 

العام للوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري 

عن وجود اختالالت داخل هذه المؤسسة، أين 

تكمن هذه االختالالت؟

بالوكالة،  المسجلة  لالختالالت  بالنسبة 

كلفت  التي  التدبير  مراقبة  صفقة  مثال 

الكبير  الهيكلي  والمشروع  سنتيم،  مليار 

ميزانية  كلف  الذي  الطبوغرافية  ألشغال 

الوكالة 150 مليار سنتيم، والذي لم يحقق 

بعد  أنه  يعقل  ال  ألنه  المطلوبة،  النتائج 

بالمغرب،  العقاري  التحفيظ  من  قرن  مرور 

الوعاء  من  بالمائة   10 إلى  فقط  ووصلنا 

الثالث  المشروع  أما  المحفظ،  العقاري 

فيتعلق بصفقة المعلوميات التي كلفت 

كذلك ميزانية باهظة، في حين أن النتائج 

المصروف،  المبلغ  هذا  تبرر  ال  المحققة 

الرسمي  الموقع  أن  ذلك،  على  والدليل 

منذ  محين  غير  العربية  باللغة  للوكالة 

التجريب  رهن  الزال  الثاني  والموقع  مدة، 

برامج  اقتناء  إلى  باإلضافة   ،2007 سنة  منذ 

الرابع  المشروع  أما  الخارج،  من  معلوماتية 

فيتعلق بصفقة اقتناء ثالث طائرات والتي 

األولى  الطائرة  سنتيم،  مليار   27 كلفت 

سنتيم  مليار   7.5 بمبلغ   2006 سنة  اقتنيت 

والطائرة  السنة،  في  يوما   60 وتعمل 

 40 وتعمل  سنتيم،  مليار   3 بقيمة  الثانية 

بقيمة  الثالثة  والطائرة  السنة،  في  يوما 

.2011 منذ  تعمل  أن  دون  سنتيم  مليار   17

هل ستطالبون في فريق العدالة والتنمية 

بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق 

بهذه المؤسسة؟

والتنمية  العدالة  فريق  طالب  عندما 

المدير  مع  لقاء  بعقد  النواب  بمجلس 

للتحفيظ  الوطنية  للوكالة  العام 

الوقوف  هو  منه  الهدف  كان  العقاري، 

تدبير  تشوب  التي  االختالالت  بعض  على 

يكشف اختالالت 
تسيير الوكالة الوطنية 

العقاري للتحفيظ 

الصقلي عدوي 
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العدالة  لحزب  المحلية  الكتابة  نظمت 

 2014 يناير   24 الجمعة  يوم  والتنمية 

أطره  تواصليا  لقاء  باألخصاص  بمقرها 

والتنمية  العدالة  فريق  عضو  عصام،  محمد 

بمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عصام أن 2014 

التجربة  في  الكبرى  اإلصالحات  سنة  هي 

الحزب  على  أن  مضيفا  الحالية،  الحكومية 

المشاركة  وتنظيماته  هياكله  بمختلف 

الكبرى.   اإلصالح  أوراش  إنجاح  في  بفعالية 

وحذر عصام من مغبة االنجرار إلى المعارك 

وهدر  التشويش  تستهدف  التي  الجانبية 

الحاضرون  وأثار  هذا  الحكومي.  الزمن 

بقضية  عليه  يصطلح  أصبح  ما  وبقوة 

من  الجديدة  الحلقة  وزوجها"  إجو  "إبا 

والترامي  الظلم  من  طويل  مسلسل 

أقاليم  من  بكل  الغير  ممتلكات  على 

وغيرها،  وكلميم  وتيزنيت  افني  سيدي 

بأرشيف  تراكمت  مشبوهة  قضايا  وملفات 

وأسر  أفراد  ضحاياها  من  كان  المحاكم 

المعنية  الجهات  وطالبوا  وقبائل،  بل 

القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  والمسؤولة 

الموضوع. في  تحقيق  وفتح  الالزمة 

أن  سيما  ال  العمومية،  المؤسسة  هذه 

درهم،  ماليير   4 يتجاوز  استثماراتها  حجم 

درهم،  مليار   2.7 الدولة  خزينة  في  وتضخ 

عن  اإلجابة  اللقاء  هذا  خالل  من  نريد  وكنا 

المردودية  ميثاق  وتنفيذ  الحكامة  سؤال 

وما  يقع  ما  وفهم  التدبير  آليات  وتحيين 

مرتبط  وهذا  المؤسسة،  هذه  داخل  يجري 

أما  البرلمان،  داخل  الرقابية  بمسؤوليتنا 

لتقصي  برلمانية  لجنة  تشكيل  بخصوص 

الفريق  مستوى  على  فالزلنا  الحقائق 

نناقش الموضوع، واعتبرنا استدعاء المدير 

بهذا  وبدأنا  أولى،  مرحلة  للوكالة  العامة 

اإلجراء لكي نفهم ما يجري داخل الوكالة، 

وسنناقش  أغراضه  حقق  اللقاء  أن  واعتقد 

التي  األخرى  اإلجراءات  الفريق  داخل 

سنقوم بها.

صرف مبالغ كبيرة في مشاريع دون نتيجة، 

يتعارض مع توجه الحكومة بنهج التقشف، 

ما موقف فريقكم من هذا؟

تنصيب  قبل  أي   ،2011 سنة  قبل  وقع  هذا 

هذا  إثارة  من  والهدف  الحالية،  الحكومة 

الموضوع، واستدعاء المدير العام للوكالة 

األموال  هذه  صرفت  أين  نعرف  لكي 

الشفافية  ضمان  إطار  في  وذلك  الكبيرة، 

ما  معرفة  من  تمكنا  وبالفعل  والحكامة، 

يجري داخل هذه المؤسسة.

 حاوره محمد اليوبي

2014 سنة 
اإلصالحات الكبرى في 

الحكومية  التجربة 
الحالية

محمد عصام
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حذرت أمينة ماء العينين برلمانية عن حزب 

تبني  في  التسرع  من  والتنمية  العدالة 

بالربيع  يتعلق  فيما  باإلطالق  تتصف  أحكام 

يتفاعل،  مازال  بأنه  اعتبرته  الذي  العربي، 

أن  إلى  مشيرة  عميقة.  تحوالت  خضم  في 

هذه التحوالت التي تحدث تحتاج إلى تحليل 

أسباب  وتوخي  التنسيب  على  يقوم  هادئ 

الموضوعية.

"المرأة  مؤتمر  في  أكدت،  العينين  ماء 

القدس  مركز  من  بدعوة  العرب"،  وربيع 

عمان  في  نظم  الذي  السياسية  للدراسات 

يومي 25 و26 يناير 2014 بمشاركة عدد من 

السياسيات  والفاعالت  والباحثين  الباحثات 

أدته  الذي  الدور  لتحليل  واألكاديميات 

وموقعها  العربي  الربيع  في  المرأة 

في  الربيع  بعد  ما  واالجتماعي  السياسي 

المرأة  قضية  أن  )أكدت(  البلدان،  مختلف 

ونبهت  الديمقراطية.  بقضية  مرتبطة 

ما  دساتير  من  بالكثير  االحتفاء  أن  إلى 

يدعو  للمرأة،  مدعمة  باعتبارها  الربيع،  بعد 

التي  الدساتير  في  خاصة  االستغراب،  إلى 

جثت  على  ديمقراطي  ال  بشكل  وضعت 

إنصافهن،  يتم  لم  نساء  ومنهم  الشهداء، 

في الوقت الذي تصنع بطالت يتحولن إلى 

أيقونات وفق أجندات ليست دائمة حقوقية 

ديمقراطية.

حول  نقاش  فتح  إلى  العينين  ماء  ودعت 

االختيار في تنظيم مؤتمرات نسائية صرفة 

وإنشاء  المرأة  قضايا  مناقشة  أجل  من 

للنساء  حصرية  بعضوية  نسائية  تنظيمات 

أن  إلى  منبهة  المرأة،  قضايا  لمناقشة 

عزله  يجب  ال  مجتمعي  شأن  المرأة  قضية 

عن الرجل بوصفه شريكا ال بوصفه خصما.

واعتبرت أن النساء يطورن أفكار ومقاربات، 

الرجل  مع  المشترك  إلى  العودة  وحين 

ماء  حذرت  كما  الصفر.  من  النقاش  يبدأ 

التحيز اإلقصائي ضد الفصائل  العينين من 

اإلسالمية المشاركة في العملية السياسية 

واتهامها بااللتفاف على مكتسبات المرأة، 

الستخراج  الواقع  إلى  االحتكام  إلى  داعية 

بمنجزات  المثال  مقدمة  الخالصات، 

التي يقودها  الحكومة المغربية  االئتالفية 

االتهامات  وفندت  إسالمية.  بمرجعية  حزب 

الموجهة لألحزاب ذات المرجعية اإلسالمية 

بعرض  المرأة  تقصي  بأنها  ظلما  المتهمة 

بعد  بداخله.  المرأة  وموقع  حزبها  تجربة 

المغربية  المرأة  مكاسب  استعراض 

لها  التمكين  وآفاق  والتشريعية  الدستورية 

من خالل األوراش المفتوحة في المغرب.

ماء العينين بعمان 
تحذر من التسرع في الحكم على الربيع العربي
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العدالة  فريق  عضو  أفتاتي،  العزيز  عبد  أكد 

والتنمية بمجلس النواب، أن اإلصالح يكون 

وإنهاء  بنفسه،  نفسه  الشعب  "حكم  عبر 

الظلم  من  واالنتهاء  واالستبداد،  الفساد 

محاوالت  هناك  أن  إلى  مشيرا  االجتماعي"، 

بـ  أسماه  من  طرف  من  اإلصالح  لنسف 

"مثلث إعطاب اإلصالح".

الجلسة  خالل  يتحدث  وهو  أفتاتي  وأضاف 

للكتابة  التأسيسي  للمؤتمر  االفتتاحية 

بأرفود،  والتنمية  العدالة  لشبيبة  المحلية 

العدالة  أن   ،2014 يناير   25 السبت  يوم 

تجمع  وليس  إصالحي  "تجمع  والتنمية 

مصلحي". وقال أفتاتي، في الكلمة ذاتها، 

"إذا كان من الضروري أن نخوض صراعا  إنه 

في  نتوانى  فلن  اإلصالح،  أجل  من  ضاريا 

ذلك، وحينما يكون هناك من يريد التعاون 

فنحن مستعدون للتعاون ".

ابن  اإلله  عبد  حكومة  أن  على  وشدد 

المقاصة  صندوق  إصالح  في  ماضية  كيران 

وصندوق التقاعد ألن األمر ال يحتمل االنتظار، 

منه  يستفيد  المقاصة  صندوق  أن  مؤكدا 

يجب  ال  وضع  وهو  األغنياء،  أكبر  بشكل 

قال  الدستور،  تنزيل  وبخصوص  يستمر.  أن 

في  وليس  ألغام  حقل  في  "نحن  أفتاتي 

هناك  أن  مضيفا  بالورود"،  مفروش  حقل 

أن  ومعتبرا  بالدستور"،  مقتنعا  ليس  "من 

"اإلشكال ليس في الدستور، بل في مختلف 

الفاعلين"، وأن "من هؤالء من يريد العودة 

حدث  ما  يستثمر  أن  ويحاول  الوراء،  إلى 

والتنمية". العدالة  تجربة  لمواجهة  بمصر 

أفتاتي  دعا  بمصر،  يجري  ما  سياق  وفي 

من  "التسوية  إلى  المصرية  المكونات 

جديد"،  من  واالنطالق  االستقرار  أجل 

يصنفنا  أن  يريد  من  "هناك  أن  مضيفا 

مع  "نحن  مشددا  معينة"،  جهة  مع 

االستقرار". أجل  من  جميعهم  المصريين 

فريق  عضو  صغيري،  اهلل  عبد  أكد 

"المصباح"  حزب  أن  والتنمية،  العدالة 

االستقرار  ظل  في  اإلصالح  إلى  يسعى 

في المرحلة الحالية.

يتحدث  وهو  صغيري،  وأضاف 

للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  خالل 

لشبيبة  المحلية  للكتابة  التأسيسي 

السبت  يوم  بأرفود،  والتنمية  العدالة 

الصعب  االختيار  أن   ،2014 يناير   25

على  المحافظة  مع  "اإلصالح  هو 

السهل  "االختيار  وأن  االستقرار"، 

مؤكدا  نخنع"،  أو  نتطرف  أن  هو 

ولفت  الصعب".  الخيار  اخترنا  "أننا 

إنجازات  إلى  الحضور  انتباه  البرلماني 

في  كيران  ابن  اإلله  عبد  حكومة 

التي  والمقاومات  اإلكراهات  سياق 

صعيد  وعلى  التجربة.  هذه  تستهدف 

آخر، ذكر باإلنجازات التي تعرفها مدينة 

حزب  المحلي  شأنها  يسير  التي  أرفود 

بتصميم  مبشرا  والتنمية،  العدالة 

التركيبة  إعداد  وتقدم  جديد  تهيئة 

التأهيل  من  الثاني  للشطر  المالية 

الحضري. 

أفتاتي

العدالة والتنمية تجمع إصالحي 

وليس تجمع مصلحي

  صغيري : حزب المصباح يسعى لإلصالح 

  في ظل االستقرار
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في  بوست  العاصمة  يومية  نشرت 

حوارا   2014 يناير   27 االثنين  أمس  عدد 

العدالة  حزب  عن  البرلمانية  مع  أجرته 

وأجرت  الزاهيدي،  اعتماد  والتنمية، 

نصه: هذا  كنين،  أمال  الصحفية  الحوار 

من هي اعتماد الزهيدي؟ 

الرشيدية،  مواليد  من  الزهيدي  اعتماد 

المكتب  عضو  وأيضا  إعالمية،  مهندسة 

والتنمية،  العدالة  لشبيبة  الوطني 

لينة  أم  أنني  كما  جماعية،  مستشارة 

ولقمان.

كيف وصلت إلى مجلس النواب؟ 

حزب  قواعد  طرف  من  اقتراحي  تم 

الصخيرات  بإقليم  والتنمية  العدالة 

نائبة  لمنصب  االنتخاب  أجل  من  تمارة،  

برلمانية. 

كيف وجدت الحياة السياسية داخل البرلمان 

وخارجه؟

دخلت الحياة السياسة في سن مبكرة جدا، 

أناضل  إنني  إذ  ومبادئ،  قناعة  عن  وذلك 

لذلك  السياسي،  المشهد  إصالح  أجل  من 

الحياة  أجد  كيف  على  ينصب  ال  اهتمامي 

أن  أريدها  كيف  هو   السؤال  بل  السياسية 

تكون.

أنت كنائبة شابة كيف تنظرين إلى النواب 

الكبار في السن وكيف تجدين طريقة 

عملهم؟

والشباب  الحياة،  سنة   هي  الخالفة 

البالد  شؤون  تدبير  في  سبقه  من  سيخلف 

بجانبهم  يعمل  أن  يجب  لذلك  والعباد، 

من  االستفادة  من  يتمكن  حتى  اليوم 

السن  في  والكبار  الغد،  به  ليدبر  خبرته، 

بالتشريع  يقوموا  أنهم  يفهموا  أن  عليهم 

عليهم  وجب  لذلك  قادمة،  ألجيال  والتدبير 

مليء  ألنه  الشباب  صوت  إلى  اإلنصات 

وبالتالي   واإلبداع،   والحيوية  بالطموح 

من  مع  شابة  برلمانية  كنائبة  فعملي 

وأحاول  المبادئ،  هذه  على  أبنيه  سبقوني 

النظرية. بهذه  العالقة  هذه  أجرأة  دائما 

أنت كنائبة شابة هل تجدين أن تمثيلية 

الشباب في البرلمان كافية أم يجب رفعها، 

خاصة أن الشباب كان عنصرا فاعال في 

التغيير الذي عرفه المغرب؟
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أرى أن تمثيلية الشباب في البرلمان ليست 

عقلية  ترسيخ  يجب  ذلك  أجل  ومن  كافية، 

وفي  القواعد  في  النخب  وتشبيب  تجديد 

حتى  السياسة،  لألحزاب  المركزية  الهيئات 

أقوى  تمثيلية  على  الحصول  من  نتمكن 

في  فاعل  الشباب  ألن  فقط  ليس  وأكبر، 

المغربي  الشعب  قاعدة  ألن  بل  التغيير، 

لديها  لتكون  نأهلها  أن  ويجب  شابة 

وحتى  الممارسة  من  انطالقا  الكفاءة 

في  أو  الحزبية  سواء  القرار  دوائر  إلى  تصل 

مؤسسات الدولة.

 حزب العدالة والتنمية، كحزب ذو مرجعية 

إسالمية كيف يتعامل مع أعضائه من 

الناعم؟ الجنس 

حزب العدالة والتنمية حزب مغربي كباقي 

الدولة  مرجعية  هي  مرجعيته  األحزاب، 

ويقدر  الدستور،  في  عليها  المنصوص 

الذي  والدور  المجتمع  في  المرأة  مكانة 

اإلصالح  وفي   العامة،  الحياة  في  تلعبه 

ديننا  وهي  الدولة  مرجعية  عليه  تنص  كما 

المكانة  وأعطاها  المرأة  حرر  الذي  الحنيف 

التي تستحق عبر كل األزمنة، وكذلك بناءا 

تعتز  التي  األصيلة  المغربية  التقاليد  على 

في  عاليا  مكانا  لها  جعلت  حيث  بالمرأة، 

المجتمع.

رغم أن الساحة السياسية بها شباب، إال أن 

هذا الشباب ال يدلي بتصريحات سياسية 

وازنة تلقى صدى إعالمي  وكأن حضور 

الشباب هو شكلي فقط؟

فقط،  شكلي  ليس  كشباب  حضورنا 

الشباب  الحالية  اللحظة  في  أنه  والواضح 

عبر عن نضجه الرتقائه بالخطاب السياسي، 

فهو ال يدلي بتصريحات فقط من أجل خلق 

الحدث اإلعالمي، ألن التصريحات الموجودة 

ألنها  ولو  اليوم،  السياسية  الساحة  في 

نضج  عن  تعبر  ال  لألسف  سياسيين،  لزعماء 

التي  الحالية  الرهانات  يستوعب  سياسي 

تعرفها البالد.

ما هي حصيلة الحكومة برئاسة العدالة 

والتنمية فيما يخص برامج الشباب؟

ولو أن هذا السؤال يخص الحكومة إال أنني 

يمكنني  الحكومي،  للعمل  كمراقبة 

خاصة  إنجازات  هناك  أن  على  أعلق  أن 

كرفع  الحكومة،  لهذه  تحسب  بالشباب 

وتحسين  للطلبة،  الخاصة  المنحة  قيمة 

التأطير  برامج  وكذلك  الطلبة   ظروف 

يعرف  الذي  الشغل  سوق  لولوج  والتأهيل 

الشباب  إدماج  وبرامج  مهما،  ماليا  دعما 

في الحياة السياسية والرياضية والثقافية 

غيرها من المجاالت.

إن  القول  فيمكننا  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

بانتظارات  قارنه  ما  إذا  متوسط،  هو  األداء 

هذا  بأن  العلم  مع  خصوصا،  الشباب 

وبالتالي  لعقود،  مهمشا  كان  الموضوع 

كل  إلى  الوصول  يمكن  ال  أنه  نتفهم 

قليلة  سنوات  في  اليوم  الطموحات 

مضت.

حزب  بقيادة  الحالية  الحكومة  عرفت 

ما  كثيرة  انتقادات  والتنمية  العدالة 

طبيعي  أمر  هو  وهل  ذلك؟  في  السبب 

لكم؟  بالنسبة 

لو لم تعرف االنتقادات، لكنت سأقلق على 

نجاحها، من وبوادر  النجاح االنتقاد، خصوصا 

انتقادات  هناك  أنه  بما  شرسا،  يكون  لما 

هذا  كان  إن  حول  أما  عمل،  هناك  يعني 

ألن  تقديري،  أمر  فهذا  ال  أو  صائب  العمل 

تقديرات  وهي  الممكن،  فن  السياسة 

غير  لكن  طبيعي،  األمر  أجد  لهذا  كذلك، 

إلى  االنتقاد  األمر  يتعدى  أن  هو  الطبيعي 

نقف  أن  يجب  ما  وهذا  أخرى،  ممارسات 
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أمامه، األكيد أن هذه  الحكومة تريد اإلصالح 

وذلك  ومنظورها،  بطريقتها  ألجله  وتعمل 

مسها،  على  أحد  يجرأ  لم  لملفات  لفتحها 

هذه  وخالل  اليوم،  الحل  تجد  لم  لو  وحتى 

الوراء  إلى  تعود  أن  تستطيع  فلن  السنين 

وهذا هو األمر االيجابي.

راج في اآلونة األخيرة نقاش إعالمي حول 

موضوع منع تعدد الزوجات ما هو رأيك في 

الموضوع؟

خاض المغرب نقاشا طويال حول موضوع 

ووجد  خلت  سنين  خالل  الزوجات  تعدد 

التي  األسرة  مدونة  خالل  من  مخرج  له 

الموضوع،  في  الشرعية  المصادر  تحترم 

من  المراد  ما  فهو  اليوم  السؤال  أما 

التي  اللحظة  هذه  في  النقاش  هذا 

حقيقي  نقاش  المغرب  فيها  يخوض 

للدستور  الديمقراطي  التنزيل  حول 

تعزيز  أجل  من  السياسي  واإلصالح 

مؤسسات  في  خصوصا  الديمقراطية 

التي  السلط  فصل  احترام  مع  الدولة، 

ينص عليها الدwwستور، رهانات المغرب 

ألننا  القادمة  السنين  بهذه  مرتبطة 

تاريخ  في  مهمة  انتقالية  فترة  نعيش 

بنا  وتعود  مستقبله،  وترهن  المغرب 

الزوجات  نقاش  إلى  اليوم  النخب  بعض 

وعددهم كأنهم لم يحضروا تلك الفترة.

البعض يقول إن تعدد الزوجات غير ممكن 

في مثل هذا الوقت ويربطونه بالوضعية 

االقتصادية التي تعرفها البالد ما رأيك 

في الموضوع؟

مصادر  من  تعد  التي  اإلسالمية  الشريعة 

مرجعيته  من  انطالقا  بلدنا،  في  التشريع 

الدستور،  في  عليها  المنصوص  اإلسالمية 

الموضوع،  هذا  في  الوضوح  كل  واضحة 

الوضع  وتضع  التفاصيل  كل  وتقدم 

داعي  فال  الحاالت  بين  من  االقتصادي 

الشرح  استوفى  نقاش  في  للدخول 

والتفصيل.

وماذا حول قضية التساوي في اإلرث بين 

الجنسين؟ ما رأيك حول الجدال الدائر حولها 

خالل الوقت الراهن؟

شرعا  منصوص  الحكم  ألن  فارغ،  جدال 

وأعود  النص،  وجود  مع  اجتهاد  وال  وقانونا، 

المسار  يعرج  أن  يريد  من  هناك  ألقول 

الحقيقي الذي يجب أن يسير عليه المغرب 

وتسفيه  الديمقراطي،  اإلصالح  تعزيز  في 

السياسي. الخطاب 

مؤخرا انطلقت العديد من التصريحات 

التكفيرية، ما رأيك في األمر؟

اإلسالمية  العربية  الدول  من  هو  المغرب 

الفتوى  مجال  في  المنظمة،  القليلة 

أنه يجب احترام  وإصدار األحكام، ورأيي هو 

هذه المساطر.

حزب االستقالل يتهم العدالة والتنمية 

بالتستر على الفساد؟ ما رأيك في 

الموضوع؟ 

الشعب  اختاره  والتنمية  العدالة  حزب 

المرحلة،  هذه  تدبير  أجل  من  المغربي 

فيه  ثقة  ووضع  محدد،  برنامج  على  وفقا 

أجل  من  جاء  وهو  مبادئه،  على  بناءا 

هي  والسياسة  الفساد.  ومحاربة  اإلصالح 

وتحالفات  لتوافقات  وفقا  الممكن،  فن 

لن  وهو  للدولة،  المكونة  األطراف  لكل 

في  سببا  كانوا  ممن  الدروس  يتلقى 

اليوم.  المغرب  يعيشها  إشكاالت  عدة 

من  المكونة  الحكومة  هذه  وتحاول 

اإلمكان. حسب  منها  العديد  حل  التحالف 

 البعض يصفك بفاتنة حزب العدالة والتنمية. 

كيف تجدين األمر؟

بالموضوع. لي  عالقة  وال  وصفوا  من  هم   

حاورتها الصحفية أمال كنين

يومية العاصمة بوست
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"ترانسبرانسي"  منظمة  رئيسة  عبرت 

في  المغربية  بالتجربة  إعجابها  عن  الدولية 

الذي  الديمقراطي  الربيع  مع  التعاطي 

عرفته المنطقة العربية.

برئيس  لقائها  في  الرئيسة  ونوهت 

جمعية  ممثلي  بحضور  النواب  مجلس 

الفســـاد"  ضد  مغــــاربة  "برلمانيون 

بالمقاربة االستباقية التي تم نهجها من 

قبل المغرب، والتي أفرزت دستورا جديدا 

الحكامة،  تكرس  مقتضيات  يتضمن 

يمثل  وفد  بمعية  متابعتها  عقب  وذلك 

جزءا  الدولية  "ترانسبرانسي"  منظمة 

بمجلس  الشهرية  الجلسة  أشغال  من 

.)2014 يناير   28( الثالثاء  أمس  النواب 

مغاربة  "برلمانيون  جمعية  رئيس  وأوضح 

ضد الفساد" عبد العزيز عماري في تصريح 

تزامن  أن  والتنمية  العدالة  فريق  لموقع 

إلى  "ترانسبرانسي"  منظمة  رئيسة  زيارة 

بالمغرب،  المنظمة  فرع  رئيس  جانب 

الشهرية  الجلسة  مع  التنفيذي،  ومديرها 

لدى  إيجابيا  انطباعا  ترك  النواب  لمجلس 

الزيارة،  وقفت  حيث  المنظمة.  رئيسة 

على  مباشر  بشكل  المتحدث،  يؤكد 

المكونات  بين  الدائر  النقاش  مستوى 

واالطالع  النواب،  لمجلس  السياسية 

المؤسسة  به  تقوم  الذي  العمل  على 

آليات  تقوية  بخصوص  التشريعية 

المستوى  على  الفساد  ومحاربة  الحكامة 

والرقابي. التشريعي 

الجلسة الشهرية تترك انطباعا إيجابيا لدى"ترانسبرانسي" الدولية

طالبي : اإلصالح السياسي أهم األولويات ..

المكتب  عضو  طالبي،  محمد  وصف 

واإلصالح،  التوحيد  لحركة  التنفيذي 

يمثلون  بكونهم  البرلمانيين  النواب 

ينهضوا  أن  يجب  الذين  األمة  صفوة 

الكفيلة  االستراتيجيات  بناء  بأعباء 

أن  واعتبر  للوطن،  أفضل  غد  بتحقيق 

إلى  الدستور  ترجمة  في  حاسم  دورهم 

ديمقراطية  حمولة  ذات  تنظيمية  قوانين 

المهمات. رأس  بأنه  ذلك  ووصف  حقيقية، 

فريق  استضافه  الذي  طالبي  محمد  وقال 

األسبوعي،  لقائه  في  والتنمية  العدالة 

البرلماني  إن   ،2014 يناير   28 الثالثاء  اليوم 

بـ"رأس  وصفه  يستحق  مشرّعا  باعتباره 

واعيا  يكون  أن  يجب  والذي  الصفوة"، 

المتاحة  وبالفرص  به،  المحيطة  بالقضايا 

والتهديدات  األمة،  بأوضاع  للنهوض 

أن  طالبي  محمد  واعتبر  بها.  المحدقة 

العالم  عبر  يحدث  ما  المتاحة  الفرص  من 

مطالبة  نحو  والتوّجه  دينية،  صحوة  من 

الشعوب بالحرية السياسية كما ظهر ذلك 

التاريخ  عبر  الديمقراطي  الربيع  خالل  من 

وأمريكا  أوروبا،  وجنوب  بفرنسا،  الحديث 

وانتهاء  افريقيا،  وجنوب  وآسيا،  الالتينية، 

نحو  التوّجه  عن  فضال  العربي،  بالعالم 

للقارات،  العابرة  الدولة  وبناء  التكتالت 

باعتباره  المغرب  على  يفرض  ما  وهو 

الديمقراطي  الربيع  دول  نادي  في  عضوا 

المستوى  على  ريادي  بدور  يضطلع  أن 

العربي واإلفريقي.

طالبي  قال  المرحلة  أولويات  وحول 

هذه  أهم  يمثل  السياسي  اإلصالح  إن 

تحقيق  على  الحرص  دون  األولويات، 

إن  وقال  والحزبية،  السياسية  المكاسب 

المنجزات والتنمية السياسية ليست مرئية، 

وثمارها. معالمها  البعض  يتلمس  ال  وقد 

والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  أن  إلى  يشار 

التواصل  بأهمية  أشاد  بووانو  اهلل  عبد 

أن  واعتبر  المثقفة،  المغربية  النخبة  مع 

مع  العميق  التواصل  على  حريص  الفريق 

المفكر المغربي محمد طالبي وغيره من 

الرموز الوطنية، وقال إن هذا اللقاء ما هو 

تنظيمها  سيتم  مطولة  للقاءات  بداية  إال 

المستقبل. في 
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المهمة  نتائج  حول  تقرير  كشف 

القطب  لقنوات  المؤقتة  االستطالعية 

التي  االختالالت  من  عدد  عن  العمومي 

مشددا  العمومي،  القطب  منها  يعاني 

على ضرورة تجاوزها.

إلى  العمومي  القطب  قنوات  دعا  التقرير 

لشركتي  بالنسبة  جديدة  هيكلة  وضع 

القطب العمومي )صوريدا دوزيم والشركة 

من  المغربية(،  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 

والنوعي  الكمي  التطور  مواكبة  أجل 

القنوات  هذه  مختلف  مسيرة  ميز  الذي 

واالستجابة  التحديات  ومواجهة  واإلذاعات 

كما  عليها.  المعقودة  الرهانات  لكسب 

لألنظمة  الشاملة  بالمراجعة  أوصى 

يمكن  بما  حاليا  بها  المعمول  األساسية 

المسؤوليات  وتحديد  المهام  توضيح  من 

التعيينات  في  والشفافية  الحقوق  وضمان 

على  المسؤوليات  وإسناد  والترقيات 

واالستحقاق  الفرص  تكافؤ  مبادئ  أساس 

والمساواة ووضع ميثاق للتحرير خاص لكل 

قناة وإذاعة باتفاق مع العاملين وممثليهم 

ومواصلة  للتحرير  مجالس  وإحداث 

النساء  حضور  تعزيز  مجال  في  المجهودات 

المناصفة. نحو  التوجه  قاعدة  على 

لجنة  أمام  تقديمه  تم  الذي  التقرير  وشدد 

بمجلس  واالتصال  والثقافة  التعليم 

الناطق  االتصال  وزير  بحضور  النواب 

مصطفى  الحكومة  باسم  الرسمي 

 2014 يناير   27 االثنين  يوم  وذلك  الخلفي، 

التعجيل  ضرورة  على  )شدد(  بالرباط، 

على  والعمل  البرامج،  عقود  بإتمام 

القطب  لقنوات  المالية  الموارد  تنويع 

أدنى  حد  ضمان  مع  وتقويتها،  العمومي 

من الموارد لضمان استمرار أدائها وبوضع 

على  مؤكدا  المالية.  للحكامة  نظام 

وواضحة  متكاملة  سياسة  وضع  ضرورة 

الخارجي،  اإلنتاج  إلى  اللجوء  معايير  تحدد 

من  والرفع  البرامج  انتقاء  ومسطرة 

الثقافية،  البرامج  من  الرفع  وكذا  الجودة، 

والمسلسالت  األفالم  اقتناء  وترشيد 

مواكبة  من  المشاهد  وتمكين  األجنبية 

الوطني  العام  للشأن  اإليجابي  التطور 

العمل  حول  النمطية  الصورة  وتجاوز 

السياسي والحزبي.

كما دعت ذات الوثيقة إلى الرفع من نسبة 

السياسات  ومراجعة  الثقافية،  البرامج 

المتبعة في مجال اقتناء األعمال األجنبية، 

وتفادي  الحوارية  البرامج  في  النظر  وإعادة 

على  والعمل  متشابهة،  برامج  إنتاج 

النشاط  حول  التلفزيونية  البرامج  تطوير 

لواقع  تشخيصا  تضمن  كما  البرلماني. 

آفاقه  تستشرف  توصيات  وطرح  القطاع، 

المستقبلية.

حول  المالحظات  التقرير   وتضمن 

القطب  لقنوات  المعتمدة  الهيكلة 

مواجهتها  إمكانية  ومدى  العمومي، 

هذه  ظل  في  المطروحة  للتحديات 

المعقودة  الرهانات  وتحقيق  الهيكلة 

تهم  مالحظات  التقرير  أورد  كما  عليها. 

االجتماعيين  والفرقاء  اإلدارة  بين  الحوار 

االلتزام  ومدى  أثمرها  التي  والنتائج 

الموارد  مستوى  على  وخاصة  بنتائجه، 

والمسؤوليات  المهام  وإسناد  البشرية 

خاصة  وقضايا  المهني،  والترقي 

باالنتقال من نظام اإلدارة العمومية إلى 

وضعية الشركة الوطنية.

مجال  فتهم  األخرى  المالحظات  أما 

القطب  قنوات  في  والتدبير  الحكامة 

المجالس  فعالية  ومدى  العمومي، 

للقطب،  التابعة  للشركات  اإلدارية 

واالفتحاص  المراقبة  وآليات  ووسائل 

الخارجي  اإلنتاج  إلى  واللجوء  الداخلي، 

شركات  وتحديد  البرامج  انتقاء  ومنهجية 

اإلنتاج الخاصة.

تقرير برلماني يكشف اختالالت القطب العمومي



28 أخبار الفريق

عماري  العزيز  عبد  البرلماني  النائب  عقد 

مغاربة  برلمانيون  لجمعية  رئيسا  بصفته 

مع  البرلمان  بمقر  عمل  لقاء  الفساد  ضد 

الدولية،  "ترانسبرانسي"  منظمة  رئيسة 

مع  التعاون  سبل  لمدارسة  البيل،  هوجيت 

بحضور  وذلك  المغرب،  في  المنظمة  فرع 

وجميلة  بووانو  اهلل  عبد  الجمعية  أعضاء 

المصلي وأحمد السباعي.

لموقع  تصريح  في  الجمعية  رئيس  وقال 

غلب  اللقاء  إن  والتنمية  العدالة  فريق 

المنظمة  رئيسة  مع  التشاوري  الطابع  عليه 

التنفيذي،  ومديرها  بالمغرب  فرعها  ورئيس 

التجربة  حول  عرضا  عماري  قّدم  حيث 

محاربة  تهم  التي  واإلصالحات  المغربية 

الفساد، واألوراش ذات الطبيعة التشريعية 

بهذا  المغرب  أطلقها  التي  والبرلمانية 

المغربي  الدستور  تضمنه  وما  الخصوص، 

والجوانب  الحكامة  حول  مقتضيات  من 

والنصوص  بها،  المتعلقة  المؤسساتية 

على  اعتمادها  سيتم  التي  القانونية 

لجان  كقانون  التشريعي  المستوى 

المبلغين  حماية  وقانون  الحقائق  تقصي 

اللقاء  هذا  خالل  تم  كما  الرشوة.  عن 

التأكيد على أهمية التسريع بمالئمة اإلطار 

الرشوة  لمحاربة  الوطنية  للهيئة  القانوني 

النص  وإخراج  الدستور،  مقتضيات  مع 

المعلومة،  إلى  الولوج  في  بالحق  المرتبط 

المتعلقة  القانونية  المنظومة  وتطوير 

العموم  وإعالم  بالممتلكات،  بالتصريح 

من  العام  الرأي  وتمكين  الخصوص،  بهذا 

للحسابات  األعلى  المجلس  افتحاص  نتائج 

من  المقدمة  بالممتلكات  للتصريحات 

طرف المسؤولين الحكوميين والسياسيين 

وغيرهم.

إن  عماري  العزيز  عبد  قال  آخر،  جانب  من 

هناك إطارا للتعاون على المستوى الدولي 

والمنظمة  "ترانسبرانسي"  منظمة  بين 

الدولية "برلمانيون ضد الفساد"، كما يوجد 

تعاون وثيق بين جمعية "برلمانيون مغاربة 

ترانسبرانسي  ومنظمة  الفساد"  ضد 

خالل  من  بالمغرب  المحلي  الصعيد  على 

الشراكة  بعد  فيها  يحضر  التي  األنشطة 

بقوة.

الفساد ضد  مغاربة  برلمانيون 

بالمغرب الفسـاد  واقـع  تحول  يبـرزون 
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العدالة  اللطيف بروحو عضو فريق  أكد عبد 

العمومية  المالية  وضعية  أن  والتنمية 

طيلة  حقيقية  إصالحات  عدة  عرفت 

المستوى  على  خاصة  الماضية  الفترة 

على  تعقيبه  في  مشيرا  التنظيمي، 

"تطوير  سؤال  حول  الحكومة  رئيس  جواب 

الجلسة  خالل  المالي"  القطاع  وتأهيل 

يوم  النواب  مجلس  عقدها  التي  الشهرية 

في  المالي  القطاع  أن  الماضي،  الثالثاء 

بالجانب  تتعلق  أخرى  إصالحات  إلى  حاجة 

النموذج  يستمر  حتى  وذلك  القانوني، 

 10 من  أكثر  مدى  على  المبني  المغربي 

االستثمار  على  والمعتمد  سنوات  عشر 

الداخلي والخارجي رافعة لتنمية االستثمار.

الفعالية  من  مزيد  إلى  بروحو  ودعا 

وإعطاء  االستثمارات،  إنعاش  ملف  لتدبير 

للثروة  المنِتجة  لالستثمارات  أكبر  قوة 

منهجية  واعتماد  الشغل،  ومناصب 

المغرب  أن  معتبرا  المجال،  في  واضحة 

ايجابية  نتائج  تحقيق  مواصلة  بإمكانه 

مستدال  المالي  القطاع  مستوى  على 

من  عد  بتقارير  إليه  ذهب  ما  على 

األخير  التقرير  ومنها  المالية  المؤسسات 

في  زيارته  خالل  الدولي  البنك  لصندوق 

االقتصاد  أن  اعتبر  حيث  الماضي،  دجنبر 

 2013 سنتي  خالل  تحسنا  عرف  المغربي 

و2014، وحافظ على تأمينه االئتماني بعد 

وأضاف  واحدة.   سنة  خالل  المراجعتين 

إيجابية  مؤشرات  سجل  المغرب  أن  بروحو 

ساهمت في دعم استقطاب االستثمارات 

 21 إلى   2013 سنة  ارتفعت  التي  األجنبية 

وراءها  المؤشرات  هذه  أن  مبرزا  بالمائة، 

صنع  من  أرقام  وليس  حقيقية  أرقام 

المقابل  في  مطالبا  الجهات،  بعض 

أخرى  إصالحات  تنزيل  في  باإلسراع 

المالي  القطاع  على  وقع  لها  سيكون 

البنوك  بعمل  التسريع  ومنها  والبنكي 

المنظومة  ضمن  التشاركية  اإلسالمية 

لها  سيكون  لما  نظرا  المغربية  البنكية 

المباشر  االستثمار  على  ايجابي  أثر  من 

التمويل  على  االقتصار  عوض  المنِتج 

التقليدية. األبناك  بعض  به  تعمل  الذي 

العدالة والتنمية  برلمانيو 

ينوهون بإصالحات القطاع المالي
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العدالة  فريق  عضو  خيي  محمد  ثّمن 

والتنمية بمجلس النواب، اإلجراءات التي 

نظام  إصالح  أجل  من  الحكومة  باشرتها 

بين  العدالة  تحقيق  أفق  في  المقاصة 

األكثر  الفئات  وتمكين  المغاربة  جميع 

في  الدولة  دعم  من  االستفادة  من  فقرا 

في  هم  التي  األساسية  المواد  بعض 

حاجة إليها.

حلقة  في  مشاركته  أثناء  خيي  وقال 

القناة  على  وآراء"  "قضايا  برنامج  من 

الماضي، ُخّصصت  الثالثاء  األولى مساء 

المقاصة  نظام  "إصالح  لموضوع 

بالمغرب على ضوء قرار الحكومة بإلغاء 

غير  من  إنه  والفيول"،  البنزين  عن  الدعم 

الفئات  استفادة  تستمر  أن  المعقول 

من  الدولة  دعم  من  والميسورة  الغنية 

أن  إلى  مشيرا  المقاصة،  صندوق  خالل 

الصدد  هذا  في  المسجلة  اإلحصائيات 

الفئات  استفادة  عن  كشفت  والتي 

من  المئة  في   43 من  بأكثر  الغنية 

في   9 تتجاوز  ال  استفادة  مقابل  الدعم، 

الحاجة  تؤكد  فقرا،  األكثر  للفئات  المائة 

اإلجراءات  في  قدما  المضي  إلى  الملحة 

التي تستهدف إصالح نظام المقاصة بما 

االجتماعية  لألهداف  تحقيقه  من  يمكن 

منذ  أجلها  من  ُوضع  التي  واالقتصادية 

أول يوم.

وذّكر خيي العضو بلجنة المالية والتنمية 

التلفزية،  مشاركته  في  االقتصادية 

عليها  أقدمت  التي  اإلجراءات  من  بعدد 

اهتمامها  بالملموس  وبيّنت  الحكومة 

منحة  رفع  ومنها  االجتماعي  بالجانب 

القرن  سبعينيات  منذ  مرة  ألول  الطلبة 

التماسك  صندوق  وتفعيل  الماضي، 

االجتماعي ومواصلة تنفيذ برنامج "راميد" 

ما  منها  أخرى  إجراءات  إلى  باإلضافات 

.2014 لسنة  المالي  القانون  تضمنه 

خّيي
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عبر رئيس فريق العدالة والتنمية عبد اهلل 

انخراط فريق العدالة والتنمية  بووانو عن 

عن  الدفاع  في  بقوة  النواب  بمجلس 

أصنافهم،  بمختلف  التجار  صغار  مصالح 

وقال في لقاء مع بعض الجمعيات التي 

بحقيقة  واعون  الفريق  نواب  إن  تمثلهم 

التي  اإلشكاالت  وطبيعة  أوضاعهم، 

الحكومة  أن  على  مؤّكدا  منها،  يعانون 

الجبائية  بإجراءاتها  تستهدف  أن  يمكن  ال 

مصالحهم.

وأبرز رئيس الفريق في لقاء جمعه بمقر 

 ،2014 يناير   29 األربعاء  أمس  البرلمان، 

بالمغرب  التجار  جمعيات  ائتالف  مع 

التجار  تمثل  التي  الجمعيات  من  وعدد 

إلى  الحكومة  نبّه  أن  سبق  الفريق  أن 

المادة  تطبيق  يطرحها  التي  اإلشكاالت 

وتعّهد  المالية،  قانون  من  مكرّر   145

رئاسة  إلى  الموضوع  في  تقرير  برفع 

حث  على  الفريق  يعمل  وأن  الحكومة، 

مع  بالحوار  تقوم  أن  على  الحكومة 

إخراج  قبل  المادة  هذه  بشأن  المعنيين 

أفق  في  بتطبيقها  المتعلق  المرسوم 

.2015 يناير 

المالية  لجنة  رئيس  أوضح  آخر،  جانب  من 

النواب  بمجلس  االقتصادية  والتنمية 

واردة  االحتماالت  جميع  أن  خيرون  سعيد 

واعتبر  مكرّر،   145 المادة  تطبيق  بشأن 

أن  يمكن  ال  المادة  بهذه  المقصود  أن 

السماح  يمكن  وال  التجار،  صغار  يكون 

أن  إلى  مشيرا  بمصالحهم،  بالمساس 

يحققون  الذين  التجار  من  واسعة  فئة 

أرقام معامالت خيالية ال يؤدون الضرائب 

المادة  هذه  فإن  ولذلك  الدولة،  لخزينة 

من  فئتين  بين  والتمييز  الفرز  شأنها  من 

التجار بهذا الخصوص.

فريق  سعي  على  خيرون  سعيد  وأّكد 

المشرع  حث  إلى  والتنمية  العدالة 

للقيام بوضع المقتضيات الكفيلة بعدم 

تعاملها  في  لصالحياتها  اإلدارة  تجاوز 

الفراغات  ترك  وعدم  الملزمين،  مع 

اإلجحاف  شأنها  من  التي  المسطرية 

الملزمين. من  وغيرهم  التجار  حق  في 

يعقد لقاء 
عمل لحل مشكل 

صغار التجار

بووانو 
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طلبات  ثالثة  والتنمية  العدالة  فريق  وّجه 

للقيام بمهام استطالعية، اثنان منها إلى 

وواحد  االجتماعية،  القطاعات  لجنة  رئيس 

والجماعات  الداخلية  لجنة  رئيس  إلى 

الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

رئيس  إلى  الموجهان  الطلبان  ويتعلق 

بالقيام  اإلنتاجية،  القطاعات  لجنة 

معاينة  قصد  مؤقتة  استطالعية  بمهمة 

بولمان،  فاس  جهة  مستشفيات  وضعية 

الغساني  اإلقليمي  المستشفى  وخاصة 

الخطيب  ابن  الجهوي  والمستشفى 

الجامعية  االستشفائي  والمركز 

المهمة  وتهدف  بفاس.  الثاني  الحسن 

حسب  المذكورة  المؤقتة  االستطالعية 

منظومة  على  الوقوف  إلى  الطلب،  نص 

المشار  الصحية  بالمؤسسات  العالجات 

بها.  المقدمة  الصحية  والخدمات  إليها 

لرئيس  الموجه  الثاني  الطلب  ويهدف 

القيام  إلى  االجتماعية،  القطاعات  لجنة 

الجهوي  للمستشفى  استطالعية،  بمهمة 

من  وذلك  طنجة،  بمدينة  الخامس  محمد 

في  الخصاص  حجم  على  الوقوف  أجل 

التدبير  وسوء  والبشرية  المادية  اإلمكانات 

الذي يُعاني منه.

بمهمة  للقيام  الثالث  الطلب  أما 

إلى  الفريق  وجهه  والذي  استطالعية 

الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  رئيس 

فيتعلق  المدينة،  وسياسة  والسكنى 

بفاس  للتعمير  الجهوية  بالمفتشية 

والتجاوزات  اإلشكاالت  على  للوقوف 

المفتشية. هذه  منها  تعاني  التي 

لمجلس  الداخلي  النظام  أن  إلى  يُشار 

النواب يُجوز في مادته 63 للجان الدائمة 

من  أكثر  أو  عضوين  تكليف  للمجلس 

أعضائها بمهمة استطالعية مؤقتة حول 

تشريعي  نص  تطبيق  وظروف  شروط 

أو  المجتمع،  يهم  موضوع  أو  معين، 

الحكومة  أنشطة  من  بنشاط  يتعلق 

والمقاوالت  والمؤسسات  واإلدارات 

من  طلب  على  بناء  وذلك  العمومية، 

بناء  أو  مكتبها،  موافقة  بعد  رئيسها 

ثلث  طلب  أو  فريق  رئيس  طلب  على 

اللجنة. أعضاء 

العدالة  فريق  مكتب  يقرّر  أن  المنتظر  من 

شأن  في  المقبلة  األيام  خالل  والتنمية 

دراسة  من  الثانية  المرحلة  وخالصات  نتائج 

يعدها بتعاون مع مكتب دراسات متخّصص 

باالقتصاد  للنهوض  إستراتيجية  لبلورة 

الوطني.

خالل  من  حددوا  قد  الفريق  خبراء  وكان 

مع  لقاءات  خالل  ومن  سابقة  اجتماعات 

االقتصادية،  التنمية  في  وخبراء  فاعلين 

الدراسة  إلعداد  المرجعية  الشروط 

بتوقيع  اللقاءات  هذه  وتُوجت  المذكورة، 

االتفاقية اإلطار مع مكتب الدراسات المشار 

يتوصل  أن  قبل   ،2013 نونبر   27 يوم  إليه 

بالمذكرة   2013 دجنبر   20 يوم  الفريق  منه 

وبتشخيص  الدراسة  تهم  التي  المنهجية 

وسيكون  الوطنية.  االقتصادية  الوضعية 

الثانية  المرحلة  وخالصات  نتائج  محور 

التنموية،  باإلستراتيجية  متعلقا  المذكورة 

على أن يتوصل الفريق بتاريخ 20 فبراير 2014 

وتتمثل  الدراسة  لهذه  النهائية  بالنتائج 

العملية  للمقترحات  الطريق  خطة  في 

تصريفها  صيغ  في  الحسم  سيتم  التي 

وتشريعية. رقابية  آليات  شكل  على 

إن  الفريق  رئيس  بووانو  اهلل  عبد  وقال 

لتجويد  فرصة  ستكون  المذكورة،  الدراسة 

عمل الفريق، وتأسيسه على دراسات علمية 

وستمكن  واضحة،  مؤشرات  وتحمل  مرقمة 

لإلشكاليات  الدقيق  االستهداف  من 

الوطني،  االقتصاد  تواجه  التي  الحقيقية 

به  تسمح  ما  وفق  المناسبة  الحلول  واقتراح 

الداخلية  الموضوعية  واإلكراهات  الظروف 

والخارجية.

فريق المصباح يطالب بثالث مهمات استطالعية إلى فاس وطنجة

برلمانيو المصباح يقدمون قريبا مشروعا للنهوض باالقتصاد الوطني
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العثماني  محمد  البرلماني  طالب 

مسؤوليتها  بتحمل  الداخلية  وزارة 

بعض  ينظمها  التي  المسيرات  في 

"مسار".  برنامج  على  احتجاجا  التالميذ 

وجدة  منطقة  تالميذ  أن  اعتبار  على 

اقتحام  حد  احتجاجاتهم  في  وصلوا  مثال 

منها  وأخرجوا  مجاورة  وثانويات  النيابة 

أن  دون  االحتجاج  أجل  من  آخرين  تالميذ 

ولم  ساكنا  األمنية  السلطات  تحرك 

مسيرات  في  المحتجين  طريق  تعترض 

مرخصة. غير 

هؤالء  يحرك  عمن  العثماني  وتساءل 

زائفة  أخبار  بينهم  راجت  بعدما  التالميذ 

اعتمدته  الذي  مسار  برنامج  عن  وخاطئة 

أن  اعتبار  على  الوطنية،  التربية  وزارة 

ويضيق  التالميذ  مصلحة  يخدم  البرنامج 

الضمير  منعدمي  األساتذة  على  الخناق 

التالعب  فرصة  لهم  يتيح  ال  اتجاه  في 

الكثير  يفعل  كان  كما  التالميذ،  بنقاط 

يشتغل  الذي  البرلماني  يقول  منهم، 

أستاذا.

مع  فيديو  تصريح  في  العثماني  وأوضح 

الذي  أن  والتنمية  العدالة  فريق  موقع 

حرك التالميذ سوق لهم معلومة مفادها 

يجريها  التي  المستمرة  المراقبة  أن 

األقسام  داخل  ومشاركتهم  التالميذ 

حين  في  التلميذ،  نقط  في  تحتسب  ال 

من  العكس  إلى  يسعى  البرنامج  أن 

يفرض  )البرنامج(  أنه  مفيدا  تماما،  ذلك 

التالميذ  نقط  يدخلوا  أن  األساتذة  على 

االنتهاء  بعد  مباشرة  خاص  برنامج  في 

التالميذ  يمكن  الذي  األمر  التصحيح،  من 

النقط  على  االطالع  من  وآباءهم 

االنترنيت. عبر  مباشرة 

العضو  والتنمية  العدالة  برلماني  واعتبر 

واالتصال  والثقافة  التعليم  بلجنة 

مهم  مسار  برنامج  أن  النواب  بمجلس 

والمنظومة  التالميذ  مصلحة  ويخدم 

السواء. على  التربوية 

العثماني

"مسار" ضد األساتذة منعدمي الضمير 

وفي مصلحة التالميذ
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المنتدبة  الوزيرة  الحيطي،  حكيمة  قدمت 

يناير   24 الجمعة  يوم  بالبيئة،  المكلفة 

المشاريع  من  سلسلة  بدافوس،   2014

التي  المناخ  تغير  لمكافحة  الهيكلية 

التنمية  إطار  في  المغرب  أطلقها 

المستدامة.

مستديرة  مائدة  خالل  الحيطي،  وأكدت 

المنتدى  هامش  على  المغرب  نظمها 

االقتصادي العالمي الـ44 في دافوس، أن 

المملكة ملتزمة بتنفيذ البرامج الطموحة 

النظيفة  الطاقة  بتعزيز  المتعلقة 

الدفيئة. الغازات  انبعاثات  من  والتخفيف 

وأشارت في هذا السياق إلى مخطط العمل 

الذي نفذ خالل السنوات األخيرة في مجاالت 

والنجاعة  والريحية  الشمسية  الطاقة 

إحداث  الخصوص  وعلى  للمباني،  الطاقية 

غرار  على  االنبعاثات  من  خالية  جديدة  مدن 

مدينة شرافات.

التثمين  مشروع  على  أيضا  التركيز  وتم 

وكذا  الفالحة،  في  للنفايات  الطاقي 

المياه  مضخات  بتركيب  المتعلق  المشروع 

توفير  إلى  يهدف  الذي  الشمسية  بالطاقة 

والمتوسطين  الصغار  للفالحين  الطاقة 

بالري. الخاصة  أنشطتهم  أجل  من 

أمام  العرض  هذا  الحيطي  وقدمت 

بينهم  من  الشخصيات،  كبار  من  ثلة 

بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

المكلف  الفرنسي  والوزير  مون،  كي 

الرئيس  ونائب  كانفان  باسكال  التنمية 

وتناقش  غور.  ألبير  األسبق  األمريكي 

تندرج  التي  المستديرة،  المائدة  هذه 

المتحدة  األمم  لقمة  التحضير  إطار  في 

من  التي  المناخية  التغيرات  حول 

المقبل،  شتنبر  في  تنعقد  أن  المنتظر 

التمويل  لتعبئة  الجديدة  اآلليات 

من  لالستثمار  مخطط  ووضع  الخاص 

الحراري. االحتباس  ظاهرة  محاربة  أجل 

يقدم بدافوس المشاريع الهيكلية لمكافحة 
المناخية التغيرات 

المغرب
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الحكومة،  رئيس  كيران،  ابن  اإلله  عبد  أكد 

أن الشعوب تحب الوضوح ولذا فإذا قلنا لها 

حقها  من  يصبح  بها  وآمنت  الديمقراطية 

ال. أم  بيدها  مصيرها  تملك  هل  تتساءل  أن 

في  مشاركته  خالل  كيران  ابن  وتساءل 

دافوس  منتدى  إطار  في  نظمت  ندوة 

 ،2014 يناير   24 الجمعة  يوم  العالمي، 

بالديمقراطية  تؤمن  التي  الشعوب  هل 

منبها  واهمة،  هي  سيادتها  لها  لترجع 

الذي  الشعوب  آمال  إحباط  خطورة  إلى 

لغيرها. وال  لها  ال  إيجابية  غير  أمور  عنه  تنتج 

المهم  أن  على  الحكومة  رئيس  وشدد 

معقول  يقع  ما  بأن  الشعوب  تشعر  أن  هو 

وقيل  به  آمنت  ما  مع  ومنسجم  وطبيعي 

الثقة. ستفقد  فإنها  وإال  مرة  أول  في  لها 

على  تقوم  الدولة  أن  كيران  ابن  وتابع 

يمكن  أنه  مبينا  والثقة،  واألموال  الرجال 

ال  ولكن  والرجال،  باألموال  نضحي  أن 

أننا  باعتبار  بالثقة،  نضحي  أن  نستطيع 

إذا  الثقة  ولكن  الرجال  نجد  أن  يمكن 

المجهول.  على  يُفتح  فالباب  ضاعت 

من  الحكومة،  رئيس  حذر  أن  وبعد 

إقصاء  يمكن  أنه  أعتقد  "ال  قال  اإلقصاء، 

المجتمع"،  رحم  من  جاءت  حقيقية  جهة 

في  قصير  مدى  لها  القوة  أن  إلى  مشيرا 

عنوان  تحت  الندوة  ونظمت  هذا  النهاية. 

تنشيطها  وتم  الواعدة"  إفريقيا  "شمال 

األمريكي  والكاتب  الصحفي  قبل  من 

من أصل هندي فريد رفيق زكريا، بمشاركة 

شخصيات عربية رفيعة من ضمنها الشيخ 

النهضة  حزب  رئيس  الغنوشي،  راشد 

العام  األمين  موسى،  وعمرو  التونسي، 

قايد  وباجي  العربية،  للجامعة  السابق 

السابق. التونسي  األول  الوزير  السبسي، 

ابن كيران
إيجابية  تنتج عنه أمور غير  آمال الشعوب  إحباط 

ال لها وال لغيرها



36 أخبار الحكومة

أوضح عبد اإلله ابن كيران، رئيس الحكومة، 

الربيع  إبان  تحرك  المغربي  الشارع  أن 

الذي  بالحراك  مقارنة  أقل  بدرجة  العربي 

وذلك  ومصر،  كتونس  الدول  بعض  عرفته 

ألنه لم يشهد بالتأكيد العديد من االختالالت 

تونس  مثل  أخرى  دول  شهدته  ما  غرار  على 

ومصر.

وأضاف ابن كيران خالل مشاركته في ندوة 

العالمي،  دافوس  منتدى  إطار  في  نظمت 

خصوصية  أن   ،2014 يناير   24 الجمعة  يوم 

مقوماتها  استمدت  المغربية  التجربة 

تم  التي  اإلصالحات  دينامية  من  أيضا 

الجاللة  صاحب  قيادة  تحت  فيها  االنخراط 

تجسدت  والتي  السادس  محمد  الملك 

الملكي  الخطاب  خالل  من  كبير  بشكل 

أن  الحكومة  رئيس  وتابع   .2011 مارس   9 ل 

لمطالب  استجاب   2011 مارس   09 خطاب 

سواء  االستقالل  منذ  السياسية  الحركة 

اإلنسان  وبحقوق  بالديمقراطية  األمر  تعلق 

والحريات وبفصل السلط، مبينا أن الشعب 

الملكية  المبادرة  هذه  مع  تجاوب  المغربي 

الثقة  مناخ  تعزيز  في  ساهمت  التي 

وحظيت بدعم شعبي كبير تجسد من خالل 

يوليوز  فاتح  في  الدستور  على  االستفتاء 

شفافة  انتخابات  تنظيم  تاله  والذي   2011

صدارتها  أترأسه  الذي  الحزب  بوأت  ونزيهة، 

ومكنته من رئاسة الحكومة.

المغرب  أن  كيران  ابن  كشف  أن  وبعد 

دعوات  أيضا  الماضية  السنة  خالل  عرف 

»وكأن  قال  وتوقيفها،  الحكومة  لحل 

المنطقة  في  تنتقل  عدوى  كانت  القضية 

الشعب  أن  مؤكدا  أعلم«،  اهلل  وراءها  من 

تصرف  الملك  جاللة  رأسه  وعلى  المغربي 

لدى  مشكلة  »وقعت  إذ  حكيمة،  بطريقة 

تعويضه  وتم  الحكومة  غادر  سياسي  حزب 

بحزي سياسي آخر، واآلن نحن في الحكومة 

بكل  تسير  واألمور  أترأسها  التي  الثانية 

صدق من حسن إلى أحسن«.

على  تصوت  الشعوب  أن  كيران  ابن  وأبرز 

معالجة  على  العمل  أجل  من  يمثلها  من 

مشاكلها من تعليم وشغل وسكن وتوفير 

األمن والنقل وغيرها من المشاكل، وليس 

لشيء أخر.

ليس  أنه  الحكومة  رئيس  شدد  أن  وبعد 

والحكومات  األشخاص  يذهب  أن  المهم 

إلى  الدولة  تتقدم  أن  هو  المهم  ولكن 

على  التونسيون  اإلخوة  هنأ  األمام، 

منه  تعاني  كانت  ما  تجاوز  في  نجاحهم 

عن  معربا  األخيرة،  المدة  في  تونس 

تفاؤله أن تسير األمور في االتجاه اإليجابي. 

ابن كيران 

التجربة  خصوصية  بدافوس  يستعرض 

اإلصالح في  المغربية 
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والمعادن  الطاقة  وزير  اعمارة،  القادر  عبد  قدم 

بالمدرسة  يتعلق  قانون  مشروع  والبيئة،  والماء 

بمجلس  بالرباط  للمعادن  العليا  الوطنية 

عليه  المصادقة  تمت  بعدما  المستشارين 

بمجلس النواب في 7 ماي 2013.

سيعيد  إنه  اعمارة  عنه  قال  المذكور  المشروع 

تحديد المهام المسندة للمدرسة الوطنية العليا 

التكوين  في  تتلخص  المهام  هذه  للمعادن، 

الهندسة  ميادين  في  والسيما  األساسي 

والتكوين  والمعادن،  بالصناعة  المتعلقة 

ونشر  والتكنولوجي،  العلمي  والبحث  المستمر 

المعرفة وتنمية األنشطة المقاوالتية.

والشؤون  الفالحة  لجنة  لقاء  في  اعمارة  وأضاف 

الجمعة  يوم  المستشارين  بمجلس  االقتصادية 

24 يناير 2014، أن المشروع سيعيد تنظيم هياكل 

والبحث  المستمر  والتكوين  األساسي  التكوين 

سيعطي  ذلك  عن  فضال  للمدرسة.  العلمي 

الذاتي  االستقالل  من  نوعا  المدرسة  المشروع 

والبيداغوجي والعلمي والثقافي من أجل تعزيز 

قـدراتها الذاتية في المجال التنـظيمي.

والتدريس  التكوين  الجديد  المشروع  ينظم  كما 

ووحدات  ومسالك  أسالك  إطار  في  بالمدرسة 

ويتوج  الجديدة  البيداغوجية  الهندسة  العتماد 

يقول  ذلك،  إلى  باإلضافة  وطنية.  بشهادات 

الهيكلي  اإلصالح  يكرس  المشروع  فإن  اعمارة، 

من خالل إنشاء مجلس المدرسة واللجنة العلمية 

والمستخدمين  والموظفين  األساتذة  إلشراك 

مدرستهم. شؤون  وتدبير  تسيير  في  والطلبة 

اعمارة
يقدم مشروعا جديدا لتطوير 

أداء مدرسة المعادن
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والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وقعت 

الخارجية  ووزارة  األطر،  وتكوين  العلمي 

 ،2014 يناير   24 الجمعة  يوم  الفرنسية، 

العلمية  للشراكة  اتفاق  على  بالرباط 

اسم  يحمل  الثنائي  العلمي  والبحث 

»شراكة هوبيرت كيريان توبقال«.

سمية  وقعتها  التي  االتفاقية،  وتأتي 

بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم 

األطر،  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي 

سفير  فرييس  شارل  الفرنسي  الجانب  وعن 

الخارجية  وزير  عن  بالنيابة  بالمغرب،  فرنسا 

الفرنسي، في إطار تمتين عالقات الشراكة 

وفرنسا  المغرب  بين  القائمة  المتميزة 

إلى  وبالنظر  العلمي،  البحث  مجال  في 

البرنامجان  حققه  الذي  الكبير  النجاح 

»فوليبيليس«  العلمي  للتعاون  الثنائيان 

و«براد«المتواصلين على التوالي منذ سنة 

1982 وسنة 1995.

من  نوعين  الشراكة  هذه  وتغطي 

البحث  مشاريع  بإنجاز  تتعلق  األنشطة، 

العلمية  التخصصات  كل  في  الثنائية 

االولوية  ذات  المحاور  في  والسيما 

الباحثين  بإسهام  المشترك  واالهتمام 

علمية  منتديات  وتنظيم  البلدين،  بكال 

هذه  وتهدف  البلدين.  باحثي  بمشاركة 

مبدأ  أساس  على  تقوم  التي  الشراكة 

وتنمية  تسهيل  إلى  والمساواة،  التقارب 

الشراكات العلمية بين الباحثين المغاربة 

خالل  من  وذلك  الفرنسيين،  ونظرائهم 

وتشجيع  جودة  ذي  علمي  بحث  تفعيل 

التبادل بين المجموعات العلمية المغربية 

بواسطة  التكوين  ودعم  والفرنسية 

حركية  وكذا  البحث،  أجل  ومن  البحث 

والفرنسيين. المغاربة  الشباب  الباحثين 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

توقع بالرباط على اتفاق للشراكة العلمية 
والبحث العلمي بين المغرب وفرنسا
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التضامن  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  شاركت 

في  االجتماعية،  والتنمية  واألسرة  والمرأة 

االجتماع السادس للمجلس األعلى لمنظمة 

دولة  رئاسة  تحت  نظم  الذي  العربية  المرأة 

السودان يوم السبت 25 يناير 2014 بالعاصمة 

في  شاركت  كما  الخرطوم.  السودانية 

للمجلس  عشر  الحادي  العادي  غير  االجتماع 

التنفيذي للمنظمة ذاتها الذي نظم الجمعة 

24 يناير 2014.

أن   pjd.ma به  توصل  للوزارة  بالغ  وذكر 

المجلس  عمل  جلسة  خالل  عبرت  الحقاوي 

األعلى، عن اعتزاز المغرب بانتمائه لمنظمة 

اإلنجازات  أهم  مستعرضة  العربية،  المرأة 

المغربية،  المرأة  بأوضاع  للنهوض  المحققة 

النساء  ضد  بالعنف  يتعلق  ما  في  خاصة 

وتعزيز  له،  المناهضة  التشريعات  وتعزيز 

سواء  القرار،  بمراكز  المرأة  حضور  آليات 

السياسي أو اإلداري أو االقتصادي.

الجديدة  المقتضيات  إلى  الوزيرة  وأشارت 

لدستور 2011 التي جاءت معززة لحقوق المرأة، 

كل  ومكافحة  المناصفة  هيئة  كإحداث 

بالخطة  مذكرة  النساء،  ضد  التمييز  أشكال 

لتعزيز  كآلية   2016/2012 للمساواة  الحكومية 

العمل  مستوى  على  والتنسيق  االلتقائية 

المرأة  باحتياجات  المرتبط  الحكومي 

المرأة  قيادة  أهمية  على  ومؤكدة  المغربية، 

أجل  من  واالستقرار  والبناء  السلم  لعملية 

وتحقيق  العربية  المرأة  بوضع  النهوض 

التنمية.

الحقاوي
 تستعرض بالسودان أهم اإلنجازات المحققة 

للنهوض بأوضاع المرأة
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المكلف  الوزير  بوليف،  نجيب  محمد  قدم 

مصطفى  االتصال  وزير  بمعية  بالنقل، 

المنتوجات  من  مجموعة  الخلفي، 

الجديدة  والتربوية  والتحسيسية  التواصلية 

وذلك  الطرقية  والسالمة  بالوقاية  الخاصة 

يناير   27( االثنين  اليوم  صحفية  ندوة  في 

2014( بالرباط.

من  الجديدة  التواصلية  الوسائل  هذه 

مجتمعي  حوار  فتح  من  تمكن  أن  شأنها 

والوقاية  الطرقية  السالمة  حول  متميز 

وهي  بوليف،  يقول  السير،  حوادث  من 

ما  إلى  ستنضاف  "إبداعية"  خطوات 

المندمجة  الوطنية  اإلستراتيجية  حققته 

في  شرع  التي  الطرقية  للسالمة 

سجلت  والتي   ،2003 سنة  منذ  تنفيذها 

حيث  معتبرة  نتائج   2013 سنة  متم  في 

وعدد  الطرق،  قتلى  عدد  انخفض 

.9% بحوالي  خطيرة  حالة  في  الجرحى 

التي  الجديدة  اإلبداعية  الخطوة  هذه 

الوزير  بمعية  بالنقل  المكلف  الوزير  قدمها 

مواد  بث  على  أساسا  تعتمد  الخلفي 

القنوات  مختلف  على  تحسيسية  تلفزية 

السالمة  "ملفات  كبرنامج  الوطنية، 

عمرك"،  من  "دقيقة  وبرنامج   ،" الطرقية 

حلقة   30 من  أسبوعية  تلفزية  وسلسلة 

محمد  بطولة  من  ريحانة"،  "سالمة  بعنوان 

ديدان،  اهلل  وعبد  بوطازوت  ودنيا  الجم 

باإلضافة إلى برنامج "فيق فالطريق" والذي 

الخطيرة  الحوادث  تمثيل  إعادة  على  يرتكز 

التي بصمت المغرب الحديث.

البرامج  هذه  كل  أن  بوليف  الوزير  وأكد 

ظاهرة  تدخل  أن  شأنها  من  والعمليات 

كل  إلى  منها  الوقاية  وسبل  السير  حوادث 

الظاهرة  هذه  تبقى  ال  وأن  مغربي،  بيت 

وزجرية. قانونية  إشارات  في  محصورة 

التشاركية  بالمقاربة  بوليف  الوزير  وأشاد 

للوقاية  الوطنية  اللجنة  تعتمدها  التي 

انخراط   من  مكنت  التي  السير،  حوادث  من 

بهذا  المعنية  الوزارية  القطاعات  مختلف 

من  بعديد  الخاص  القطاع  وكذا  األمر، 

المسؤولية  لهذه  منه  استشعارا  مكوناته 

الفاعلين  من  عديد  انخرط  كما  الجسيمة، 

ومكونات  والمهنيين  المؤسساتيين 

والفنانات   والفنانين  المدني   المجتمع 

نوعية  مساهمة  يعطوا  أن  إال  أبوا  الذين 

ودفعة قوية للتحسيس بالموضوع.

هذا  أهمية  الخلفي  الوزير  أشاد  بدوره 

تحسيسية  حلقات  يضم  الذي  البرنامج 

سيفتح  أنه  اعتبرا  على  ومتنوعة،  مختلفة 

آفاقا جديدة في مجال التواصل والتحسيس 

الطرقية. السالمة  على  والتربية 

بوليف
يقدم "سلسلة تلفزية أسبوعية" حول 

الطرقية السالمة 
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التضامن  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  استقبلت 

والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، مساء 

الوزارة،  بمقر   2014 يناير   27 اإلثنين  يوم 

بالمغاربة  المكلف  الوزير  بيرو،  أنيس 

بهدف  الهجرة،  وشؤون  بالخارج  المقيمين 

التواصل وتبادل وجهات النظر حول مبادرة 

المهاجرين  وضعية  بتسوية  المغرب 

أرضه. على  قانونية  غير  بصفة  المقيمين 

 pjd.ma به  توصل  للوزارة  بالغ  وذكر 

وزارة  استعداد  عن  أعربت  الحقاوي  أن 

والتنمية  واألسرة  والمرأة  التضامن 

العملية  هذه  في  للمساهمة  االجتماعية 

القوية  اإلرادة  عن  تعبر  التي  االستثنائية 

لمعالجة  وشعبا،  وحكومة  ملكا  للمغرب، 

جديدة  سياسة  واعتماد  الهجرة  إشكاالت 

مؤكدة  المهاجر،  كرامة  حفظ  على  تقوم 

مندمجة  وطنية  خطة  تبني  ضرورة  على 

تحقق االلتقائية بين مختلف الفاعلين في 

هذا الملف.

كان  الذي  بيرو،  أنيس  ثمن  جهته،  ومن 

تعاون  وزارته،  مسؤولي  من  بوفد  مرفوقا 

والتنمية  واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة 

التي  المهمة  والمساهمة  االجتماعية 

محاور  مستعرضا  القطاع،  لهذا  ستكون 

تروم  التي  اإلنسانية  المبادرة  هذه 

سيتم  الذين  للمهاجرين  اإلدماج  تحقيق 

سيتمتعون  والذين  وضعيتهم،  تسوية 

يتمتع  التي  والواجبات  الحقوق  بنفس 

الدعم  إلى  ومشيرا  المغاربة،  بها 

الشجاعة. المبادرة  لهذه  المقدر  الدولي 

على  اتفقا  الوزيرين  أن  البالغ  وأشار  هذا 

التعاون  لمواصلة  مشتركة  لجنة  تشكيل 

وتتبع هذا الملف.

تتباحث مع بيرو 
آليات المساهمة في 

مبادرة تسوية وضعية 
المهاجرين

الحقاوي
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ابن  اإلله  عبد  الحكومة  رئيس  أبرز 

من  العديد  اتخذت  الحكومة  أن  كيران 

الفساد  مكافحة  أجل  من  اإلجراءات 

المال  واختالس  ومحسوبية  رشوة  من 

من  وغيرها  النفوذ  واستغالل  العام 

مظاهر الفساد.

ستعمل  الحكومة  إن  كيران  ابن  وقال 

عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  على 

طريق  عن  للحسابات  األعلى  المجلس 

والحريات،  العدل  بوزارة  لجنة  إحداث 

العدالة   منظومة  إصالح  ميثاق  وإعداد 

والشروع في تنفيذه، وتعميم المباراة 

الشفافية  وإرساء  التوظيف،  في 

ودعم  السامية،  الوظائف  لولوج 

والمساواة  والمنافسة  الشفافية 

بمراجعة  العمومية  الصفقات  في 

منظومتها القانونية، وتفعيل وتقوية 

مجال  في  العامة  المفتشيات  دور 

البرنامج  وإطالق  الداخلية،  المراقبة 

من  للوقاية  التحسيسي  الوطني 

بعض  وتبسيط  ومحاربتها،  الرشوة 

منها  مختلفة  مجاالت  في  المساطر 

التعمير، ودعم اإلدارة اإلليكترونية.

إعداد  تم  أنه  الحكومة  رئيس  وأضاف 

الولوج  بحق  المتعلق  القانون  مشروع 

الهيئة  قانون  ومشروع  المعلومة  إلى 

الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية 

اإلجراء  هذا  أن  اعتبار  على  ومحاربتها، 

محاربة  في  يساهم  أن  شأنه  من 

الرشوة.

 ابن كيران
هكذا سنحارب الفساد .. وبإجراءات أخرى
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الحكومة  رئيس  كيران  ابن  اإلله  عبد  كشف 

اتخذت  التي  اإلجراءات  من  عدد  عن 

التي  الباقي  وستتخذ  منها  بعضا  الحكومة 

في  المالي  القطاع  دور  تعميق  شأنها  من 

الفرص  من  واالستفادة  االقتصاد  تمويل 

التي تتيحها التمويالت البديلة والمنتوجات 

الحديثة.

كيران  ابن  شدد  التي  اإلجراءات  هذه  أبرز 

قانون  تعديل  هي  بها  القيام  ضرورة  على 

الجلسة  خالل  كيران  ابن  واعتبر  البورصة. 

اليوم  هذا  النواب  بمجلس  الشهرية 

قانون  مراجعة  أن   )2014 يناير   28 )الثالثاء 

حكامة  تحسين  من  سيمكن  البورصة 

من  البورصة،  بتدبير  المكلفة  الشركة 

شركات  غير  على  رأسمالها  فتح  خالل 

من  إدارتها  مجلس  لتمكين  البورصة، 

والمتصرفين  الالزمة  الكفاءات  استقطاب 

المستقلين.

الحكومة  أن  إلى  الحكومة  رئيس  وأشار 

القانونية  المقتضيات  تعزيز  على  تشتغل 

المؤطرة لمخططات االدخار الطويل األمد، 

األسهم،  في  االدخار  مخطط  قبيل  من 

ومخطط  السكن،  في  االدخار  ومخطط 

التربية. وأفاد أن الحكومة أقرت  االدخار في 

ادخار  مخطط  وهو  إضافته  تم  آخر  ادخارا 

المالية  قانون  به  جاء  الذي  المقاوالت، 

الهدف  أن  كيران  ابن  واعتبر   ،2013 لسنة 

ادخار  دعم  هو  االدخار  من  النوع  هذا  من 

المأجورين وذلك بمساهمة الشركات.

من  عدد  إلى  الحكومة  رئيس  وأشار 

الحكومة  عليها  تشتغل  التي  القوانين 

تمويل  إمكانيات  من  الرفع  أجل  من 

القانون  من  بكل  األمر  ويتعلق  االقتصاد، 

المتعلق  الديون والقانون  المتعلق بتسنيد 

المتعلق  والقانون  االستحفاظ،  بعمليات 

والذي  المالية،  لألدوات  اآلجلة  بالسوق 

االقتصادية  المؤسسات  تمكين  منه  يرجى 

من األدوات المالية الالزمة لتغطية مخاطر 

تمتلكها  التي  األصول  أسعار  تقلبات 

األسهم  وأسعار  الفائدة،  أسعار  كتقلبات 

المتعلق  القانون  ثم  والسلع.  والعمالت 

البيضاء،  للدار  المالي  القطب  بصفة 

المؤمنة  بالسندات  المتعلق  والقانون 

في  االستثمار  من  الفاعلين  يمكن  والذي 

من  بسلة  مضمونة  أمانا،  أكثر  مالية  أوراق 

هذه  تمكين  شأنه  من  الذي  األمر  الديون، 

األمد  طويلة  موارد  تعبئة  من  المؤسسات 

اإلقراض  لتمويل  التكلفة  ومنخفضة 

السكن.  قروض  وخصوصا  األمد  الطويل 

بهيئات  المتعلق  القانون  إلى  باإلضافة 

يهدف  والذي  بالمجازفة  األموال  توظيف 

المتزايدة  التمويل  حاجيات  مواكبة  إلى 

وتعبئة  والمتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 

االدخار المؤسساتي.

أن  كيران  ابن  أضاف  ذلك،  عن  فضال 

يتعلق  قانون  مشروع  أيضا  أعدت  حكومته 

والذي  الغير،  لحساب  محافظ  بتسيير 

تقوم  التي  العمليات  تأطير  إلى  يهدف 

يضمن  بما  المحافظ،  تدبير  شركات  بها 

موحد  إطار  ووضع  المستثمرين  حماية 

يضفي  المؤسسات  هذه  ألنشطة  ومؤمن 

أكبر  حماية  ويوفر  عملها  على  المهنية 

للمستثمرين.

الحكومة  أن  على  كيران  ابن  وشدد 

مراجعة  مجال  في  جهودها  ستواصل 

تحضير  أجل  من  القانونية  الترسانة 

مالية  أدوات  تخص  قوانين  مشاريع 

السوق  سيولة  تعزيز  بهدف  جديدة، 

الذي  القانون  مشروع  ومنها  المالي، 

االستثمار  صناديق  بموجبه  ستحدث 

مشروع  وكذا  البورصة،  في  المتداولة 

هيئات  بإحداث  المتعلق  القانون 

العقارات،  في  الجماعي  التوظيف 

والذي يهدف إلى تعبئة االدخار وتوجيهه 

العقار  في  االستثمار  تمويل  لفائدة 

للكراء. الموجه  والصناعي  التجاري 

هذه هي إجراءات ابن كيران لتأهيل القطاع 

المغربي المالي 
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كيران  ابن  اإلله  عبد  الحكومة  رئيس  قال 

ال  المغرب  أن  البعض  يقول  أن  "حرام 

الدوليين  الفاعلين  قبل  من  بالثقة"  ينعم 

حرام  وأضاف:  والماليين.  واالقتصاديين 

الذي  الوقت  في  الكالم  هذا  يقال  أن 

بالمغرب  والتنويه  بالشكر  ونتوصل  نسمع 

التي  وبالثقة  يتخذها  التي  واالجراءات 

الفاعلين  من  الكثير  قبل  من  بها  يحضى 

الدوليين والمؤسسات المالية واالقتصادية 

وغيرهما.

الذين  أن  إلى  الحكومة  رئيس  وأشار 

الثقة  هذه  أن  المغاربة،  من  يعتقدون، 

ذلك  يؤكد  ما  أن  معتبرا  خاطئ،  تراجعت 

القطاع  عرفه  الذي  الكبير  التحسن  هو 

يظن  كان  الذي  الوقت  في  السياحي 

سيتضرر  القطاع  هذا  أن  الناس  من  الكثير 

أن  مضيفا  الحالية،  الحكومة  مع  كثيرا 

عائدات مغاربة العام هو اآلخر عرف تحسنا. 

الخارجي  واالستثمار  التصدير  ارتفع  كما 

درهم  مليار   40 ب  ارتفع  الذي  بالمغرب 

تعكس  التي  المؤشرات  من  كثير  وغيرها 

والماليين  االقتصاديين  الفاعلين  ثقة 

والدوليين في المغرب.

ال  اإلجراءات  هذه  أن  كيران  ابن  واستدرك 

جميل  المغرب  في  شيء  كل  بأن  تعني 

ال  كثيرة  أشياء  هناك  بل  فيه،  مشكل  وال 

لفائدة  وتحسينها  إصالحها  في  نجتهد  نزال 

المغربي. الشعب 

المغرب  أن  اعتبروا  الذين  على  ردا  وأضاف 

الالئحة  في  كان  المغرب  إن  يتقدم:  ال 

وبفضل  األموال،  تبييض  بسبب  الرمادية 

يقول  الحكومة،  بذلتها  التي  المجهودات 

الرمادية  الالئحة  من  "سقط"  كيران،  ابن 

أن  الممكن  من  وكان  وضعه،  فتحسن 

صرامة  لوال  السوداء  الالئحة  في  يصنف 

األموال. تبييض  مسألة  مع  الحكومة  هذه 

يتحدث  كان  الذي  الحكومة  رئيس  وأضاف 

اليوم  النواب  بمجلس  الشهرية  بالجلسة 

اعتبره  آخر  مؤشرا   ،)2014 يناير   28 )الثالثاء 

ومدى  الحكومة  جدية  مدى  يعكس  مهما 

المغرب  مشاكل  حل  في  قراراتها  صالبة 

المؤشر  وهو  عقود،  منذ  تراكمت  التي 

من  المالي  العجز  انخفاض  في  المرتبط 

 5.4 إلى  العجز  نسبة  من  بالمائة   7.6

تراجع  في  نقطتين  من  أزيد  أي  بالمائة، 

العجز.

فضال عن ذلك، أبرز ابن كيران أن المديونية 

هذه  عهد  في  انخفضت  األخرى  هي 

السنة  هذه  أكثر  وستنخفض  الحكومة، 

يشدد رئيس الحكومة.

إليه  يشير  الذي  البورصة  مشكل  إن  وقال 

تراكم  بل  حديثا  مشكال  ليس  البعض 

أحدث  عمن  متسائال  عديدة،  سنوات  منذ 

تعاني  التي  المشاكل  هذه  في  وتسبب 

منها البورصة.

ابن كيران 

 .. حرام القول بأن المغرب فقد الثقة 

الحقيقة هي  وهذه 
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مساء  عرض،  تم  االتصال  وزارة  من  بدعم 

أمس األربعاء )29 يناير 2014( بقاعة سينما 

العرض  بالرباط،  )رونسانس(  النهضة 

وحدود"  "حدود  لفيلم  األول  قبل  ما 

بمبادرة  وذلك  ليزيد،  بن  فريدة  للمخرجة 

الذي  الفيلم  وهو  الفيلم.  منتجي  من 

الخلفي،  مصطفى  االتصال،  وزير  افتتحه 

إلى  الفيلم  عرض  قبل  أشار  حيث 

السينمائية  االنتاجات  في  ضعف  وجود 

األمر  الصحراء،  موضوع  في  المغربية 

القضية  دعم  على  يؤثر  بأنه  اعتبره  الذي 

يتوجه  أن  ضرورة  إلى  داعيا  وصورتها، 

أفالم  إنتاج  إلى  والفنانون  المخرجون 

مماثلة لخدمة قضيتهم الوطنية األولى. 

المغربية  الصحراء  قضية  الفيلم  ويعالج 

الذي  الفيلم  وأجنبي.  وطني  بمنظور 

سانشيز  ومينا  الفنانة  بطولته  تقدم 

ومحمد  القناطر  أبو  إسماعيل  والفنان 

أجنبية  مواطنة  قضية  تتناول  مروازي 

إجراء  أجل  من  المغربية  الصحراء  تزور 

أفكار  تحمل  وهي  حولها  تحقيقات 

الصحراء  موضوع  عن  خاطئة  مسبقة 

فريدة  ذلك  وضحت  كما  وسكانها، 

قبل  تصريح  في  الفيلم،  مخرجة  بليزيد، 

إن  المخرجة  ذات  وتضيف  الفيلم.  عرض 

زارت الصحراء فوجئت بواقع  األجنبية لما 

تلك  غير  الصحراء  سكان  يعيشه  آخر 

تحملها  جاءت  التي  المسبقة  األفكار 

الصحراء. بواقع  تصطدم  أن  قبل 

بقاعة  مكثفا  حضورا  عرف  الذي  الفيلم 

بشارع  )رونسانس(  النهضة  سينما 

المشاهد  ينقل  بالرباط،  الخامس  محمد 

وطقوس  ومآثرها  الصحراء  أعماق  إلى 

ساكنتها وجمالية جغرافيتها وزخم تراثها 

الثقافي.

أخبار الحكومة

االتصال  وزير  الخلفي،  مصطفى  أكد 

يوم  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

الخميس 30 يناير 2014 بالرباط، أن الحكومة 

ملتزمة بتنزيل مقتضيات الحوار االجتماعي، 

في  عنه  التعبير  جرى  األمر  هذا  أن  مضيفا 

وهو  الوزير  وأوضح  الحكومي.  البرنامج 

اجتماع  عقب  صحفية  ندوة  خالل  يتحدث 

تنزيل  مقتضيات  أحد  أن  الحكومة،  مجلس 

أن  مبينا  مأسسته،  هو  االجتماعي  الحوار 

للحوار  منتظمة  آلية  إرساء  عبر  يكون  ذلك 

وأبرز  القضايا.  مختلف  حول  النقابات  مع 

تنزيل  في  كبير  تقدم  حصل  أنه  الخلفي 

عدد من مقتضيات الحوار االجتماعي والتي 

المالية  الناحية  من  درهم  مليار   14 ناهزت 

.2011 أبريل   26 مقتضيات  تنفيذ  خالل  من 

لخلفي ا

بالرباط الصحراء  يقدم فيلما حول 

يؤكد التزام 
بتنزيل  الحكومة 
الحوار  مقتضيات 

االجتماعي

الخلفي
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ابن  اإلله  عبد  الحكومة  رئيس  أعاد 

الحكومة  أن  على  التأكيد  كيران 

التشاركية  البنوك  إدخال  قررت  لما 

في  الحكومة  رغبة  منها  الهدف  كان 

وجديدة  بديلة  مالية  منتوجات  توفير 

لم ينعم بها المغرب من قبل، وظل 

محروما منها إلى غاية اليوم رغم أن 

هذا  أقرت  كثيرة  وغربية  عربية  دوال 

لصالبتها  بالنظر  البنوك،  من  النوع 

في مواجهة األزمات. وأشار ابن كيران 

أهم  من  التشاركية  البنوك  أن  إلى 

المشاركة  نظام  هي  تتضمنه  ما 

واالستصناع،  والمضاربة  والمرابحة 

المالية  المعامالت  أنواع  من  وغيرها 

التي جاءت في إطار مشروع القانون 

الذي  االئتمان  بمؤسسات  المتعلق 

صودق عليه.

كان  الذي  الحكومة  رئيس  وشدد 

الشهرية  الجلسة  في  يتحدث 

)الثالثاء  اليوم  هذا  النواب  بمجلس 

28 يناير 2014( على أن إدخال البنوك 

التشاركية الذي تمت المصادقة عليه 

األخير،  قبل  ما  الحكومي  بالمجلس 

الوطنية،  الحاجيات  مع  تماشيا  جاء 

وذلك من أجل توسيع وتعبئة االدخار 

وتمويل االقتصاد الوطنيين.

فضال عن ذلك، كشف رئيس الحكومة 

قانون  مشروع  إدراج  سيتم  قريبا  أنه 

يتعلق بمدونة التأمينات بهدف إدماج 

نظام  وبإحداث  التكافلي  التأمين 

الكارثية. الوقائع  عواقب  لتغطية 

البنوك التشاركية
ستعبئ منتوجات مالية لم تكن من قبل
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الُمكلف  الوزير  شوباني،  الحبيب  أكد 

بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 

بطريقة  اإلصالح  عملية  المغرب  ُمواصلة 

تراعي التدرج.

عشرات  أمام  يتحدث  وهو  الوزير  وأضاف 

الُمعتمدين  والدبلوماسيين  السفراء  من 

"المؤسسة  نظمته  لقاء  في  بالرباط، 

التشريع  "وضعية  حول  الدبلوماسية" 

آفاق  المدني..أي  المجتمع  وتطلعات 

عشية  الديمقراطي؟"،  المسار  لدعم 

المملكة  أن  الجاري،  يناير   29 األربعاء  يوم 

مع  القطائع  بمنطق  تشتغل  ال  المغربية 

الماضي بل بمنطق اإلصالحات المتراكمة 

مختلف  مع  التعاون  عن  فضال  والمتدرجة  

الشركاء.

أن  شوباني،  أكد  السياق،  هذا  وفي 

المغرب  عليها  يتوفر  التي  المقومات 

على  قائم  واستقرار  وانفتاح  ثقة  من 

يسير  بلدا  تجعله  وراسخة،  متينة  ثوابت 

دولة  تعزيز  نحو  الصحيح  االتجاه  في 

والعدالة  والحريات  والقانون  الحق 

إلى  مشيرا  الفرص،  وتكافؤ  االجتماعية 

وجذبا  وإشعاعا،  استقرارا  أكثر  بالدنا  أن 

ودوليا. إقليميا  مضطرب  مناخ  في 

على  الوزير،  شدد  صلة،  ذي  موضوع  وفي 

ُمقتضيات  تنزيل  على  الحكومة  حرص 

من  سيكون  بأنه  ُموضحا  الجديد،  الدستور 

التي  الحالية  الحكومة  أن  الزعم  الغرور 

االختالالت  من  مجموعة  فيه  وضعا  ورثت 

جدا  الوجيزة  الفترة  هذه  في  استطاعت 

الحكومة  قامت  ذلك  ومع  عليها،  التغلب 

لن  اإلصالح  ومنطق  مهمة،  بإصالحات 

يتوقف أبدا.

شوباني،  استعرض  السياق،  هذا  وفي 

الذي  التشريعي  المخطط  محاور  أهم 

نصا   243 ويتضمن  الحكومة،  وضعته 

الممتدة  التشريعية  الوالية  خالل  تشريعا 

هذه  أن  ُموضحا   ،2016 إلى   2012 من 

في  مرة  ألول  اعتمادها  تم   التي  الوثيقة 

وفق  وضعها  تم  الحكومي،  العمل  تاريخ 

على  دقيقة  بأولويات  واضحة  منهجية 

الجديد  الدستور  مقتضيات  تفعيل  رأسها 

تمت  التي  التنظيمية  القوانين  خالل  من 

توجد  بينما  منها،  أربعة  على  المصادقة 

حاليا  المصادقة  قيد  أخرى  قوانين  ثالثة 

ولجان  الدستورية  بالمحكمة  والمتعلقة 

ُمضيفا  الحكومة،  وعمل  الحقائق  تقصي 

قانون  يُوجد  بالَمغرب  مرة  ألول  بأنه 

ثان  وقانون  بالعرائض  متعلق  تنظيمي 

بأن  ُموضحا  التشريع،  ملتمسات  يهم 

المدني  بالمجتمع  ارتقى  الجديد  الدستور 

إلى مكانة يصبح فيها مشاركا في صناعة 

القرار.

السفراء  من  مجموعة  أمام  الوزير  وبسط 

التي  المراحل  أهم  والديبلوماسيين، 

المجتمع  حول  الوطني  الحوار  قطعها 

جهوية  ندوة   18 تنظيم  تم  فقد  المدني، 

في  جمعية  آالف   7 من  أزيد  مع  مباشرة 

مختلف جهات المملكة.

نيماغا،  إسماعيل  نوه  جهته،  ومن 

الوسطى،  إفريقيا  دولة  سفير 

بالرباط،  الدبلوماسي  السلك  وعميد 

ُمشيدا  الحكومي،  العمل  بدينامية 

المؤسسة  عقدته  لقاء  بمناسبة 

الُمكلف  الوزير  مع  الديبلوماسية 

والُمجتمع  البرلمان  مع  بالعالقات 

مساء  شوباني،  الحبيب  المدني، 

إطار  في  الجاري،  يناير   29 األربعاء  يوم 

الحكومة  بشجاعة  األفكار"،  "ُمنتدى 

وصفها  التي  التشريعية  ومبادرتها 

القوانين  َمشاريع  سيما  بالغنية، 

إلى  ُمشيرا  والعادية،  التنظيمية 

الُمبادرة  وُعمق  تنوع  يبرز  ذلك  أن 

وُهدوء. بثبات  تسير  التي  الُحكومية 

أخبار الحكومة
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عن  الوردي  الحسين  الصحة  وزير  كشف 

بالنسبة  وايجابية  جديدة،  معطيات 

الفقيرة  الطبقات  وخاصة  للمغاربة، 

سيتم  قريبا  إنه  قال  حيث  منهم.  والهشة 

بالجريدة  لألدوية  الجديدة  األثمنة  نشر 

بيع  سيتم  عليها  وبناء  مرة،  ألول  الرسمية 

أن  مؤكدا  بالصيدليات،  للمواطنين  الدواء 

هذا المرسوم سيجعل أثمنة الدواء شفافة 

واألرخص مقارنة بدول كثيرة.

في  يتحدث  كان  الذي  الوزير،  وأضاف 

واالشتراكية  التقدم  لحزب  حزبي  لقاء 

اليوم  "أخبار  جريدة  نقلته  ما  حسب  بتمارة 

يناير   30 الخميس  عدد  في  المغربية" 

يحدد  الذي  المرسوم  أن  )أضاف(  الجاري، 

والذي  بالمغرب  تباع  التي  األدوية  أثمنة 

أثمنة  سيحدد  الرسمية  بالجريدة  سينشر 

أدويته  المغرب  سيقارن  التي  بالدول  أقل 

قد  األدوية  هذه  ثمن  أن  إلى  مشيرا  بها، 

في  سعرها  من  أقل  بالمائة   120 إلى  تصل 

تلك الدول.

سبق  بعدما  الكالم  هذا  الوردي  وقال 

بعض  أرباح  نسبة  بأن  شخصيا  أكد  أن 

 4700 إلى  تصل  بالمغرب  األدوية 

المعطيات  هذه  تفضح  مما  بالمائة. 

المشروع  غير  الربح  الوردي  قدمها  التي 

جيوب  ينخر  ظل  الذي  الدواء  ثمن  في 

وكانت  الزمن.  من  عقودا  المغاربة 

أثمنة  تخفيض  قبل  من  قررت  الحكومة 

تلك  وكانت  بالمائة،  و70   40 بين  الدواء 

اتخذتها  التي  الجريئة  القرارات  بداية 

ابن  اإلله  عبد  بقيادة  الحكومة  هذه 

ما  بالذات.  القطاع  هذا  في  كيران 

عنه  يتحدث  الذي  المرسوم  أن  يعني 

جرأة  األكثر  اآلخر  اإلجراء  يعتبر  الوردي 

أبناء  لفائدة  الحكومة  هذه  تتخذه  الذي 

الفقيرة  وخاصة  المغربي،  الشعب 

المرسوم،  أن  اعتبار  على  منها،  والهشة 

سيجعل  الوردي،  ذلك  عن  تحدث  كما 

مقارنة  األرخص  بالمغرب  األدوية  أثمنة 

رخيصة. أدويتها  تعد  التي  بالدول 

قرار جديد للحكومة 

يجعل أثمنة الدواء رخيصة جدا
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االتصال  وزر  الخلفي،  مصطفى  نفى 

الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

وبشكل مطلق ما تناقلته بعض الصحف 

الحكومة  إعداد  بخصوص  الوطنية 

حق  لممارسة  تنظيمي  قانون  لمشروع 

اإلضراب.

الصحافة  مع  لقاء  في  الخلفي  واعتبر 

لمجلس  األسبوعي  االجتماع  عقب 

الحكومة، يوم الخميس 30 يناير 2014 بمقر 

وزارة االتصال بالرباط، أن ما أوردته بعض 

بخصوص  األخيرة  األيام  في  الصحف 

مشروع القانون التنظيمي لإلضراب أنباء 

وكشف  رسمية.  جهة  أي  من  مؤكدة  غير 

والشؤون  التشغيل  وزارة  أن  الخلفي 

أولية  عمل  مسودة  أعدت  االجتماعية 

تعتبر ورقة تصورية داخلية تم إبالغها إلى 

حول  التشاور  أجل  من  الحكومة  رئيس 

الوثيقة  هذه  أن  مضيفا  العامة،  مبادئها 

لم تكن حتى اآلن موضوع أي اجتماعات 

الحكومية  الهيئات  مع  خاصة  دراسات  أو 

المعنية.

وثيقة  مقارنة  بعد  اتضح  أنه  الوزير  وتابع 

العمل األولية التي أعدتها الوزارة بالنص 

الصحف،  بعض  قبل  من  تداوله  تم  الذي 

صلة  بأي  يمت  ال  المتداول  المشروع  أن 

رئاسة  على  أحيلت  التي  الوزارة  لمسودة 

الحكومة.

وأوضح الوزير أن الحكومة أدرجت مشروع 

المخطط  ضمن  التنظيمي  القانون 

ومطالب  انتظارات  مع  تجاوبا  التشريعي 

واالجتماعيين،  االقتصاديين  الفاعلين 

الحوار  في  المعلنة  لاللتزامات  وتطبيقا 

التزام  كونه  عن  فضال  االجتماعي 

دستوري.

حق  موضوع  أن  الخلفي  أكد  أن  وبعد 

لكل  أساسية  أرضية  يشكل  اإلضراب 

يمكن  ال  أنه  أضاف  مجتمعي،  مشروع 

تشاركية  منهجية  إطار  في  إال  تناوله 

للمصلحة  مراعاة  في  الفرقاء  كل  مع 

لكل  المشتركة  والمصالح  للبالد  العامة 

الحكومة  أن  على  مشددا  الفاعلين، 

بالنص  عالقة  أو  مسؤولية  أي  لها  ليست 

الذي تم تسريبه وتداوله ألغراض مجهولة 

اإلصالحات  على  التشويس  شأنها  من 

مباشرتها  على  الحكومة  تحرص  التي 

تعمل  التي  التشاركية  المقاربة  وعلى 

اإلصالحات.  هذه  لبلورة  أساسها  على 

ينفي صحة 
ما تناقلته بعض الصحف 

بخصـوص مشـروع 
قانون اإلضراب

الخلفي 
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الوزير  اإلدريسي،  األزمي  إدريس  أكد 

الحكومة  أن  بالميزانية،  المكلف 

المالي  القانون  إطار  وفي  المغربية 

جديدة،  ضريبة  أي  تفرض  لم   2014 لسنة 

رسوم. ثالثة  باستثناء 

اإلدريسي،  األزمي  الميزانية  وزير  وأوضح 

المباشر  البرنامج  على  ضيفا  حل  الذي 

راديو  ميد  إذاعة  بثته  الذي  اليوم"  "قضية 

الرسوم  أن   )2014 يناير   30( الخميس  أمس 

 2014 مالية  قانون  بها  جاء  التي  الثالثة 

المواطنين  كاهل  نثقل  "أننا  تعني  ال 

بالضرائب".

إليها  المشار  المحدثة  الرسوم  وتتمثل 

والذي  للتضامن،  الجوي  الرسم  في 

بالنسبة  درهم   100 في  تعريفته  حددت 

درهم  و400  االقتصادية،  الدرجة  إلى 

وقال  األعمال(.  )درجة  األولى  للدرجة 

موجود  الرسم  هذا  إن  األزمي  الوزير 

 50( الدول  من  عدد  في  به  ومعمول 

بين  سيوزع  الرسم  وعائد  تقريبا(،  دولة 

تخصيص  خالل  من  االجتماعي  الجانب 

صندوق  لفائدة  حصيلته  من  بالمائة   50

اآلخر،  والنصف  االجتماعي،  التماسك 

المساهمة  خالل  من  اقتصادي  بعد  له 

المساهمة  عبر  السياحة  إنعاش  في 

السياحة. إلنعاش  الوطني  المكتب  في 

في  فيتمثل  الثاني،  الرسم  أما 

الممتلكات  برسم  اإلبرائية  المساهمة 

من  الخارج  في  الممتلكة  والموجودات 

عدم  من  االستفادة  مقابل  مغاربة،  قبل 

عملية  و"هي  الصرف.  مكتب  متابعة 

باألمر  المعني  بين  تامة  سرية  في  تتم 

يتعامل  التي  البنكية  والمؤسسة 

معها"، يشدد وزير الميزانية الذي اعتبر أن 

فرض رسم جديد على السيارات الفاخرة، 

السيارات  تلك  ألن  وطبيعي،  عادي  أمر 

تستفيد  أنها  يعقل  وال  الوقود  تستهلك 

من نظام الدعم.

باقي  فإن  الثالثة،  الرسوم  هذه  عدا  ما 

بالنسبة  أما  كانت،  كما  ظلت  الضرائب 

اعتبر  الفالحي،  القطاع  تضريب  إلى 

معفيا  ظل  الذي  القطاع  هذا  أن  الوزير 

من الضرائب لمدة 30 سنة، كان مقررا أن 

ينتهي اإلعفاء يوم 31 دجنبر 2013، لذلك، 

بطريقة  اإلعفاء  تنزيل  على  "عملنا 

أو  السعر  حيث  من  سواء  وهادئة  سليمة 

الضريبة". احتساب  طريقة 

مكرر   145 المادة  عند  مليا  الوزير  وتوقف 

المادة  وهي   ،2014 مالية  قانون  من 

التداعيات  بفعل  شهيرة  أصبحت  التي 

لن  ضريبة  إنها  وقال  خلفتها،  التي 

أي   ،2015 يناير  فاتح  من  ابتداء  إال  تطبق 

سجل  مسك  طريقة  يهم  نص  إعداد  بعد 

والنفقات  المداخيل  يسطر  محاسباتي 

"سنفتح  الجارية،  السنة  فخالل  للسنة. 

التجار  جمعيات  مع  الهادئ  الحوار  باب 

الوضع،  تصحيح  نريد  ألننا  الغرف  ومع 

بعيدا عن اإلشاعات التي كثر الترويج لها.

نزول  أسباب  فإن  الوزير،  تعبير  حد  وعلى 

ضرورة  في  يتمثل  نبيل،  اإلجراء  هذا 

المساس  دون  سابق،  وضع  تصحيح 

أصحاب  أو  الصغار  التجار  بمصالح 

يشعروا  لن  الذين  الصغيرة،  الدكاكين 

بأي تغيير على مستوى احتساب الضرائب 

عليهم. المفروضة 

اإلدريسي  األزمي  إدريس  الوزير  وأوضح 

المصوت  الجديد  المغربي  الدستور  أن 

كان   2011 يوليوز  فاتح  يوم  لفائدته 

معفي  أحد  ال  أن  على  ونص  واضحا، 

ما  يؤدي  واحد  كل  وأن  الضريبة،  من 

االستطاعة،  حسب  ضرائب  من  بذمته 

على  مبنية  المغربية  في  الضريبة  وأن 

موارد  ألن  وطني،  واجب  وأنها  التصريح 

تساهم  التي  الدولة  موارد  تشكل 

التحتية...  والبنيات  الطرق  إنشاء  في 

األزمي اإلدريسي
الحكومة لم تفرض أي ضرائب جديدة
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يوم  السياحة،  وزير  حداد،  لحسن  أكد 

سنة  أن  بالرباط،   2014 يناير   30 الخميس 

2013 سجلت تجاوز المغرب رسميا لعتبة 

10 مليون سائح، حيث سجل دخول 10,045 

وأضاف  السنة.  هذه  خالل  سائح  مليون 

عقب  الصحافة  مع  لقاء  في  الوزير 

مؤشرات  أن  الحكومة  مجلس  اجتماع 

خالل  من  سجلت  الوافدين  السياح 

دجنبر  وشهر   2012 دجنبر  شهر  مقارنة 

المائة،  في   12 بنسبة  ارتفاعا   ،2013

في  المبيت  ليالي  نسبة  ارتفعت  كما 

المائة،  في   16 بنسبة  الفترة  نفس 

مستوى  على  مهم  ارتفاع  تسجيل  مع 

بزيادة  ألمانيا  من  الوافدين  السياح 

في   21 بزيادة  وإيطاليا  المائة،  في   22

المائة،  في   9 بزيادة  وفرنسا  المائة 

حداد  وأشار  الفترة.  هذه  نفس  في 

 2012 بين  ما  اإلجمالية  الزيادة  أن  إلى 

المائة  في   7 زائد  نسبة  بلغت  و2013 

 13 وزائد  الوافدين  عدد  يخص  فيما 

المبيت. لليالي  بالنسبة  المائة  في 

يوم  المنعقد  الحكومة  مجلس  تدارس 

مخططها  حصيلة   2014 يناير   30 الخميس 

المجلس  استمع  حيث  التشريعي، 

حول  للحكومة  العام  لألمين  لعرض 

للحكومة. التشريعي  النشاط 

وفي هذا اإلطار، ذكر مصطفى الخلفي، 

باسم  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير 

عقب  الصحافة  مع  لقاء  في  الحكومة، 

التنويه  أنه تم  اجتماع مجلس الحكومة، 

بعمل األمانة العامة للحكومة، مؤسسة 

االستثنائي  العمل  اعتبار  على  وأطرا 

العام  األمين  إشراف  تحت  المبذول، 

العرض  هذا  أن  الوزير  وأضاف  للحكومة. 

توقف عند األداء التشريعي العام، وكذا 

حصيلة المخطط التشريعي الذي اعتمد 

أشار  العرض  أن  موضحا   ،2012 نونبر  في  

إلى أن المرحلة ما بين 2012 و2013 عرفت 

التشريعي،  اإلنتاج  مستوى  على  كثافة 

هذه  خالل  الحكومة  اعتمدت  حيث 

الفترة 172 مشروع قانون، باإلضافة إلى 

بالبرلمان  حاليا  يوجد  قانوني  نص   66

ما  أي  قريبا  طرحها  سيتم  نصوص  و4 

قانونيا. نصا   70 مجموعه 

التنظيمية،  القوانين  بخصوص  أما 

القوانين  ضمن  من  أنه  الخلفي  فذكر 

في  عليها  المنصوص  التنظيمية 

إلى  تم  للحكومة،  التشريعي  المخطط 

تنظيمية،  قوانين   10 إعداد  اليوم  غاية 

وواحد  الرسمية  بالجريدة  نشره  تم  واحد 

عرض على المجلس الدستوري و3 تمت 

صادق  وواحد  البرلمان  على  إحالتها 

قريبا  وسيعرض  الوزاري  المجلس  عليه 

البرلمان و4 تم إعدادها وستعرض  على 

والمصادقة  الموافقة  مسطرة  على 

باإلضافة  النهائية،  صيغتها  تنقيح  بعد 

مبرمجة. تنظيمية  قوانين   6 إلى 

يبرز  سبق  ما  كل  أن  الوزير  وأردف 

القوانين  إعداد  في  المعتبر  المجهود 

اعتماد  تم  أنه  العلم  مع  التنظيمية، 

بالجريدة  تنظيمية  قوانين  أربعة  ونشر 

إثر  الحكومة  تشكيل  قبل  الرسمية 

.2011 25 نونبر  انتخابات 

الحكومة تتدارس حصيلة أدائها التشريعي

المغرب تجاوز 

رسميا عتبة 10 

مليون سائح سنة 

2013

حداد
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رئيس  كيران،  ابن  اإلله  عبد  قال 

السياسة  مشروع  إن  الحكومة، 

الطفولة  لحماية  المندمجة  العمومية 

التوجيهات  تنفيذ  إطار  في  يندرج 

محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية 

بأوضاع  النهوض  مجال  في  السادس، 

دستور  مقتضيات  وتفعيل  الطفولة 

حقوق  يكرس  الذي   2011 لسنة  المملكة 

دستورية،  حقوقا  باعتبارها  الطفل 

التزامات  تفعيل  إطار  في  وكذا 

النهوض  مجال  في  الحكومي  البرنامج 

تقوية  ذلك  في  بما  الطفولة،  بأوضاع 

مجال  في  العمومية  السياسات 

الطفولة.

يوم  ترؤسه  خالل  كيران  ابن  ونوه 

رئاسة  بمقر   2014 يناير   30 الخميس 

الوزارية  للجنة  اجتماعا  الحكومة 

التشاركية  بالمقاربة  بالطفل،  المكلفة 

والمرأة  التضامن  وزارة  اعتمدتها  التي 

في  االجتماعية  والتنمية  واألسرة 

السياسة  مشروع  إعداد  مسلسل  إطار 

الطفولة  لحماية  المندمجة  العمومية 

الواسعة  وبالمشاورات   2013 مارس  مند 

القطاعات  مختلف  مع  فتحها  تم  التي 

العاملة  والجمعيات  المعنية  الحكومية 

أنفسهم. واألطفال  المجال  في 

الحاجة  على  الحكومة  رئيس  وأكد 

والتكامل  التنسيق  آليات  إلى  الماسة 

الوزارية  اللجنة  من  انطالقا  واالندماج  

على  وكذا  الطفل،  بحقوق  الخاصة 

والتقارير  والبرامج  الخطط  وضع  ضرورة 

على  اللجنة  هذه  تساعد  التي  الوطنية 

بواجبها. القيام 

أخرى،  جهة  من  كيران  ابن  وذكر 

التي  المهمة  الدولية  بالمواعيد 

المجال،  هذا  في  بالدنا  عليها  ستقبل 

الدوريين  التقريرين  مناقشة  ومنها 

الطفل  حقوق  لجنة  أمام  والرابع  الثالث 

الدولية  االتفاقية  تنفيذ  حول  بجنيف 

أهداف  حصيلة  وتقييم  الطفل  لحقوق 

وحصيلة   2015 سنة  خالل  للتنمية  األلفية 

جدير  "عالم  الدولية  العمل  خطة 

اإلعداد  ضرورة  على  مشددا  بأطفاله"، 

الجيد لحضور المغرب في هذه المواعيد 

المكانة  تؤكد  هيكلية  وأجوبة  بمبادرات 

في  الطفولة  بها  تحظى  التي  الخاصة 

الوطنية. العمومية  السياسات  صلب 

أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ  وذكر  هذا 

جوانب  مختلف  ناقشوا  اللجنة  أعضاء 

عرض تقدمت به بسيمة الحقاوي، وزيرة 

والتنمية  واألسرة  والمرأة  التضامن 

تم  ما  حصيلة  فيه  تناولت  االجتماعية 

للجنة،  السابق  االجتماع  مند  انجازه 

مع  التشاوري  المسلسل  وخاصة 

الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني 

المشاورات  عرفت  حيث  واألطفال 

ممثلي  من  فاعل   600 من  أزيد  مشاركة 

والجمعيات. الحكومية  القطاعات 

تناولت  المناقشات  أن  البالغ  وأضاف 

على  تهم  المحاور  من  مجموعة 

بين  التنسيق  ودعم  مأسسة  الخصوص 

الطفولة  حماية  مجال  في  المتدخلين 

للسياسات  اإلستراتيجية  األهداف  وضبط 

الطفولة  لحماية  المندمجة  العمومية 

والبرامج  السياسات  مستويات  على 

معايير  ووضع  القانوني  اإلطار  وتعزير 

ترابية  وأجهزة  والممارسات  للخدمات 

مندمجة ومنظومات للمعلومات موحدة 

المنتظم. والتقييم  للتتبع 

دراسة  على  اللجنة  أعضاء  انكب  كما 

بتنظيم  تتميز  التي  المقبلة  المراحل 

عال  مستوى  على  وطنية  مناظرة 

المقبل  ابريل  شهر  خالل  التمثيلية 

لتتويج  مناسبة  ستشكل  والتي 

المشروع  وتقديم  التشاوري  المسلسل 

الفاعلين. مختلف  لجهود  ثمرة  باعتباره 

ابن كيران 

السياسة  مشروع  إلعداد  التشاركية  بالمقاربة  ينوه 

الطفولة لحماية  المندمجة  العمومية 

العمومي  النقل  مركبات  لفائدة  جديدة  منح 

والمجّددة المّكسرة 



53 أخبار الحكومة

بالنقل  المكلفة  الوزارة  تعتكف 

الذي  التنظيمي  النص  إخراج  على 

تطبيق  يروم  والذي  الوزارة  تقترحه 

لسنة  المالي  القانون  مقتضيات 

هذا  منه.  و7   5 المادتين  وخاصة    ،2014

أصحاب  استفادة  كيفية  ينظم  النص 

من  للمسافرين  الطرقي  النقل 

المركبات  تجديد  ومنحة  تكسير  منحة 

العمومي  النقل  لخدمات  المخصصة 

الطرق.  عبر  للمسافرين  الجماعي 

الذي  اللقاء  خالل  بوليف  الوزير  وأبرز 

المغربية  الجامعات  بممثلي  جمعه 

للمسافرين،  الطرقي  النقل  لقطاع 

 2014 يناير   30 الخميس  يوم  وذلك 

الشروط  من  عددا  )أبرز(  بالرباط، 

أجل  من  المركبات  في  توفرها  الالزم 

وتجديد  تكسير  منحة  من  االستفادة 

النقل  لخدمات  المخصصة  المركبات 

للمسافرين. الجماعي  العمومي 

يحث  إليه  المشار  التنظيمي  النص  ذات 

النقل  خدمات  تأهيل  لجنة  إحداث  على 

عبر  للمسافرين  الجماعي  العمومي 

دراسة  اللجنة  هذه  دور  وسيكون  الطرق، 

بتأهيل  الصلة  ذات  الملفات  مختلف 

للمسافرين.  الجماعي  العمومي  النقل 

عن  ُمَمثِّلَين  من  اللجنة  هذه  وستتكون 

ووزارة  بالنقل  المكلفة  )الوزارة  اإلدارة 

عن  واحد  وممثل  والمالية(  االقتصاد 

المهنة.

منحة تأهيل المقاوالت ستكون مرتبطة 

إعداده  سيتم  الذي  التحمالت  بدفتر 

عليه  ويصادق  تشاركية،  صيغة  وفق 

المكلفة  المنتدبة  الوزارة  طرف  من 

والمالية. االقتصاد  ووزارة  بالنقل 

يعقدها  التي  اللقاءات  أن  إلى  يشار 

يأتي  النقل  قطاع  مهنيي  مع  بوليف 

بهدف  اللقاءات  من  سلسلة  سياق  في 

لمنظومة  المرتقب  اإلصالح  إنجاز 

مختلف  ناقش  الذي  اللقاء  وهو  النقل. 

القطاع  بتكاليف  المتعلقة  المواضيع 

اآلونة  في  عليها  الطارئة  وبالمتغيرات 

من  كل  اللقاء  هذا  وخضر  األخيرة. 

الطرقي،  للنقل  الوطنية  الكنفدرالية 

الدولي،  للنقل  المغربية  والفدرالية 

والجامعة الوطنية ألرباب النقل الطرقي 

التحاد  المغربية  والجامعة  للمسافرين، 

عبر  لألشخاص  العموميين  الناقلين 

للنقل  المغربية  والجامعة  الطرق، 

المغربية  والجامعة  بالمغرب،  الطرقي 

على  العمومي  النقل  أرباب  لنقابات 

الوطنية  والجامعة  بالمغرب،  الطرق 

بالمغرب،  للمسافرين  الطرقي  للنقل 

لمستثمري  النقابي  والمكتب 

الطرقي  للنقل  الصغرى  المقاوالت 

للمسافرين.

العمومي  النقل  مركبات  لفائدة  جديدة  منح 

والمجّددة المّكسرة 
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عبر عبد اإلله ابن كيران، رئيس الحكومة، 

عن  بالرباط،   2014 يناير   30 الخميس  يوم 

الحكومي  العمل  بأن  المطلق  التفاؤل 

اإليجابي. االتجاه  يسير في 

االتصال  وزير  الخلفي،  مصطفى  وذكر 

في  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

الحكومة  رئيس  أن  الصحافة،  مع  لقاء 

أشغال  افتتاح  خالل  كلمته  في  دعا 

الحكومة،  لمجلس  األسبوعي  االجتماع 

العمل  مواصلة  إلى  والوزراء  الوزيرات 

وواجباتهم. بمهامهم  القيام  في 

إلى ذلك أشار الخلفي إلى أن المجلس 

متعلق  قانون  مشروع  على  صادق 

تقدم  السياحي،  المرشد  مهنة  بتنظيم 

هذا  أن  الوزير  وأضاف  السياحة.  وزير  به 

على  العمل  إطار  في  يندرج  المشروع 

المقدمة  اإلرشاد  خدمات  بجودة  الرقي 

ضمن  أفضل  تموقع  النشاط  هذا  ومنح 

اعتبار  على  السياحية،  القيم  سلسلة 

أهم  أحد  يعتبر  السياحي  اإلرشاد  أن 

الوطني،  السياحي  المنتوج  مكونات 

تثمين  في  أساسيا  دورا  يلعب  فهو 

الوطني  والثقافي  الطبيعي  التراث 

التي  الصورة  على  يؤثر  ما  غالبا  وهو 

الذي  البلد  عن  األجنبي  السائح  يكونها 

يزوره.

إلى  الخلفي  أشار  أخر،  موضوع  وفي 

مرسوم  مشروع  على  وافق  المجلس  أن 

الخاص  األساسي  النظام  بمثابة 

به  تقدم  للوقاية،  الوطنية  بالهيئة 

هذا  أن  الخلفي  وأردف  الداخلية.  وزير 

بعض  إصالح  إلى  يهدف  المشروع 

تمكين  دون  تحول  التي  الوضعيات 

المدنية  للوقاية  العامة  المديرية 

لمواردها  والمحكم  الجيد  التدبير  من 

من  الرفع  إلى  يسعى  كما  البشرية، 

بمختلف  عناصرها  تكوين  مستوى 

رتبهم.

المجلس  إن  الوزير  قال  أخرى،  جهة،  ومن 

بشأن  مرسوم  مشروع  على  صادق 

بموظفي  الخاص  األساسي  النظام 

هذا  أن  مبينا  الوطنية،  التربية  وزارة 

التربية  وزير  به  تقدم  الذي  المشروع، 

يندرج  المهني،  والتكوين  الوطنية 

الوزارة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في 

المهنية  األوضاع  معالجة  أجل  من 

بعض  مالئمة  وكذا  موظفيها،  لبعض 

الخاص  األساسي  النظام  مقتضيات 

الوطنية  التربية  وزارة  بموظفي 

الجديدة. التكوين  منظومة  مع 

 ابن كيران
يعبر عن تفاؤله باالتجاه اإليجابي الذي 

يسير فيه العمل الحكومي
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االتصال  وزير  الخلفي،  مصطفى  أكد 

الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

الخارجية  الشؤون  وزارة  استدعاء  أن 

الثالثاء  يوم  الجزائري  للسفير  والتعاون 

استياء  إبالغ  بهدف  تم    ،2014 يناير   28

ترحيل  خطوة  من  الشديد  المغرب 

مواطنا   70 من  ألزيد  الجزائرية  السلطات 

الفترة  خالل  المغربي  التراب  نحو  سوريا 

وأوضح   .2014 يناير  و28   26 مابين 

انعقاد  عقب  صحفي  لقاء  في  الوزير 

الحكومة  لمجلس  األسبوعي  االجتماع 

تم  أنه   ،2014 يناير   30 الخميس  يوم 

استياء  وبوضوح  الجزائري،  السفير  إبالغ 

التصرف  هذا  من  العميق  المملكة 

يتعلق  األمر  وأن  خاصة  الالإنساني 

وضعية  في  يوجدون  وأطفال  بنساء 

"طالبنا  أنه  مضيفا  الهشاشة،  بالغة 

في  كاملة  مسؤولياتها  بتحمل  الجزائر 

أنه بمجرد  هذا األمر". وأشار الخلفي إلى 

تم  السوريين،  المواطنين  هؤالء  ترحيل 

المساعدة  من  تمكينهم  على  العمل 

الضرورية  الطبية  والعالجات  الفورية 

الجزائر،  مع  الحدودية  المنطقة  في 

المواطنين  مع  التعامل  أن  مضيفا 

يجري  الجزائر  من  المرحلين  السوريين 

تؤطر  التي  القانونية  المنظومة  وفق 

الهجرة. مجال  في  الوطنية  السياسة 

رئيس  كيران،  ابن  اإلله  عبد  استقبل 

 31 الجمعة  يوم  صباح  الحكومة، 

وزير  الحكومة،  رئاسة  بمقر   2014 يناير 

الداخلية  والشؤون  العمومية  اإلدارة 

االشتراكية  الديمقراطية  بالجمهورية 

 W D J( سيقينيراتني  لسريالنكا، 

عمل  بزيارة  يقوم  الذي   )Sevinerathne

للمغرب على رأس وفد من المسؤولين.

اللقاء  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ  وذكر 

الدولة،  وزير  بها،  اهلل  عبد  حضره  الذي 

الصداقة  عالقات  تعزير  سبل  تناول 

ومجموعة  البلدين  بين  والتعاون 

ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا  من 

المشترك. االهتمام 

الخلفي 

يكشف حيثيات استدعاء السفير الجزائري

يستقبل وزير اإلدارة العمومية والشؤون الداخلية بجمهورية سريالنكا

رئيس الحكومة
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رئيس  تنصيب  لحفل  ترؤسها  خالل 

اعتبرت  بالقنيطرة،  طفيل  ابن  جامعة 

لدى  المنتدبة  الوزيرة  بنخلدون  سمية 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 

المغربية  الجامعة  أن  األطر،  وتكوين 

وتحسين  أدائها  بتنمية  اليوم  مطالبة 

التكوينات  جودة  من  بالرفع  مردوديتها 

سوق  متطلبات  مع  مالئمة  وجعلها 

فتحها  التي  الكبرى  واألوراش  الشغل 

الجامعة  أن  الوزيرة  وأضافت  المغرب. 

البحث  بمنظومة  االرتقاء  إلى  مدعوة 

االقتصاد  أن  اعتبار  على  العلمي، 

بناء  عبر  يتم  الوازن  والنمو  الحقيقي 

المعرفة. مجتمع 

سطرت  الوزارة  أن  إلى  الوزيرة  وأشارت 

مجموعة  يشمل  طموحا  مخططا 

المنظومة  تطوير  منها  األوراش،  من 

وجعلها  التكوينات،  وتنويع  التعليمية، 

واالرتقاء  الشغل،  سوق  مع  مالئمة  أكثر 

لألوراش  خادما  لجعله  العلمي  بالبحث 

الكبرى واألهداف الكبرى المسطرة على 

الصعيد الوطني. ودعت، من جهة أخرى، 

وجميع  المنتخبين  جهود  تضافر  إلى 

بهذه  للنهوض  والجامعة  الفاعلين 

التعليم  بقطاع  الخصوص  وعلى  الجهة 

العالي.

تنصيب  حفل  خالل  بنخلدون  وأكدت 

ابن  لجامعة  رئيسا  الميداوي،  الدين  عز 

القانون  أن  أمس  أول  بالقنيطرة،  طفيل 

العليا  المناصب  في  للتعيين  المؤطر 

ومعايير  مبادئ  تكريس  إلى  يهدف 

االستحقاق والكفاءة والشفافية وتكافؤ 

الفرص وعدم التمييز، وكذا السعي إلى 

المناصفة.

رئيس  كيران،  ابن  اإلله  عبد  استقبل 

يناير   31 الجمعة  يوم  صباح  الحكومة، 

شري  الحكومة،  رئاسة  بمقر   2014

سلمان خورشيد، وزير الشؤون الخارجية 

بزيارة  يقوم  الذي  الهند  بجمهورية 

لرئاسة  بالغ  وذكر  للمغرب.   عمل 

سبل  تناولت  المباحثات  أن  الحكومة 

التي  العريقة  الصداقة  عالقات  تعزيز 

التعاون  آفاق  وفتح  البلدين  بين  تجمع 

واعدة.  جديدة  ميادين  على  الثنائي 

الهندي  المسؤول  أن  البالغ  وأضاف 

هذا  عقب  للصحافة  تصريح  في  أعرب 

اللقاء عن إعجاب بلده بحكمة صاحب 

حفظه  السادس  محمد  الملك  الجاللة 

ينعم  اللذين  واالستقرار  وباألمن  اهلل 

شري  أن  البالغ  وتابع  المغرب.  بهما 

اللقاء  هذا  خالل  عبر  خورشيد  سلمان 

الهند  وسفير  الدولة  وزير  حضره  الذي 

بالمغرب، عن مشاطرة جمهورية الهند 

لمواقف المملكة المغربية واختياراتها 

القضايا  معالجة  في  وأسلوبها 

ǼǞǪƲǩƗالجهوية والدولية.

 يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند

رئيس الحكومة

بنخلدون تنصب رئيس "ابن طفيل" وتدعو لجودة التكوينات



57 أخبار الحكومة

االتصال  وزير  الخلفي،  مصطفى  قال 

إن  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

مؤخرا  عنها  كشفت  التي  المعطيات 

غير  للتخطيط  السامية  المندوبية 

دقيقة.

عقب  صحفي  لقاء  في  الخلفي  وأكد 

لمجلس  األسبوعي  االجتماع  انعقاد 

 2014 يناير   30 الخميس  يوم  الحكومة، 

كشفت  التي  لألرقام  خالفا  أنه  بالرباط، 

التي  اإلحصائيات  فإن  المندوبية  عنها 

والمالية  االقتصاد  وزارة  عن  صدرت 

واضحة ودقيقة وبينت كيف أن الحكومة 

تمكنت من تقليص نسبة العجز من 7.3 

في المائة سنة 2012 إلى 5.4 في المائة 

المعطيات  أن  الخلفي  وأبرز   .  2013 سنة 

التي صدرت عن وزارة االقتصاد والمالية 

 ،2014 سنة  العجز  نسبة  تقليص  توقعت 

نمو  نسبة  وتحقيق  المائة،  في   4.9 إلى 

تصل إلى 4.2 في المائة، مشيرا إلى أن 

بخصوص  أرقام  من  المندوبية  أعلنته  ما 

تكن  لم  والمديونية  والعجز  النمو 

دقيقة.

"يتوفر  المغرب  أن  على  الوزير  وشدد 

تم  صلبة،  إحصائية  منظومة  على 

من  بالدنا  مكنت  عقود  منذ  إرساؤها 

المستوى  على  كبيرة  مصداقية  كسب 

مع  المغرب  عالقات  أن  مبرزا  الدولي"، 

تنبني  الدولية  المالية  المؤسسات 

تنتجها  التي  المعطيات  مصداقية  على 

تمكن  والتي  والمالية  االقتصاد  وزارة 

الخارجية  االقتصادية  السياسة  تأطير  من 

لبالدنا. الدولية  المالية  السياسة  ودعم 

عن  رده  معرض  في  الخلفي  وأضاف 

الحكومة  "لجوء  بخصوص  سؤال 

المالية  قانون  أن  لالستدانة"،  المفرط 

الموارد  أن  عن  يكشف   2014 لسنة 

ستعرف  والهبات  باإلقتراضات  المرتبطة 

بين  ما  درهم  مليار   20 بحوالي  تراجعا 

سنتي 2013 و2014.

ǼǞǪƲǩƗ
المعطيات التي كشفت عنها المندوبية 

السامية للتخطيط غير دقيقة
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المواطنين  من  غيري  كما  باستمرار،  أتابع 

الشهرية  الجلسة  أطوار  والمهتمين، 

أضحت  والتي  الحكومة،  رئيس  للسيد 

خطاب  وتطوير  بلورة  في  فارقة  عالمة 

والتبسيط،  الوضوح  على  مبني  سياسي 

بتصاعد  عمومها  في  تميزت  مرحلة  في 

والعمل  السياسة  على  الطلب  شدة 

غيرها  جانب  إلى  ساهمت،  وقد  العام. 

شد  في  األخرى،  والمؤثرات  العوامل  من 

يمكن  بحيث  إليها،  الناس  من  عديد  انتباه 

المتلفزة  الخطابات  أن  إلى  االطمئنان 

إحداث  في  كبير  بشكل  ساهمت  تلك 

السياسة،  مع  المواطنين  من  جزء  تصالح 

المنتظم  شبه  البروز  في  ساهم  مما 

للسيد  المسبوق  غير  السلس  والتواصل 

خاصة  نكهة  إعطاء  في  كيران  ابن 

الذي  العام  السياسي  للخطاب  وفريدة 

السياسيون  والزعماء  القادة  يمارسه 

والمؤسسات  الجمهور  مع  عالقتهم  في 

تكسير  في  ساهم  الذي  الشيء  والنخب، 

العموميين  للمسؤولين  النمطية  الصورة 

والقادة السياسيين باختزالهم في منطق 

غير  الملغز  وبالكالم  بالمرموز  الحديث 

زاد من فك  المفهوم والمتعالي. وهذا ما 

الكائنات  وعن  السياسة  قارة  عن  العزلة 

خطابات  صوغ  تدمن  التي  السياسية 

متناول  في  هي  وال  مبيئة،  غير  غرائبية 

المتميز  األداء  بحكم  وذلك  بعامة،  الناس 

والخطاب  كيران،  ابن  اإلله  عبد  للسيد 

الناس  محكيات  من  والقريب  الفريد 

التواصل  في  يمارسه  والذي  وأفهامهم، 

السياسي.

النظير  المنقطع  النجاح  ذلك  يكون  وربما   

العادي  الديمقراطي  التمرين  لذلك 

أدمنها  التي  المنظمة  الحملة  من  جزء 

ابن  السيد  شخص  مستهدفا  البعض، 

حكومة  ورائه  ومن  إليه  يرمز  وما  كيران، 

اإلصالحات  تباشر  التي  السياسي  االنتقال 

الموقف،  في  بالشجاعة  يتسم  بمنطق 

ما  رغم  العالية،  الوطنية  والمسؤولية 

يمكن أن نسجله وسجلناه من استدراكات 

عن  أتحدث  ال  هنا  فأنا  ومالحظات،  نقدية 

السياسي  والنقد  الموضوعي  النقاش 

الوطنية  السياسية  القوى  عن  المنبعث 

الجمهور. وعموم  الفكرية  والنخب 

مما  النقيض  وعلى  أخرى،  جهة  من 

أسبوعيا  يتعذب  العام  الرأي  أصبح  سبق، 

رتيبة  باتت  عمومية  جلسات  بمجريات 

بغرفتيه،  البرلمان  مسرحها  مكرورة 

المنتسب  المستشارين  مجلس  وباألساس 

االنتقال  يواكب  ال  سحيق،  سياسي  لزمن 

البلد  في  الجاري  والدستوري  السياسي 

9مارس  وخطاب  فبراير،   20 بعد  ما  لمغرب 

 2011 نونبر   25 وانتخابات  يوليوز   1 ودستور 

وحكومة ابن كيران األولى والثانية.

الطبقة  من  البعض  أرادها  جلسات 

المعارضة  من  جزء  خصوصا  السياسية، 

لما  نموذجا  تكون  أن  المؤسساتية، 

في  مجازية  ومعارضة  رقابة  تتصوره 

في  البعض  عنها  قال  وقد  طبيعتها، 

لمكر  لكن  صدامية.  بكونها  توصيفها 

االتهامات  لكيل  عنوانا  غدت  التاريخ 

أخالقي  ال  ضابط  بال  الشتائم  وحبك 

العام  عنوانها  صار  حتى  قانوني،  وال 

القيم  في  انحطاط  العام  الرأي  لدى 

العمل  لمباشرة  المبادرة  لحظة 

بخاصة. منه  والرقابي  العام،  التمثيلي 

يكتب: رحموني 

السياسي  التوازن  وافتقاد  المعارضة 

أو لغة الضجيج واإلثارة
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لتلك  الباهت  الحضور  ساهم  وقد 

المعارضة إلى حد بعيد في تدهور الصورة 

من  لبعد  المؤسساتية  للرمزية  االعتبارية 

مجسدة  التمثيلية  الديمقراطية  أبعاد 

خالل  من  التشريعية،  مؤسساتها  في 

والمكر  بالخبت  طافحة  أساليب  سلوك 

من  ومستنكرة  مكرورة  باتت  والسقوط 

العام،  الرأي  من  عريضة  قطاعات  قبل 

الواطئ لجزء من نخبته  األداء  يراقب  وهو 

نواب  من  عديد  أداء  ومآالت  السياسية، 

األمة غير المشرف لهم وللغرفة التي قرروا 

على  ضدا  إليها  وانتسبوا  يستوطنوها،  أن 

يؤشر  اآلخر  وبعضهم  الدستورية،  األعراف 

العربي،  الربيع  على  سابقة  مرحلة  على 

إيقاع  على  يؤشر  وصياحه  بصراخه  وهو 

عنوانها  التي  الحالية  المرحلة  إيقاع  غير 

واالنتقال. واإلصالح  التغيير 

التي  السياسي  اإلصالح  تجربة  خلقت  لقد 

من  يقارب  ما  منذ  البالد  فيها  انخرطت 

عربي  متقلب  سياق  ظل  وفي  السنتين، 

من  رائعة  وطنية  انبعاث  حالة  ودولي، 

لإلسهام  والتطلع  والمشاركة  الترقب 

بالتوجس  مرفوقة  الوطني  النهوض  في 

تجسدت  وقد  اإلصالحات،  مآل  من  خيفة 

خلفته  ما  في  الدافقة  المشاعر  تلك 

جموع  بين  المنبسطة  العراض  اآلمال 

المواطنين على اختالفهم بدرجة أو أخرى، 

إيجابي  وطني  حراك  في  تجسدت  حالة 

يوحدهم  ما  إلى  المواطنون  فيه  يسعى 

أحوال  وتدهور  الفساد،  مواجهة  في 

للمواطنين  المعيشية  واألحوال  الوطن 

بعامة.

خارطة  خطوات  من  خطوة  أول  مع  ولكن 

الناس  من  كثير  ارتد  البلد،  لبناء  الطريق 

إلى  السياسي  المشهد  مكونات  من 

تحالفاتهم  بناء  وأعادوا  األولى،  والءاتهم 

واآلنية  الضيقة  المصلحة  أساس  على 

األعمى  الحزبي  بالتعصب  متسلحين 

عراك  خالل  ومن  القاتلة،  والنرجسية 

منهجية  عمليات  أديرت  ومتناقض  صريح 

عجزت  التي  األساسية  لإلصالحات  للتنكر 

تتصدرها  والتي  باألمس،  التدبيرية  النخبة 

تدير  كانت  لحظة  اليوم،  المعارضة 

الموقع  ذات  من  العمومي  القرار  دفة 

نيل  أو  قيادتها  أو  إجرائها  عن  الحكومي 

المحاولة. شرف  حتى 

عمر  من  االنتقالية  المرحلة  هذه  في 

يتكاتف  أن  المفترض  من  كان  الوطن، 

المغاربة جميعا لبناء وطنهم على قواعد 

المنجز  على  التراكم  قاعدة  وعلى  جديدة، 

التجارب  سابق  في  تم  الذي  اإلصالحي 

ودورات  الضوء  نقاط  كل  مع  التدبيرية، 

أنجزها  التي  السالفة،  واإلصالح  النهوض 

الحديث  تاريخهم  عبر  جميعا  المغاربة 

التوافقي.  التناوب  تجربة  منذ  وبالتعيين 

فبدال من أن نشترك معا في حياكة الثوب 

البعض  مال  جميعا،  يضمنا  الذى  الجديد 

البعض  ومال  الجديدة،  الترقيع  منهج  إلى 

بمعزل  الجديد  ثوبه  يشغل  أن  إلى  اآلخر 

ثم  ومن  لوحده،  غزله  لينكث  اآلخرين  عن 

َمْن ِمن اآلخرين يكون له نصيب في  يحدد 

هذا الثوب وإلى أي حد وكيف.

 

يبادر قادة الضجيج  : حين  تحالف هجين 
للمبارزة

للمرحلة  عنوان  حقا  هو  وصراخ  ضجيج 

لجانب  دقيق  وتوصيف  نعيشها،  التي 

متن  على  وهامش  السياسية،  حالتنا  من 

حياتنا العامة اآلن.. ضجيج وصراخ سياسي 

وضجيج  السياسية،  والتيارات  القوى  بين 

لذاته  مقصود  وصخب  وصحفي  إعالمي 

في  الجارية  اإلصالح  حالة  على  للتشويش 

البلد، من غير امتالك البديل وال الجرأة على 

وبعده،  ذلك،  كل  وقبل  جهارا.  الحق  قول 

مع  العام،  االجتماعي  الشارع  في  ضجيج 

من  الفئوية  المطالب  انبعاث  في  فورة 

المؤسسات  إلى  زحفت  والتي  داخله 

من  الميادين  كل  وطفحت  العامة 

من  الهوامش  بعض  حتى  العاصمة 

تآمر  نتيجة  الزحف  هذا  يكن  ولم  المدن، 

كما  بالعجز  ورئيسها  الحكومة  إلظهار 

مقولة  إلى  استنادا  بل  البعض،  تصوره 

الحريات،  بلد  في  للجميع  مفتوح  الباب  إن 

العمومي  والصخب  مباح  فيها  القول 

متاح.

لألجدى  والتطلع  األمل  من  نوع  إنه  قل  بل 

الممتنعة  المطالب  من  المراد  لنوال 

كان  وإن  األيام،  سالف  في  التحقق 

قطافها بتحريك فاعل، وقد يكون نوعا من 

الضغط النتزاع حق متوهم أو تحصينه من 

دون  من  لتوها  اإلصالحات  باشرت  حكومة 

الرمزية  للكلفة  تهيب  أو  توجس  أو  تردد 

السياسي. والثمن 

المطالبات  تلك  كل  انفجرت  لقد 

في  والحكومة  لها،  المواكبة  والتهييجات 

بداية مشوارها، وقد أراد البعض أن يأخذها 

وتدخل  تنشغل  أن  قبل  غرة  حين  على 

الحركة  عن  تحجبها  وترتيبات  تقاليد  في 

اإلصالحي  كسبها  وتسويق  واإلنجاز 

نماذج  تبزغ  وهنا  الناس.  بين  وإذاعته 

صارخة تستوجب استحضار روح المسؤولية 

والعالية. المتجردة  الوطنية 

 

نماذج..

فوسط كل هذا الضجيج والصراخ، تمر علينا 

إليها،  نلتفت  ال  قد  مهمة  ووقائع  أحداث 

المطلوب،  بالشكل  عندها  نتوقف  وال 

الكثير  الشيء  االهتمام  من  نوليها  وال 

الوقت. من  المستحق 

األساتذة  من  عدد  تهديد  مثال،  لنتأمل، 

االعتيادي  لعملهم  يعودوا  لن  بأنهم 

تضحيات  من  نضالهم  كلفهم  مهما 

االمتحانات  نتائج  يعلنوا  لن  وأنهم  مالية، 

المادية  لمطالبهم  االستجابة  تتم  لم  ما 

الترقية بالشهادة. وقبلهم  المشروعة في 
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إحدى  في  زمالئهم  عن  مشابه  تهديد  صدر 

سيوقفون  بأنهم  المغربية  الجامعات 

للسبب  االمتحانات  مراقبة  في  العمل 

نفسه، في وقت لم يحركوا ساكنا في ما 

والتي  بالطالبات،  تحرش  فضيحة  من  راج 

إضافة  الوطنية.  الصحافة  أثارتها  أن  سبق 

إضرابهم  عن  القضاة  بعض  إعالن  إلى 

حتى  العمل  عن  وتمنع  وقفة  شكل  في 

وغيره  أجورهم..  في  بالزيادة  الوفاء  بعد 

كثير...

حقوقا  األساتذة  للسادة  أن  وأفهم  أعرف 

أن  كذلك  وأعرف  تلبى،  أن  يجب  مادية 

الجامعة بها أزمات أخطر من مسألة األجور 

والمعرفي  العلمي  البحث  انهيار  مثل 

المدرجات  وازدحام  المكتبات  وفقر 

للطالب..  التعليمي  المستوى  وضعف 

يكون  ال  اإلصالح  أعرف  كما  ذلك.  وغير 

وجب  بل  كذلك،  يكون  ولن  معزوال،  جزئيا 

أن  غير  مندمج.  شمولي  بمنظور  مقاربته 

المالية  المطالب  تلبية  فى  الدولة  تلكؤ 

ليس  بها،  الوفاء  تأجيل  أو  واالعتبارية 

والمواطنين  الناس  قضايا  تؤخذ  أن  معناه 

الطالب  ويكون  لالبتزاز،  رهينة  بعامة 

والمرتفقين،  والمتقاضين  وأسرهم 

وغيرهم كثير، رهائن لن يفرج عنهم إال إذا 

الجامعية  القيم  أن  يبدو  لكن  الدفع.  تم 

مخيفين. وتراجع  تدهور  في  عندنا 

ومساحة  ساحة  القضاء  أن  وأعلم 

االستقالل  لثنائية  وفقا  العميق  لإلصالح 

العدل  لتشييد  ضلعان  فهما  والنزاهة، 

يفترقان  ال  اإلنصاف  لتأسيس  وصنوان 

على  التدريجي  االنتقال  معمار  في 

كل  لكن  العدالة.  منظومة  إصالح  درب 

التبرير  لغة  وامتهان  التراخي  يبرر  ال  ذلك 

مكونات  بعض  عن  الصادرة  واالبتزاز 

بلد  في  والشامخ  الكبير  القضاء  جسم 

ذلك  بموجب  وتختل  الكرامة  فيه  تعزّ 

العدالة. موازين 

الضجيج  ركام  وسط  أنه  أقول  ذلك،  لكل 

الفضاء  في  المنبعث  الصراخ  وتعاظم 

العام، خاصة اإلعالمي والسياسي، أخشى 

قد  االعتراض  في  األسلوب  هذا  يكون  أن 

الحاالت  من  كثير  في  لذاته  مقصودا  بات 

وحجب  الحضور،  ورسم  الوجود  إلثبات 

وليس  منطقه،  ونسف  اإلصالح  ثمرات 

اإلنسانية..  والكرامة  الحرية  لقيم  انتصارا 

مع  الموضوعي  التحالف  من  فلنحذر 

لإلصالح. الطبيعيين  الخصوم 

من  النماذج  تلك  عن  الحديث  إثارة  إن 

الصوت  ذي  للضجيج  الطاغي  الحضور 

كان  الميادين  من  عدد  في  العالي 

مسألة  في  الحياة  بعث  إلعادة  مناسبة 

واألهمية  البساطة  في  وغاية  حيوية 

الضجيج  موجة  إزاء  اإلصالحات،  تدبير  في 

يمأل  أن  له  المراد  والصخب  المفتعل 

الناس عن الجوهر.. الصورة ويشغل 

لحظة  للحكمة  الحاجة  مسيس  في  إننا 

االنحطاط،  لحظة  وللنضج  الضجيج، 

في  أننا  كما  التسرع...  لحظة  وللروية 

بكثير  اإلصالح  معركة  لتدبير  ماسة  حاجة 

وببراعة  والتبصر،  والمسؤولية  الروية  من 

بالغة الحكمة والنفاذ، وبعقالنية متبصرة 

والصخب..  الضجيج  انبعاث  لحظة  يقظة 

بالوطن  االرتقاء  تتطلب  لحظة  إنها 

الجامعة  اإلصالحية  والقيم  للمعاني 

تخالفت  مهما  والصالح،  الخير  قوى  لكل 

في  حيث،  والتقدير،  النظر  في  وجهاتهم 

مثل هذه اللحظات التاريخية، تصير كلمات 

الحكماء تُسمع في الهدوء أكثر من صراخ 

والمشوشين،  والمستبدين  المتسلطين 

بنبضات  تحس  ال  المتخلفة  الشعوب  ألن 

يعلو  فضجيجها  إيقاعاته،  وهدير  الزمن 

اإلنجاز  وبالغة  والتأمل  العمل  منطق  على 

العميق.. والفعل 

واألسابيع  األشهر  في  حدث  ما  إن 

الماضية من تعبئة على أساس معزول 

يجعلنا  وغيرها،  شائعات  فيها  اختلطت 

حالة  من  االنتقال  بلدنا  على  نخشى 

الحراك الوطني اإلصالحي إلى العراك 

ففي  اهلل.  قدر  ال  التناحري  الحزبي 

بالذات،  السياق  هذا  في  الحال،  واقع 

المنطقي  الُمركب  التفكير  يغيب 

الموضوعي  والحوار  والعقالني، 

الهادئ الذي يجعل الوطن برمته يتأرجح 

الضرورية  اإلصالحات  إجراء  ضرورة  بين 

الدولة  حماية  ضرورة  مع  تستقيم  التي 

لوضع  التدريجي  واالنتقال  االنهيار  من 

الشامل،  التغيير  سكة  على  المغرب 

تتعلق  موضوعية  ألسباب  رفضها  أو 

ومستقبل  نفسه  اإلصالح  شرعية  بمدى 

وهنا  برمتها.  الديمقراطية  العملية 

الخطورة. مكمن 
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ومن  ظني  في  تعقيدا،  األمر  يزيد  ومما 

المشهد  لتفاعالت  دقيقة  متابعة  خالل 

ورداءة  انحطاط  والحزبي،  السياسي 

الرموز  من  عدد  يستعملها  التي  اللغة 

السياسي،  الوسط  تؤثت  التي  الحزبية 

لها،  رمزية  وال  راقية  ليست  أتصورها  لغة 

الكراهية  قاموس  من  تمتح  هي  إنما 

وتوجيه  التحذير  إلى  وتميل  باألساس، 

الضمني  والتلميح  المتعالي  النصح 

هم  بما  اللحاق  وضرورة  بالمجهول، 

قناعات. من  يتبنونه 

من  عديد  مواقف  نجد  كله،  هذا  ظل  في 

اليوم  معارضة  في  السياسية  األطراف 

قضية  من  الموقف  في  حاسمة  غير 

اإلصالح نفسه، وهي تعمل على استعادة 

حال  واقع  تجاوزها  ومفردات  خطابات 

الهادئ  االنتقال  في  المغربية  الخبرة 

خالل  من  المتراكم،  الصبور  والتغيير 

االستئثار  خطابات  مع  المبكر  القطع 

واالستفراد ودعاوى االرتداد والنكوص.

 

: لإلصالح ثمن وجب  المستقبل  خطاب 
بأدائه الوفاء 

عمقا  أكثر  أخرى  وجهة  من  للصورة  لننظر 

وروحانية  ومسؤولية  وتهيبا  ونظارة 

نبتعد  أن  وإشراقا.. فربما يكون من األجدى 

التقريرية  السياسة  عن  الشيء  بعض 

وغير  المفروض  وعن  وتوابعها،  المباشرة 

والساسة  القادة  سجال  في  المفروض 

والذى  عمله  ينبغي  الذى  واإلعالميين 

الموجهين  خطابات  في  تجنبه  ينبغي 

والتحليل  التنظير  وعن  والمرشدين، 

والتركيب.. والتفكيك 

السماء  فاضت  أسبوع  من  أكثر  ففي 

أينعت  والمنة،  الحمد  وهلل  ندى،  قطرات 

وأزهرت  وانتشاء،  وزهوا  بشرا  األرض  معها 

بما  الرحيم،  المنان  لدن  من  وجودا  عطاء 

سينعكس على وطننا الحبيب رخاء وهناء.

الكلمات  بعض  نذكر  أن  المفيد  من  إنه 

المعمعة  قبل  بالتأمل،  الجديرة  المفيدة 

االستحقاقات  بسبب  فيها  الدخول  المزمع 

خالل  بها  القيام  علينا  التي  السياسية 

من  المتبقيتين  القادمتين  السنتين 

هذه  عمر  في  الرتيب  السياسي  الزمن 

التاريخ  في  الفريدة  اإلصالحية  التجربة 

عن  بعيدا  للبالد،  المعاصر  السياسي 

ومناخ  والتوقعات  السيناريوهات  بورصة 

واأللغاز. واألحاجي  الحكايات 

التاريخية  اللحظة  أهمية  من  الرغم  فعلى 

الذى  الغموض  وكل  بالدنا،  بها  تمر  التي 

بمستقبل  يتعلق  تقريبا  شيء  كل  يلف 

والكيفية  ومؤسساته،  الحبيب  مغربنا 

ونبنيه  باإلصالح  وطننا  بها  ُسنقيم  التي 

من  العميق  النهوض  في  ونعينه  بالعدل 

الحكيمة  الكلمات  أن  إال  الكثيرة،  عثراته 

تكون  تكاد  وحدها  السديدة  والتصرفات 

بسبب  الكفاية،  فيه  بما  مسموعة  غير 

جانب  كل  من  تتجاذبنا  التي  الصرخات 

تترك  قطعا  لكنها  االتجاهات،  كل  وفي 

الصراخ  سمة  أن  علما  فينا..  الغائر  أثرها 

أن  الهادئة،  الكلمات  عكس  على  دوما، 

ويتمركزون  أفكارهم  إال  يرون  ال  أصحابه 

للحوار  فرصة  يتيحون  وال  ذواتهم،  حول 

يخشون  ألنهم  والحر،  المفتوح  والنقاش 

والباهر  الساحر  وأثرها  الكلمة  نفاذ  قوة 

معادلة  في  وكذا  البشر،  في  والقوي 

التشويش  تأبيد  يريدون  إنهم  التغيير.. 

الراقي  العام  الحوار  أجواء  وإفساد 

الذي  الضجيج  يعني  فالصراخ  والمسؤول. 

من  والبد  حق  على  أنهم  حسبهم،  يعني، 

العالية. أصواتهم  لحبال  االمتثال 

العام  للمشهد  المتابع  يلحظ  ولسوف 

السمة  هذه  أن  كيف  ساحاته  مجمل  في 

بعينه،  اتجاه  أو  طرف  على  حكرا  ليست 

الفرقاء  مجمل  بين  تستشري  باتت  وإنما  

عزّ  واإلدمان،  العدوى  إلى  أقرب  بصورة 

يجعلهما  بما  والذوق  العقل  صون  معه 

يتجردان انتصارا للوطن أوال. فالكل يدعي 

الثاقبة  أن لديه الحكمة المطلقة والرؤية 

التي تملك الوصفة السحرية للتغيير، بيد 

عن  تنتج  التي  والرؤية  الحكمة  افتقاد  أن 

األثر  نفس  لها  يكون  أن  يمكن  ال  الصراخ 

الهادئة  الحكماء  كلمات  عنه  تسفر  الذي 

الصافية.

 

عبرة  العالي:  والصراخ  الهزيمة  منطق 
ألمانيا.. من 

أنني قرأت نصا  في هذا السياق أيضا أذكر 

لألديب األلماني هرمان هسه، الذى حصل 

على جائزة نوبل لآلداب عام 1946، بعنوان 

العمل،  هذا  خالل  من  حاول  حيث  دميان، 

أن  الذاتية،  سيرته  إلى  أقرب  كان  الذى 

من  المهمة  الرسائل  من  العديد  يرسل 

هادئة  بنبرة  بصديقه  البطل  عالقة  خالل 

ألمانيا  أن  رغم  ومتأنية،  ومتأملة  ورصينة 
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كانت تموج بالكثير من الضجيج واألحداث 

الجسام.

عالمية  حرب  من  خارجة  بالده  كانت  فلقد 

أن  استطاعت  ثقيلة  بهزيمة  أولى 

كانت  األمر  واقع  في  ولكنها  تتجاوزها، 

ستجرها  النازية،  هو  آخر  طريق  في  تسير 

إلى هزيمة أخرى أكثر ثقال الحقا، ما يعني 

وأنها  الهزيمة  تجربة  من  تتعلم  لم  أنها 

ويسمعها  يوقظها  من  إلى  حاجة  في 

كان  الصراخ  أن  بيد  هادئا،  حكيما  كالما 

عاليا.

كانت  التي  تحديدا  اللحظة  هذه  ففي 

هسه  هرمان  كان  بالصراخ،  تضج  ألمانيا 

بتأمل  له  يسمح  بهدوء  يحتفظ  أن  يحاول 

ضجيج هذا الزمن وأن يقدم أفكاره بعمق، 

تناقضات  حول  القضايا  من  العديد  ويثير 

التي  ألمانيا  وأزمة  والواقع،  اإلنسان 

تحمله  وما  النازية  موجة  تجتاحها  بدأت 

يلتفت  أحد  فال  ُمقلق،  عنف  مقدمات  من 

عقب  كبيرة  كانت  اإلخفاقات  أن  إلى 

العالمية األولى، وأن تداعيات هذه  الحرب 

أكبر. كانت  اإلخفاقات 

هذه  جسامة  يعي  من  هناك  يكون  قد 

بما  الواقع  أن  بيد  وتداعياتها..  اإلخفاقات 

نحو  يتجه  كان  قوى  موازين  من  يحمل 

مسارات أخرى تعبر عن صراخ المتسلطين، 

أو  سلطانهم،  أو  بأموالهم،  سواء 

مكانتهم، أو شعوذتهم، أو رفضهم لكل ما 

هو جديد يقيم الوطن من عثراته، أكثر من 

تحتاج  التي  الحكماء  كلمات  عن  تعبر  أن 

يخفت  الصراخ،  زمن  ففي  الهدوء.  إلى 

والعلم.  المعرفة  وتتراجع  العقل،  صوت 

فال تعد هناك حاجة إلى تفهم األسباب أو 

إثارة القضايا الحقيقية أو التعلم من خبرة 

بين  التمييز  أو  اآلخرين  خبرة  أو  الماضي 

مجتمعيا  حراكا  تعكس  التي  المواقف 

واالجتماعية  االقتصادية  بأبعاده  حقيقيا 

وبين  والثقافية،  والمدنية  والسياسية 

يطال  الذى  الصراخ  من  يؤجج  الذى  العراك 

المساحات  كل  إلى  ويمتد  االتجاهات  كل 

في التجربة اإلصالحية، والتطور السياسي 

العنيد. الوطني 

الروية  خطابات  إلى  اليوم  نحتاج  كم 

الحكمة  كلمات  وصوغ  والهدوء، 

طريق  في  نسير  هل  تدلنا:  كي  والمروءة 

عنه  ننحرف  أننا  أم  المطلوب  التغيير 

هو  لما  جديدا  تكريسا  يعنى  بما  متنكبين، 

قائم من جمود؟

 

الخالصة.. عود على بدء..

خارطة  أن  خاصة  الخطر،  أستشعر  إنني 

مالمحها  بدأت  التي  الهيكلية،  اإلصالحات 

في البزوغ مع تفتق هذه التجربة الحكومية 

الديمقراطي  االنتقال  مرحلة  سياق  وفي 

سوف  أولى  خطوة  إال  ليست  الجارية، 

تعقبها خطوات أخرى بالتأكيد، إن خلصت 

النيات ورست سفينة الوطن على أطروحة 

ارتداد  أفق  دون  االستقرار  إطار  في  اإلصالح 

ال قدر اهلل.

التي  الوليدة  التجربة  صالح  من  أن  وأظن 

للحركة  التفعيل  يتم  أن  بالدنا  تعيشها 

خالل  من  جميعا  المغاربة  بين  المشتركة 

والوفاق،  واللقاء  التشارك  مقاربة  إعمال 

ووضع  اإلصالح  تفخيخ  على  الرهان  ال 

اإلرجاء  أو  والتعطيل  باإلرباك  له  المطبات 

والتأجيل.

كما  والسياسي،  المدني  العام  فالمجال 

الخوف،  من  األلسن  تحرير  ميدان  عكسه 

المدني  طابعه  على  الحفاظ  من  البد 

عام  هو  ما  بين  المسافة  وعلى  والسلمي 

وسياسي، وبين ما هو حزبي محدود األفق 

بحجم محدودية الذات الحزبية التي تحمله 

وإال  لنرجسيتها،  واالنتصار  لغرورها  والوالء 

بائسة  دولة  إلى  كبلد،  جميعا،  تحولنا 

الفعل. القوى عاجزة عن  معزولة منهكة 

الدول  من  العديد  عرفتها  خبرة  وهى 

الخصومة  تعني  تكن  ولم  ثالثية،  العالم 

سوى  العام  الشأن  مدبري  مع  فيها 

الشرعية  ألن  الفشل،  تلو  الفشل  مراكمة 

الحياة  في  حاضرة  للناس  الشعبية 

السلطوي  الجمود  دعاة  ولكن  اليومية، 

ليتحرك  السياسة  تتحرك  أن  يبتغون  ال 

بكبر  برمته  البلد  وليكبر  اإلصالح  قطار 

الرحيبة  الوطن  آلفاق  نخبته  وارتقاء  قادته 

المبذول،  الثمن  يكن  ومهما  والواسعة، 

دافوس  في  كيران  ابن  األستاذ  يقل  ألم 

المهم  الصورة،  في  نكون  أن  يهم  ال  أنه 

أجمعين،  به  ونرتقي  الوطن  يتقدم  أن 

مهما  الوطن،  وبنا  فينا  ويحيا  نموت  لكي 

واليافطات. العناوين  تكن 

مسؤول  وطني  حوار  إلى  حاجة  في  إننا 

الوطني  الحراك  استمرارية  يضمن 

القواعد  بعض  نضع  بحيث  المشترك، 

االخالقية، التي يجب أن يتم االتفاق عليها 

بما تحول دون الوقوع في فخ العراك على 

الهويات والتحيزات ما قبل وطنية. أساس 

رحموني خالد 

العدالة  لحزب  العامة  األمانة  عضو 

والتنمية



63 أخبار وطنية

تأسيس  عن  الديمقراطي  اليسار  تيار  أعلن 

وتضم  الديمقراطي.  اليسار  فدرالية 

الوطني  المؤتمر  حزب  من  كل  الفيدرالية 

وحزب  الموحد  االشتراكي  والحزب  االتحادي 

ويهدف  االشتراكي.  الديمقراطية  الطليعة 

المغربي  اليسار  بناء  إعادة  إلى  التكتل 

من  سياسية  ديمقراطية  جبهة  وتشكيل 

حداثي،  ديمقراطي  مجتمع  بناء  أجل 

الفيدرالية  وتعتبر  الفيدرالية.  حسب 

للتحالف  وانتقالية  جديدة  تنظيمية  صيغة 

حسب  ديمقراطي،  يسار  أجل  من  الثالثي 

ندوة  في  التحالف  قيادة  عنه  أعلنت  ما 

عرفت  التي  الخميس،  أمس  صحفية 

والنظام  السياسية  الوثيقة  تقديم 

هذه  أن  أساس  على  للفيدرالية.  األساسي 

الفيدرالية تسمح لكل حزب عضو في هذه 

وأنظمتها  القانونية  بشخصيتها  الفيدرالية 

والمحلية. الوطنية  واألجهزة  األساسية 

االتحاد  داخل  جديدة  تصعيدية  خطوة 

لشكر.  إدريس  رأس  تستهدف  االشتراكي 

هذه الخطوة هي دعوة ومطلب باستقالة 

لشكر من رئاسة الحزب.

"والد  تيار  يتزعمها  التصعيدية  الخطوة 

الشعب"، وهو تيار بحزب االتحاد االشتراكي 

األول  الكاتب  ويطالب  الشعبية.  للقوات 

االستقالة،  بتقديم  لشكر،  إدريس  للحزب، 

باعتبارها خطوة أخالقية، تشكل أساسا متينا 

وتدشين  الضائع،  الزمن  لتدارك  للسعي 

استثنائي  مؤتمر  بعقد  جديد،  حزبي  تحول 

يؤسس لمرحلة جديدة من حياة حزب يحتاج 

فعال إلى جميع نسائه ورجاله وشبابه.

موقع  ذكره  ما  حسب  مطالبه،  التيار  وبرر 

التي  المزرية  بالوضعية  بريس"،  "نون 

"من  أنه  إلى  مشيرا  الحزب،  يعيشها  أصبح 

الريع  فضائح  طبيعة  في  التمعن  خالل 

السياسي التي اندلعت نارها اإلعالمية بين 

السريع  الوأد  عملية   أن  نجد  االتحاد،  أجنحة 

فعل  هي  كمشروع  االتحاد  تستهدف  التي 

الحالية  القيادة  تنهجه  داخلي  اختياري 

مواكبة  عن  والمتخلفة  أخالقيا  المفلسة 

الزمن الدستوري".

المؤتمر  محطة  الشعب"  "والد  تيار  ووصف 

مميت  بخلل  مرت  بأنها  التاسع  الوطني 

الديمقراطية  الممارسة  مصداقية  أصاب 

هذا  أن  معتبرا  االتحادية،  القواعد  داخل 

العقل  خطأ  عن  الناتج  االنشطاري  الخلل 

قاد  الداخلية  صراعاته  تدبير  في  االتحادي 

إلى الفشل مع شبهة الفساد التي فعلت 

الديمقراطي" اليسار  "فيدرالية  بميالد  يتعزز  الحزبي  المشهد 

 .. تصعيدية  خطوة 

باستقالة لشكر "الوردة"  مطالب من داخل 
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االتحادية  الوجوه  أحد  بوبكري  محمد  اعتبر 

لشكر  إدريس  لتيار  والمعارضة  المعروفة 

الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  داخل 

أن خطابات وكالم "الزعيم" االتحادي إدريس 

لشكر يكشف أن الدور الذي يضطلع به هذا 

الرجل هو التغطية على عمل الجهات التي 

تعوق البناء الديمقراطي في بالدنا امتنانا 

منه لها على دعمها له.

ال  الحكومة  ضد  لشكر  ادعاءات  أن  وأبرز 

رد  سياق  في  ذلك  وجاء  الواقع،  يعكسها 

أن  يعتبر  الذي  لشكر  كالم  على  بوبكري 

حقوق  لتنسف  جاءت  الحكومة  "سياسة 

هذا  أن  إلى  مشيرا  العاملة"،  الطبقة 

ر أي برنامج إلنقاذ الطبقة  "الزعيم" لم يَُطوِّ

الوحيدة  الفئة  أنها  يزعُم  التي  المتضررة 

المتضررة من سياسة الحكومة.

نشرته  مقال  خالل  من  بوبكري  وأشار 

عدد  في  المغربية"  اليوم  "أخبار  يومية 

إدريس  أن  إلى  الجاري،  يناير   30 الخميس 

لشكر ال يقوم في واقع األمر بأية معارضة، 

الجهات  يخدم  إنه  بل  يدعيه،  ما  عكس 

الحالية،  األوضاع  قراءة  يريد  وال  المتحكمة، 

لمشكالت  حلوال  تقترح  بدائل  أية  يطرح  وال 

والغالء  والبطالة  والفقر  والصحة  التعليم 

التي  المعضالت  وسائر  واألمن،  والتقاعد 

بأنه  واتهمه  المواطنون.  منها  يعاني 

االشتراكي  االتحاد  إخراج  على  جاهدا  يعمل 

عبر  واالجتماعي  السياسي  الصراع  من 

يقطع  وجعله  الفكرية،  اختياراته  تحريف 

بهدف  الديمقراطي  االشتراكي  الفكر  مع 

عن  مفصول  يميني  حزب  إلى  تحويله 

تسعى  لشكر  أهداف  أن  وأضاف  المجتمع. 

على  والعمل  الحزب  هذا  هوية  مسخ  إلى 

تقدم  الذي  العرض  أن  معتبرا  انقراضه، 

لالتحاد  اإلدارية  اللجنة  دورة  أمام  لشكر  به 

 2014 يناير   25 يوم  المنعقدة  االشتراكي 

الحقيقة. وهذه  األهداف  هذه  كشفت 

وأبرز أن أهداف الرجل التي يعلن عنها تؤكد 

الفرضية التي تقول إنه قد تم ترتيب وصول 

االشتراكي  االتحاد  زعامة  إلى  الرجل  هذا 

لينفذ مشروعا مناقضا لفكر الحزب ومبادئه 

وقيمه، مشيرا إلى أنه ما إن أصبح على رأس 

الرأي  ومعهم  االتحاديون  بدأ  حتى  الحزب 

االجتماع  إلى  الرجل  سعي  يالحظ  العام 

في  منه  رغبة  النقابية  القيادات  بعض  مع 

وحدوي  عمل  أي  وضرب  بينها،  العداوة  بث 

صفوف  في  الشقاق  وزرع  يجمعها،  قد 

ُمكلف  أنه  إلى  ذلك  ويعود  بعضها... 

الملفات  طرح  دون  للحيلولة  بالمناورة 

الشعب  آالم  برفع  والمطالبة  االجتماعية 

المتحدث. يضيف  ومعاناته،  المغربي 

وأشار بوبكري إلى أن اجتماع اللجة اإلدارية 

إصابة  عن  كشف  االشتراكي  لالتحاد  األخير 

جسدتها  جديدة  تنظيمية  بعاهة  االتحاد 

الجدد  المندمجين  بعض  تدخالت  بوضوح 

ب  يسمى  كان  مما  إليه  القادمين  فيه 

"الحزب العمالي"، بتعبير القيادي االتحادي. 

للشكر:  مدحه  في  قال  بعضهم  أن  لدرجة 

"ما أروعك يا سي إدريس، َهْيَت لك...". هذه 

الغباوة  قمة  بأنها  بوبكري  اعتبرها  العبارة 

والجهل بمعنى ما يتم التلفظ به.

التدخالت  عيِّنة  من  نستنج  أن  يمكن  وقال: 

أن  وغيرها،  اإلدارية،  باللجنة  تمت  التي 

المتدخلين  لهؤالء  "الزعيم"  استقدام 

اللجنة  في  العضوية  ومنحهم  الشارع  من 

االتحاد  تدمير  في  رغبته  يكشف  اإلدارية 

السياسية.  لألمية  مرتعا  ليصير  االشتراكي 

باإلضافة إلى ذلك، فقد أدمج هذه الفصيلة 

من البشر في الحزب لتنفير المثقفين ظنا 

طويال  ر  يَُعمِّ أن  من  سيمكنه  ذلك  أن  منه 

تجهيل  أن  هو  يعيه  ال  ما  لكن  رأسه.  على 

يُبيَد  أن  قبل  نفسه  هو  به  سيفتك  الحزب 

ولإلنتاج  للتأطير  مضاد  الجهل  ألن  الحزب، 

للحياة... نقيض  فهو  وبالتالي  والفعل، 

الخطاب  أن  االتحادي  القيادي  وأبرز 

المتداول لدى القيادة الحالية لالتحاد يؤكد 

السياسيين  والممارسة  الخطاب  بؤس 

يحول  حيث  المغرب،  في  وانحطاطهما 

دون  للمجتمع  السياسي  التجهيل 

يفضي  فسوف  وبالتالي  المأسسة، 

االستقرار  زعزعة  إلى  المأسسة  هذه  غياب 

وطننا  وجعل  الوطنية  الوحدة  وتقويض 

وال  وحدة  ال  إذ  األجنبية،  لألطماع  فريسة 

استقرار بدون مأسسة وتحديث ودمقرطة...

المستوى  هذا  كان  إذا  ما  حول  متسائال 

الثقافي ألتباع إدريس لشكر سيعيد االعتبار 

الثمار  هي  هذه  وهل  السياسي؟  للعمل 

ال  اليسار  وحدة  إن  اليسار؟  لوحدة  األولى 

برامج  أساس  على  إال  تنهض  أن  يمكن 

ال  عليها،  متفق  فكرية  ومشاريع  واضحة 

وال  "الزعيم"  يطيعون  أتباع  استقدام  عبر 

أن  المتحدث  ذات  واعتبر  أوامره.  يعصون 

مع  تحالفه  بأن  يعتقد  عندما  واهم  لشكر 

ألن  االستقالل،  حزب  مع  تحالف  هو  شباط 

يمتلك  ال  الجديد  االستقالل  حزب  زعيم 

عالل  فكر  فهم  من  تمكنه  التي  المؤهالت 

مضيفا:  المتحدث،  يؤكد  وقيَّمه،  الفاسي 

يتم  موظفين  مجرد  لشكر  وإدريس  إنه  بل 

استعمالهما لمحو ذاكرتي حزبيهما وضرب 

المبررات  هذه  أن  واعتبر  "الوطنية".  فكرة 

االتحاديون وكل  التي رفَض من أجلها  هي 

في  المشاركة  الديمقراطيين  الوطنيين 

مع  يجمعهم  شيء  ال  ألنه  يناير   11 تجمع 

االنتحار  يمارس  لشكر  أن  معتبرا   ، شباط 

الريع. من  االستفادة  أجل  من  السياسي 

 لشكر ينفذ مشروعا ضد حزبه بعد ترتيب وصوله إلى قيادته

االتحادي بوبكري



65

بوطيب : الصورة التي يظهر بها "المستشارون" مخجلة ..

أخبار وطنية

لتقنين  الوطنية  الوكالة  أفادت 

الهاتفية  المكالمات  سعر  أن  المواصالت 

انخفاضا خالل السنة الماضية أدى إلى رفع 

اتصاالت  زبناء  قبل  من  االستهالك  حجم 

المغرب. وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته 

تطور  حول  االنترنيت،  على  موقعها  في 

أسواق االتصاالت أن مدة المكالمات عرفت 

السنة  مع  مقارنة  بالمائة   11 بنسبة  ارتفاعا 

 .2012 سنة  مع  مقارنة   2013 أي  قبلها،  التي 

الشهري  االستعمال  متوسط  أن  وأكدت 

بالمائة   13 بنسبة  ارتفع  الثابت  للهاتف 

111 إلى 125 دقيقة. وأبرز التقرير  لينتقل من 

التنازلي،  منحاها  واصلت  الهاتف  أسعار  أن 

المحمول  الهاتف  أسعار  انخفضت  حيث 

العائد  ووصل  بالمائة.   23 بناقص  سنويا 

المتوسط للدقيقة 41 سنتيما، دون احتساب 

 .)2013( الماضية  السنة  نهاية  مع  الرسوم 

مقابل 53 سنتيما السنة التي قبلها )2012(.

تراجعت،  بدورها  االنترنيت  خدمات  أسعار 

انخفض  حيث  الوثيقة،  ذات  تقول 

بناقص  للفاتورة  الشهري  المتوسط 

خدمات  انخفضت  بينما  بالمائة،   14

بناقص   )3G( الثالث  الجيل  من  االنترنيت 

الهاتف  حظيرة  وسجلت  بالمائة.   22

بالمائة.   8.73 بنسبة  نموا  المحمول 

االنترنيت  مشتركي  حظيرة  عرفت  فيما 

وصل  حيث  بالمائة،   45.97 بنسبة  نموا 

الهاتف  أما  مشترك.  ماليين   5.77 إلى 

فيه  المشتركين  عدد  فوصل  الثابت 

مشتركا. و861  ألفا  و924  مليونين  إلى 

الحانون  بوطيب  الصحفي  الكاتب  اعتبر 

يظهرها  التي  والصورة  السلوك  أن 

مخجلة.  صورة  البرلمانيون  المستشارون 

مكممين  مؤخرا  ظهروا  لما  وخاصة 

أفواههم داخل قبة البرلمان بشريط الصق، 

من  مل  شعب  تعاطف  نيل  في  طمعا 

الكاميرا  طريق  عن  وجوههم،  إلى  النظر 

قبل  ما  أصنام  مثل  ساكنين  ظلوا  بعدما 

تنتهي  ريتما  فقط  الدقائق  لبعض  التاريخ 

المتحدث. يقول  التصوير،  من  الكاميرا 

يومية  نشرته  مقال  في  بوطيب  ودعا 

 31 الجمعة  عدد  في  المغربية  األحداث 

الذين  البرلمانيين  المستشارين   ،2014 يناير 

أفواههم  على  الصقا  شريطا  وضعوا 

كلما  ألنهم  الدهر،  أبد  يسكتوا  أن  إلى 

الكلمة  تناول  وإن  يفيدون،  ال  تكلموا 

مجاز  له  حرره  قصيرا  خطابا  يتهجى  أُميهم 

يقول  معدودة،  دريهمات  مقابل  عاطل 

أساليب  ابتكار  إلى  دعاهم  كما  الكاتب. 

كاالحتجاج  رديئة،  أساليب  بدل  جديدة 

شباط،  ذلك  فعل  كما  واألتان،  بالحمير 

تقوم  التي  األساليب  هذه  مثل  أن  معتبرا 

الرفيع. الطراز  من  عبث  المعارضة  بها 

تقرير .. تراجع أسعار الهاتف واالنترنيت ..
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يكتب  فإنه  الصحافي،  قلم  يطيش  عندما 

صافي،  غير  بشكل  طيشه  من  تفرع  ما 

يسعفه  ال  فيما  بالنبش  نهمه  يشبع  حيث 

واقع ملموس تشهده العين التي ال تحابي 

أحدا، وال تجافيه أبدا.

مناسبة هذا الكالم، ما خطته يمين أو يسار 

الصفحة  على  الكراوي  المهدي  المدعو 

 2282 عدد  "المساء"  جريدة  من  األخيرة 

"طوق  عموده:  في   2014/1/27 اإلثنين  ليوم 

وتنساها"،  "تكبر  عنوان:  تحت  الحمامة" 

"الحجرة  القديمة:  بالمقولة  إياه  مستهال 

من الحبيبة تفاحة"... ومتخذا من السيد نبيل 

المدينة،  وسياسة  السكنى  وزير  اهلل  بنعبد 

واالشتراكية"،  التقدم  "حزب  عام  وأمين 

بالحجارة  رميه  حادث  في  له  تعرض  وما 

حنقه  جام  لصب  ذريعة  الزاك"...  "آسا  في 

على الحكومة برمتها متعمدا خلط األوراق، 

على  والضرب  بالمصطلحات،  والتالعب 

بشكل  المشروعة  المغاربة  متطلبات  وتر 

يبتلع  كي  المتلقي  إرباك  بنية  انتهازي... 

المتعطشة  قريحته  به  جادت  ما  بسهولة 

وذلك  الحكومة،  لعمل  المقصود  للنكران 

من  شيء،  كل  في  أخفقت  أنها  بوصفها 

قبيل:

به...  المجتمع  الذي وعدت  الرفاه  إنجار  عدم 

وكأن الرفاه عنقود عنب، ما على الحكومة 

إال أن تقطفه، وتضعه على طبق من ذهب 

سالم-  –يا  المغربي  المجتمع  مائدة  على 

هي،  كيف  األمور  لواقع  صارخ  تجاهل  في 

وكيف ينبغي لها أن تدبر؟

الريع والفساد... وهو يعلم كذلك  ومحاربة 

الخطوات  أولى  تحريك  مجرد  عن  ترتب  ما 

أوساط  "تقربلت"  كيف  االتجاه،  هذا  في 

من ال مصلحة لهم في ذلك، وهم من هم 

-وهو يعرفهم كما يعرف نفسه- في عمق 

متقمصا  نزل  كيف  وبالمقابل  المجتمع... 

بافتراء  المواطنين  عن  المدافع  شخصية 

الشرائية  قدرتهم  على  تهجمها  تهمة 

–هكذا-، ومنع توظيف المعطلين، وتوقف 

وفرض  األجور،  وتجميد  االجتماعي،  الحوار 

حيا  –بال  األسعار  لوائح  كل  على  زيادات 

أن  يعلم  وهو  دليل،  غير  من  حشمة-  بال 

ما  يطلها  لم  للمواطنين  الشرائية  القدرة 

لم  المعطلين  وأن  بالتحديد،  هو  يقصده 

المباراة  طريق  عن  التوظيف  من  يمنعوا 

اإلستجابة  عدم  طال  وإنما  دستوريا، 

شابته  الذي  يوليوز   20 محضر  لمعطلي 

مع  يستقيم  وال  الحكومة،  حسب  خروقات، 

الدستور،  يحدده  كما  الفرص  تكافؤ  مبدإ 

الذي  القضاء  على  محال  الملف  هذا  وأن 

قانونا  فيه  البت  صالحية  وحده  يملك 

من  الحكومة  يمكن  مما  نهائي،  وبشكل 

والمتمثلة  إليها،  الموجهة  التهمة  براءة 

مباشرا... توظيفا  هؤالء  توظيف  رفض  في 

كما  يتوقف،  فلم  االجتماعي  الحوار  وأما 

النقابات  أن  ما  بقدر  الكاتب،  يدعي 

من  هي  المعارضة  على  المحسوبة 

للحكومة  المعارضة  رؤاها  لصالح  تسيسه 

بطرح  وتارة  االنسحاب،  أو  بالمقاطعة  تارة 

مائدة  إلى  الجلوس  قبل  تعجيزية  مطالب 

الحوار...

بالشكل  فطرحه  األجور...  تجميد  وكذلك 

مجرد  العمود،  صاحب  تناوله  الذي 

المنجمون  إال  يعتقدها  لن  سوف  خرافة 

حكايتها  أن  ذلك  يقظة،  يحلمون  الذين 

جلب  تستهدف  التي  باإلصالحات  مرتبطة 

تبسيط  عبر  والوطنية  األجنبية  االستثمارات 

الضريبية  المداخيل  وتحسين  المساطر، 

سبق  مما  واألقبح  أوعيتها...  توسيع  عبر 

لوائح  كل  على  زيادات  فرض  يدعي  أن  هو 

عاقل  به  يقول  ال  الذي  الشيء  األسعار... 

يمشي في األسواق، وهو يعلم أنها تخضع 

للحرية تبعا لما تعرفه هذه من حيث العرض 

تجاهله  ذلك  من  واألمر  واألدهى  والطلب، 

المواد  على  زيادة  أي  الحكومة  لنفي 

تعرف  وكونها  أصال،  والمحددة  المدعمة 

إجراءات تعديلية تمكن من التخفيف على 

صعوبات  عدة  من  للدولة  العامة  الخزينة 

عن طريق تفعيل نظام المقايسة وغيره...

ويعري  جلي  بشكل  يوضح  ما  فإن  وأخيرا، 

قلمه  على  وتأثيرها  الكاتب،  نفسية  على 

على  السافر  الهجوم  ذلك  هو  الطائش، 

وزراء "حزب العدالة والتنمية" بالخصوص... 

وتقمص شخصية النيابة عن المغاربة بغير 

وجه حق، من أنهم "طلع ليهم الخز" –هكذا 

العظم"،  وصل  "الموس  وأن  الزنقة-  بلغة 

ال  مما  التشاؤم،  في  غاية  لألمور  وبتصوير 

يخدم بتاتا مصلحة الوطن،

"وال  مقام  إلى  بأنفسنا  نسمو  أن  وإلى 

شريفا  مبدأ  أشياءهم"  الناس  تبخسوا 

يعطي لكل ذي حق حقه دون اللجوء إلى 

النفوذ الصحفي من خالل جريدة  استغالل 

الجميع  ينكب  أن  نرجو  قناة...  أو  موقع  أو 

شيء  وال  الحق،  على  التواصي  على 

مهما  للباطل  مزهق  كونه  الحق...  غير 

استشرى في أي ذات بما في ذلك الجسم 

الصحافي!

بقلم/ سعيد بورجيع

عندما يطيش قلم الصحافي ..
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 25 لثورة  الثالثة  السنوية  الذكرى  بمناسبة 

الحقوقية  المنظمات  رسمت  بمصر  يناير 

الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية 

بمصر  الحقوقي  الواقع  عن  قاتمة  صورة 

وانتهاك  بالقمع  المصري  الجيش  متهمة 

حقوق اإلنسان على نحو غير مسبوق،

شخص   1400 قتل  يوليوز،  من  الثالث  فمنذ 

غالبيتهم من أنصار مرسي في أعمال عنف 

"االستخدام  بسبب  قضوا  هؤالء  وأكثرية 

األمن"،  قوات  جانب  من  للقوة  المفرط 

بحسب منظمة العفو الدولية.

ناشطين  باعتقال  السلطات  قامت  كما 

خارج  من  يناير،   25 ثورة  في  بارزا  دورا  لعبوا 

قانون  إقرار  وتم  مرسي  الرئيس  مناصري 

العديد  انتقدت  كما   ، التظاهر  يحظر  جديد 

على  الهجمات  الحقوقية  المنظمات  من 

إلى  إضافة  الصحافة،  وحرية  الصحافيين 

غير  منظمات  لمقار  الممنهج  التفتيش 

حكومية خوفا من ثوثيق جرائم االنقالب..

ما  بأن  سابق  مقال  في  قلنا  أن  سبق  لقد 

مضادة  ثورة  يمثل   يوليوز   3 يوم  حصل 

والعودة  الحقيقية  الثورة  مسار  إلجهاض 

بالبالد إلى المربع األول.

االنقالب  قادة  اعتمده  الذي  الوحيد  الخيار 

أي  أمام  الطريق  وقطع  القمع  خيار  هو 

قيام  إمكانية  حتى  أو  للمصالحة  إمكانية 

من  خوفا  شكلية  صورية  ديموقراطية 

الحاكمة  السلطات  وراهنت  اإلخوان  عودة 

عن  جديد  من  الخوف  هاجس  إعادة  على 

طريق اعتماد أسلوب الصدمة والقتل خارج 

ارتكاب  إلى  األمر  وصل  بل  القانون،  نطاق 

مؤيدي  من  العديدين  دفعت  وحشية  مجازر 

إلى  المنتخب  الرئيس  على  االنقالب 

المعارضة  إلى  والتحول  الجيش  معارضة 

من أبرزهم محمد البرادعي..

الشعبي  االحتجاج  أن  الصادمة  المفاجأة 

في  الخوف  بناء  إعادة  ونظرية  يتوقف  لم 

قلوب الناس لم تصمد طويال، وهو ما وضع 

االنقالبيين في مأزق حقيقي..

المشكلة  لكن  تماما،  انهار  الخوف  حاجز 

اعتماد  في  تورطوا  االنقالب  قادة  أن 

لم  بحيث  القمع،  وهي  وحيدة  استراتيجية 

ارتكاب  وبالتالي  عنها  التراجع  يستطيعوا 

يجعلهم  وهو  الوحشية  المجازر  من  المزيد 

أمام انتحار سياسي حقيقي..

قادة  عليها  أقدم  التي  الوحيدة  المبادرة 

الحراك  قادة  إقناع  محاولة  هي  االنقالب 

مقابل  الطريق  خارطة  بقبول  الشعبي 

إطالق سراح المعتقلين، المعتقلون رفضوا 

مقايضة حريتهم الشخصية مقابل التفريط 

جماعة  إعالن  الوطن..وحتى  حرية  في 

اإلخوان جماعة إرهابية كان لعبة مكشوفة 

المصري  الشعب  يقظة  أمام  تصمد  لم 

الحرية.. في  حقه  انتزاع  على  وإصراره 

تمثله  الذي  الداخلي  الحصار  إلى  باإلضافة 

الذي  الخارجي  الحصار  هناك  االحتجاجات 

االنقالب،  لقادة  الدولية  المالحقة  تمثله 

الجيش  طرف  من  المرتكبة  الجرائم  فجميع 

متناهية  بدقة  توثيقها  يجري  والشرطة 

يجري  كما  دولية،  مؤسسات  بواسطة 

المعايير  عن  المصري  القضاء  خروج  توثيق 

مشروعية  أي  يفقده  مما  الدولية  الجنائية 

أمام المحافل الدولية..

تحالف  إلى  دفع  المحاسبة  من  الخوف 

واإلعالم  والقضاء  والشرطة  الجيش  مربع 

خوفا  األمام  إلى  الهروب  سياسة  واعتماد 

من أي تراجع..

وستبني  سدى  تضيع  لن  الشهداء  دماء 

المستقبل  في  الثورة  لمصر  حقيقيا  مجدا 

نظر  في  المنال  بعيد  مطلبا  ذلك  بدا  وإن 

صديقنا حسن طرق...

غالب  واهلل  قريبا  ونراه  بعيدا  ترونه  إنكم 

على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون...

عبد العلي حامي الدين

عضو األمانة العامة لحزب العدالة 

والتنمية

.. الثورة تنبعث من جديد في مصر 

يكتب الدين  حامي 
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جميل أن يكون لدينا مركز أو هيئة مستقلة 

أرقام  بإصدار  تضطلع  الحكومة،  عمل  عن 

وبيانات عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

عن  بعيدا  المستقبلية،  األداء  وآفاق  بالبالد 

قبضة السياسة والسياسيين.

المعلومة  دمقرطة  شروط  من  ذلك  إن  بل 

وضمان  البيانات،  وشفافية  اإلحصائية، 

على  الرقابة  وتفعيل  السليم،  التخطيط 

عمل الحكومة بلغة األرقام والمؤشرات، إذ 

ال تخلو دولة متقدمة من مثل هذه الهيئات 

اإلحصائية.

المندوبية  مثل  هيئة  تتحول  عندما  لكن 

السامية للتخطيط بالمغرب، والتي يصرف 

مندوبها  ويعتبر  الدولة،  أموال  من  عليها 

إلى  تتحول  عندما  وزير،  بمثابة  الحليمي 

أداة مسيسة.

أداء  في  تشكيك  أداة  إلى  تتحول  وعندما 

اليقين  وعدم  الخوف  وزرع  بل  الحكومة، 

على  ذلك  وتأثيرات  المغرب،  مستقبل  في 

التصنيف  وزعزعة  األموال،  رؤوس  تدفقات 

االئتماني للبالد.

أداًة لعرقلة جهود  الهيئة  وقتها تصبح هذه 

تقدير  على  معينة  أداة  وليس  اإلصالح، 

بالدقة  والمستقبلية  الحالية  األوضاع 

المطلوبة، لينبني عليها القرار السليم.

المهندسين  في  تشكيكا  ليس  هذا 

خيرة  من  فهم  والتقنيين،  اإلحصائيين 

األدوات  في  تشكيكا  وليس  البلد،  خبرات 

بها  يشتغلون  التي  العلمية  واآلليات 

الخشية  هو  بل  دوليا،  بها  والمعترف 

لنشر  ضغوط  عليهم  تمارس  أن  من 

تحوير  أو  صحيحة،  غير  بيانات  وإخراج 

من  الخشية  وأعمالهم.  أبحاثهم  نتائج 

والنتائج. المقدمات  وليس  المخرجات 

مناسبة الحديث ما قالته المندوبية السامية 

يتوقع  المغربي  االقتصاد  أن  من  للتخطيط 

الحالي،  العام  بالمائة  ب2.4  ينمو  أن  له 

 4 عند  أعلى  بنمو  الحكومة  توقعات  نظير 

الرد  إلى  المالية  وزارة  دفع  ما  وهو  بالمائة، 

المندوبية،  بأرقام  القبول  وعدم  بالنفي 

العامة  الشؤون  وزير  الوفا  محمد  إن  بل 

تخويف  من  نوعا  ذلك  في  رأى  والحكامة 

األجانب، المستثمرين 

وهي ردود- وإن كنت غير راض عن طريقة 

ولم  قبل،  من  نعهدها  لم  تصريفها- 

وزير  ولعلو  اهلل  فتح  عهد  في  حتى  تحصل 

اليوسفي، عندما كان  المالية في حكومة 

تصفية  من  سياق  في  يناور،  أيضًا  لحليمي، 

االتحادي،  البيت  رفقاء  مع  الحسابات 

واليوم ربما يصفي الحسابات مع عبد اإلله 

بن كيران.

عن  صدرت  التي  التوقعات  في  نخوض  لن 

المندوبية الساميًة، والتي جاءت في عديد 

طبيعي  أمر  وهذا  دقيقة،  غير  المناسبات 

الكالم  لنحصر  لكن  توقعات،  مادامت 

بتوقعات نمو االقتصاد المغربي لعام 2014 

رقم  وهو  بالمائة،   2.4 تتوقع  فالمندوبية 

حيث   ،2013 العام  في  تحقق  عما  جدًا  بعيدا 

رقم  أيضًا  وهو  بالمائة،   4.5 عند  النمو  جاء 

وبعيد  بل  الحكومة،  تقديرات  عن  جدًا  بعيد 

ماليتين  مؤسستين  أكبر  تقديرات  عن  جدًا 

في العالم.

بالمائة،   4 توقع  الدولي  النقد  فصندوق 

هاتان  بالمائة.   3,6 توقع  الدولي  والبنك 

بتزويدهما  الحكومة  تلتزم  المؤسستان 

المقارنات  إجراء  ألجل  الدقيقة  باألرقام 

االقتصاد  حالة  وتقييم  جهة،  من  الدولية 

والمؤسسات  األجانب  المستثمرين  لفائدة 

عالوة  أخرى،  جهة  من  المقرضة  المالية 

للمغرب  راتبة،  بزيارات  تقومان  أنهما  على 

المشاورات  إلجراء  البلدان  من  وغيره 

وتقديم المشورات، وهو وضع يصعب معه 

للمساءلة  تجنبا  األرقام،  وتضخيم  تزييف 

الدولية. المالية 

من  أقل  جاءت  المندوبية  أرقام  أن  ولو 

ليس  إذ  تقبلها  لتم  بقليل،  الحكومة  أرقام 

التطابق، بيد أن ما  مطلوبا حصول نوع من 

طلعت به المندوبية جاء أقل بنقطة واحدة 

يصعب  جدًا  كبير  فرق  وهو  النقطة،  ونصف 

القبول به.

بريئة  إحصائية  معلومة  نريد  بالمحصلة 

بعيدة  والتسييس،  السياسة  قبضة  من 

من  والبهرجة  الحسابات  تصفيات  عن 

المندوب  وأقصد  ذاك،  أو  الطرف  هذا 

ألن  المالية،  وزارة  أو  بالتحديد  السامي 

وفق  اإلصالح  مسار  استكمال  هو  األساس 

مبني  محكم  وتخطيط  صحيحة  قرارات 

أما  والشفافًة.  الدقيقة  البيانات  على 

سواء  العاملون  والتقنيون  المهندسون 

عليهم. لوم  فال  الوزارة  أو  المندوبية  في 

بقلم/ محمد أفزاز

كاتب صحفي

أفزاز : مندوبية التخطيط وجدل تسييس المعلومة
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صادق  تونس  عرفته  طويل  مخاض  بعد 

التونسي  التأسيسي  الوطني  المجلس 

على  الساحقة  باألغلبية  )البرلمان( 

الذي  بنعلي  نظام  بعد  تونس  دستور 

صوت  حيث  التونسي،  الشعب  عليه  ثار 

نائبا   200 عليه  المتوافق  الدستور  لصالح 

ممثال   12 سوى  يعارضه  لم  فيما  برلمانيا 

عن   4 امتنع  بينما  التونسي  للشعب 

التصويت.

وجرى التصويت على الدستور التونسي 

ليلة األحد في وقت متأخر. وكان المجلس 

على  التصويت  في  شرع  التأسيسي 

من  الثالث  في  فصال"  "فصال  الدستور 

العملية  هذه  من  لينتهي  الحالي  يناير 

أن  يعني  ما  نفسه.  الشهر  من   23 في 

لدولة  الجديد  الدستور  على  التصويت 

كاملة.  يوما   20 حوالي  كلف  تونس 

هو  تونس  دولة  عرفته  دستور  آخر  وكان 

من  سنة   54 حوالي  قبل  إقراره  تم  الذي 

اآلن، أي في سنة 1959.

الدستور  إقرار  قبل  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

سياسية  تجاذبات  تونس  عرفت  الحالي 

الثورة،  على  باالرتداد  تهدد  كانت  قوية 

كانت  األحداث  من  عدد  تناسلت  حيث 

من  بدأ  الذي  العربي  الربيع  بنهاية  تهدد 

الديكتاتوريات  على  الثورة  في  تونس 

الجسم  في  عشش  الذي  والفساد 

مزجت  فاسدة  أنظمة  بسبب  العربي 

الشعوب.  فأفقرت  والثروة  السلطة  بين 

التونسي  التأسيسي  المجلس  وكان 

المجلس  بمقر  كبيرة  فرح  حالة  شهد 

ونقلت  تونس،  أعالم  النواب  فيها  ورفع 

يذرفون  كانوا  النواب  بعض  فيديوهات 

الدموع فرحا، وتبادل النواب التهاني في 

وقت علت الزغاريد داخل قاعة المجلس. 

قبل  التونسي  النشيد  النواب  ردد  كما 

لدماء  أوفياء  "أوفياء  شعار  يرددوا  أن 

الشهداء" في إشارة إلى الشهداء الذين 

بنعلي. نظام  على  ثورتهم  أثناء  راحوا 

التأسيسي  المجلس  رئيس  وقال 

إن  الختامية  كلمته  في  التونسي 

يشبه  بما  الدستور  على  المصادقة 

اإلجماع تعتبر لحظة وفاء للشهداء الذين 

راحوا دفاعا عن الكرامة وضد الدكتاتورية 

التي كان يمثلها نظام بنعلي .

باالنقالب  الثانية  جمهوريتهم  ميالد  يكتبون 

بنعلي دستور  على 

التونسيون 
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حكاية ثورة لم توأد .. درسها الوفاق 

.. واللقاء 

بوزيد  سيدي  من  المبادر  الهامش  كان  إذا 

تسمية  في  وبليغا  دقيقا  الخضراء  تونس 

ذات  صدح  عال  وبصوت  وقهره  فقره  من 

فيها  وقضى  السراق،  عصابة  يا  ثورة: 

البوعزيزي رحمة اهلل عليه مشعال فتيل ثورة، 

فإّن المركز المناصر كان قد حدد مصير هذه 

ومشايعيهم  الظلمة  الطغاة  من  العصابة 

وبلسان   ،2011 يناير   14 يوم  رجعة،  غير  إلى 

َمن وكلها ومثلها خير تمثيل: بشعار صداح، 

يريد،  والشعب   ،Dégage ديغاج   يقول 

وبنشيد له ترنيمة النصر الخالد للشابي: إذا 

يستجيب  أن  بد  فال  الحياة  أراد  يوما  الشعب 

التي  النهضة  طليعتها  وبنخبة  القدر، 

دستورا  أجمعين  وللعرب  لتونس  أهدت 

رغم  وترقى  تصعد  جعلها  وتنازال  وفاقيا 

الكيد والتحريف .

ولكن  بصعوبة  تونس  تتقّدم-إذن- 

الديمقراطي،  البناء  مسار  في  بثبات، 

كما  جديد  من  المبادرة  تنتزع  فريدة 

رصعتها في ساحات الثورة والتغيير.

-بالفكر  االنقسامين  رأب  وسيكون 

شعبها  وبلحمة  للنهضة  الوفاقي 

ديمقراطيي  وصالبة  قادتها  وذكاء 

والمجتمع  النخبة  بتوحيد  جمعاء-  تونس 

الجامع  الوطني  المشروع  قاعدة  على 

المواطني..

الفعلي  القيام  بوابة  هو  ذلك  سيكون 

المجال  في  جامع  مجتمعي  لنموذج 

طليعيا  سيكون  العربي،  السياسي 

المنتظرّة  االنتخابات  وستكون  بامتياز، 

القادمة عالمة عليه، بعد النجاح في مسار 

الحكومة  عن  طوعا  والتنازل  الدستور 

الوفاق  عقد  من  البالد  وتمكين  وتدبيرها 

يعتبر. لمن  درس  هو  جديد،  من  واللقاء 

 

تونس تنتصر من جديد .. 

وتنتزع المبادرة وتتألق

حمى اهلل األوطان والعمران واإلنسان

 مصر وتونس.. فرق بين دستور الوفاق 

الغلبة.. ودستور 

تونس  من  كل  لدستور  وافية  قراءة  بعد 

الثورة، ودستور انقالبيي مصر، نستخلص 

أحدهما  منطقين،  بين  الكبير  الفرق 

الوطني  الوفاق  قاعدة  على  ينبني 

تسييج  منطق  يكرس  واآلخر  العريض، 

الدولة األمنية المتغلبة.

 

في البدء كانت الثورة في تونس..

لها صداها وما بعدها، ثار البوعزيزي، فارتد 

مبارك،  عرش  فسقط  الكنانة،  مصر  إلى 

ومن خالله انهارت عديد من رؤوس الظلم 

واالستبداد..

متحيزا  يكون  -ولن  قطريا  ليس  الحدث 

كما  الثورة،  آفاق  له  بل  محدود-  لوطن 

أطيافها  بكل  تونس  النتفاضة  كانت 

على الطغيان..

العرب  سماء  في  الربيع  سيزهر 

أجمعين.. والمسلمين 

لست مبالغا، لي اليقين بذلك..

قدر تونس أن تنجح .. هي حكاية ثورة لم توأد

يكتب: رحموني 
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جملة  انهارت  العرب،  ثورة  تجدد  تونس 

من المؤامرات على جدار الوفاق الوطني 

الكبير والديمقراطي، الذي هندسته نخبة 

النهضة.. حركة  طليعتها  وفي  تونس 

يناير..  25 ثورة  مصر  على  جديد  من  الدور 

سيورق الربيع مجددا : حرية وكرامة وعدالة 

وانطالق آلفاق رحيبة..

أن  بد  فال  الحياة،  أراد  يوما  الشعب  إذا 

القدر.. يستجيب 

أن  للقيد  بد  وال  ينجلي،  أن  لليل  بد  وال 

ينكسر..

تجديد الثورة في دماء العرب..

وتتألق تونس..

وملهما  مدويا  الحدث  يرتد  أن  اهلل  أسأل 

في صعيد العرب جميعا.. آمين

تجديد  معناه  تونس،  في  االنتقال  رسوخ 

الديمقراطي  للتطور  ودعم  الثورة  دماء 

وتحفيز  العربي،  المغرب  بلدان  كل  في 

الديمقراطية  قاعدة  على  للتنافس 

والتميز

اهلل  ورعا  ومثيالتها،  تونس  اهلل  حمى 

الحبيب مغربنا 

ألقه في  الحدث  تصنع  الثورة،  تونس  هنا 

أوفياء.. أوفياء لدماء الشهداء..

للمجلس  تاريخية  جلسة  بحق  كانت 

الدستور  إلقرار  التونسي  التأسيسي 

التونسي..

راقيا  وفاقيا  درسا  النهضة  أعطت  حيث 

واالستعداد  االنتقال،  مرحلة  تدبير  في 

للتنازل من أجل ارتقاء الوطن..

واستعداد  للتعاقدات  ووفاء  جهيد  صبر 

دعاة  على  الفرصة  لتفويت  مديد 

التونسي.. النموذج  وتفخيخ  الفتنة 

قيادة  عن  تنازلوا  أنهم  راشد  يقل  ألم 

لالنتقال  حماية  األغلبية،  وهم  الحكومة 

الديمقراطي..

هنيئا للشعب التونسي..

وحمى اهلل شعوبنا واألوطان ..

هي بركات ثورة تونس ..

وكذا ثورة 25 يناير في مصر..

خالد رحموني

عضو األمانة العامة ورئيس قسم التأطير 

الخارجي لحزب العدالة والتنمية

ينادون  للذين  الفيزازي  محمد  استغرب 

الحريات".  "توسيع  بمطلب  مرة  كل 

حريات؟،  من  هؤالء  ينقص  ماذا  متسائال: 

حيث  ويتنقلون  يشاؤون  ما  يقولون  فهم 

يضيف  رقيب،  أو  حسيب  دون  يشاؤون 

الفيزازي.

معه  أجرته  حوار  في  المتحدث،  ذات  وقال 

الخميس  عدد  في  الناس"  "صحيفة  يومية 

بتوسيع  يطالبون  الذي  إن   ،2014 يناير   30

مغالطون  المغرب  في  الفردية  الحريات 

يمنعهم  أحد  ال  ألنه  ذلك  مفضوح،  بشكل 

من فعل أو قول شيء أصال.

الخوض  يريدون  كانوا  إذا  أما  واستدرك: 

ومعارضين  منتقدين  الوطن،  ثوابت  في 

فهذا  الحريات،  توسيع  باسم  ومعترضين 

في  يقف  أن  الجميع  على  الذي  الضرر  من 

وجهه، ألنه ال عالقة له بالحرية وإنما يسعى 

مغالطة  وجود  إلى  وأشار  الفتنة.  إلى 

وهي  البعض  يكرسها  أن  يحاول  أخرى 

أن  معتبرا  المدنية،  والدولة  الدينية  الدولة 

دولة  على  التحجير  تتوخى  المغالطة  هذه 

صوت  التي  وهي  المغاربة  يريدها  أخرى 

الفصل  في  الدستور  في  المغاربة  عليها 

الدولة".  الثالث عندما يقول: "اإلسالم دين 

عسكرية  دولة  في  نحن  هل  وتساءل 

في  البعض  يغالي  حتى  بوليسية  أو 

المطالبة بدولة مدنية، مطالبا أصحاب هذه 

الدعوة بتوضيح القصد من الدولة المدنية.

على  ضدا  بالحريات  المطالبون 

الفتنة يريدون  الثوابت 

الفيزازي
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عدد  في  المغربية  األحداث  يومية  نشرت 

االثنين 27 يناير 2014 مقاال للكاتب محمد 

الدولة  "مســؤولـية  بعنـــوان:  البريني 

بصراحة،  ركن  في  القاضي"  ومسؤولية 

هذا نصه:

 

فيها.  نتمعن  ثم  الصورة،  هذه  لنتخيل 

نزيه ومستقيم يستقل حافلة نقل  قاض 

أو  بعمله  لاللتحاق  قطارا،  أو  عمومية، 

للعودة إلى منزله ألنه ال يستطيع اقتناء 

مكتظة  الحافلة  خصوصية.  نقل  وسيلة 

والفئات  األعمار  مختلف  من  بالركاب 

شخص  يوجد  هؤالء  بين  من  االجتماعية. 

يتعلق  ملف  في  نظر  أن  للقاضي  سبق 

سيكون  كيف  ضده.  حكما  وأصدر  به، 

من  لألذى  تعرض  إذا  القاضي  موقف 

طرف الراكب لالنتقام من الحكم الصادر 

ضده ؟ كيف يرد القاضي على تعليقات 

إليه  يسيء  كالم  منهم  صدر  إذا  الركاب 

وإلى الجسم القضائي، من قبيل االتهام 

وغير  واالنحياز،  والمحسوبية  بالرشوة 

العدالة  بصورة  اللصيقة  التهم  من  ذلك 

معنوياته،  على  التأثير  هو  ما  المغربية؟ 

وعلى عمله، وعلى كرامته ؟ كيف يمكن 

جو  في  مهنته  يواصل  أن  القاضي  لهذا 

الضروريين  الذهن  وصفاء  الطمأنينة 

الحكم  إلى  يهتدي  لكي  خلوته  في  له 

الصورة  هذه  تبرر  أال  ؟  والمنصف  العادل 

وحدها ضرورة تحصين القضاة، واالستجابة 

والقضاة؟  القضاء  استقاللية  لمتطلبات 

حوله:  اإلجماع  ويستقطب  جاهز،  الجواب 

الستقاللية  نعم  القضاة،  لتحصين  نعم 

القضاء. لكن المشكل يكمن في بلورة 

وهذا  ملموسة.  إجراءات  في  اإلجماع  هذا 

ما لم يحصل بعد.

القضاة  أجور  في  الزيادة  نعتبر  هل 

هدف  نحو  خطوة  مؤخرا،  عنها  المعلن 

فإنها  األمر  كان  مهما  ؟  القضاة  تحصين 

بها.  الترحيب  سوى  يمكن  ال  التفاتة 

صحيح أن ردود الفعل تباينت حول الزيادة 

ال  لكن  تعميمها.  عدم  وحول  وحجمها 

شك أنها سوف تدخل بعض السرور على 

بضرورة  اعترافا  وتشكل  المستفيدين، 

إصالح أحوال القضاة المادية.

الذاتي  االكتفاء  بأن  الوعي  يجب 

شرطا  يعد  المادية  الناحية  من  للقضاة 

استقالل  تحقيق  شروط  من  أساسيا 

االستقالل  وذلك  االكتفاء  ذلك  القضاء. 

لكل  أساسيين  مبدأين  معا  يشكالن 

منهما  واحد  اختل  إذا  نزيه.  قضائي  نظام 

ال  قاض  لنتصور  العدالة.  ميزان  اختل 

ألسرته،  الئق  سكن  على  التوفر  يستطيع 

من  أبنائه  لتمكين  الوسائل  يملك  وال 

متابعة دراستهم إلى نهايتها، وال يضمن 

إذا  وخاصة  أسرته،  ألفراد  كريما  عيشا 

يشكل  إخوته...أال  أو  والديه  يعيل  كان 

يهدد  عليه  قويا  ضغطا  الوضع  هذا 

المسؤولة  هي  الدولة  إن  استقالليته؟ 

المادي  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  عن 

المسؤولية  هذه  عن  تخلت  إذا  للقضاة. 

ضمير  ال  من  سعي  سهلت  قد  تكون 

المشروع، وظلمت  االغتناء غير  لهم نحو 

والنزاهة. باالستقامة  يتمسكون  من 

أخرى،  جهة  من  التسجيل،  يستحق  ما 

في  تأتي  إنها  الزيادة.  هذه  توقيت  هو 

إصالح  حول  الجدل  باحتداد  يتسم  مناخ 

خالل  من  فيه  القضاة  وبانخراط  العدالة، 

لم  إيجابية  ظاهرة  وهذه  تنظيماتهم. 

في  حدوثها  تصور  الممكن  من  يكن 

الماضي. لقد استطاع الجسم القضائي 

حول  التعبير  حرية  في  حقه  يفرض  أن 

مهنية  منظمات  تشكيل  وحق  قضاياه، 

ونظم  قائمة،  كانت  التي  تلك  بجانب 

تحركات مطلبية، ونفذ وقفات احتجاجية، 

قيل  ما  يهم  ال  صحفية.  بيانات  وأصدر 

التي  الحركة  هذه  خلفيات  حول  ويقال 

تدب في جسم القضاء. األهم هو أنه لم 

التعبير عن مطامحه  يعد محروما من حق 

وانشغاالته وهمومه.

المنصف  من  ليس  مكاسب  هذه 

يتخوف  من  هناك  أن  رغم  بها،  االستهانة 

قوة  إلى  التنظيمات  هذه  تحول  من 

ضغط لخدمة مصالح فئوية على حساب 

من  النوع  هذا  للعدالة.  حقيقي  إصالح 

تتطور  ال  لما  ألوانه.  سابق  لعله  التخوف 

مضادة  قوة  لتصبح  التنظيمات  هذه 

والسياسية  واإلدارية  المادية  للضغوط 

إذا  القضاة؟  استقالل  تستهدف  التي 

لها  يكون  فسوف  المنحى  هذا  اتخذت 

غير  الوضع  من  عدالتنا  تحرر  في  كبير  دور 

تساهم  وسوف  عليه،  توجد  الذي  السليم 

في تعزيز هبة ووقار قاعات المحاكم. نريد 

بفضل  ووقاره  هبته  يكتسب  أن  لقضائنا 

السلطة  بسبب  وليس  أحكامه،  عدالة 

الدولة  كانت  فإذا  يملكها.  التي  الزجرية 

وتوفير  استقالله،  ضمان  عن  مسؤولة 

في  مهمته  لممارسة  الكفيلة  الوسائل 

ظروف  وجودة  الطمأنينة،  تطبعه  مناخ 

وإذا  المادية،  الضغوط  وغياب  العمل، 

كان من واجبها محاسبته محاسبة صارمة 

الرقابة  تستطيع  لن  فإنها  عادلة،  ولكن 

هو  القاضي  ضمير  القضاة.  ضمائر  على 

ونوعية  وسلوكه  عمله،  على  الرقيب 

الكفيلة  هي  يصدرها  التي  األحكام 

محمد البريني : مسؤولـيـة الدولة ومسؤولية القـاضـي
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والوقار،  والمهابة  االحترام  بإكسابه 

ولكن  للنقد،  فقط  ليس  بتعريضه  أو 

واإلنصاف  العدل  صفات  ولنزع  للشبهات 

عن نتائج أعماله.

بلغت  التي  البلدان  في  يسمع  قلما 

عالية  درجة  القضائية  الممارسة  فيها 

واالستقاللية،  والنزاهة  التحصين  من 

شائبة  تشوبه  الفالني  الحكم  أن 

االنحياز،  أو  المحسوبية  أو  الرشوة 

األحكام،  من  حكم  إلغاء  يتم  وعندما 

سبب  يرجع  أحد  ال  فيه،  الطعن  أو 

أصدره.  الذي  القاضي  ذمة  إلى  ذلك 

يطعن  ال  لقضائه.  مطمئن  المجتمع 

هو  العكس  واستقامته.  نزاهته  في 

الصعب  من  بات  حتى  عندنا  السائد 

لدى  بقضائنا  اللصيقة  الصورة  تغيير 

شيء  كل  في  التشكيك  المواطن. 

السائد  المحاكم هو السلوك  صدر من 

لدى المتقاضين ولدى الرأي العام. بل 

قضية  له  من  جل  فيه  يفكر  ما  أصبح 

وسيط  عن  البحث  هو  المحكمة  في 

المكلف  القاضي  مع  صفقة  إلبرام 

بالملف.

العادي  المواطن  من  )ابتداء  الجميع 

تغيير  إلى  يدعو  األجنبي(  المستثمر  إلى 

حقيقي  إصالح  وإلى  الوضعية،  هذه 

الشبهات.  جميع  فوق  عدالة  للبالد  يمنح 

تعويضات  في  الزيادة  تشكل  هل 

وتشكيل  التعبير  حرية  ومنحهم  القضاة، 

حقوقهم  عن  المدافعة  المنظمات 

نهايته  لكن  يطول،  قد  لمسلسل،  بداية 

الطموح؟  هذا  تحقيق  هي  ستكون 

إلى  العدالة  إصالح  مشروع  ينتهي  هل 

إلصالح  والصلبة  الحقيقية  اللبنات  وضع 

عدم  األفضل  من  للعدالة؟  حقيقي 

تتوفر فيها  بأجوبة قد ال  اليوم،  المغامرة، 

المصداقية، وقد يكذبها المستقبل. لكن 

أخذ  ضرورة  هو  وبعده،  ذلك  قبل  األكيد، 

االعتبار  بعين  والتربوي  الثقافي  الجانب 

تحقيقه  يمكن  شيء  ال  المعادلة.  في 

والصالح  العمومية  الخدمة  ثقافة  خارج 

واالستقامة  النزاهة  على  والتربية  العام، 

ومقاومة المغريات بكل أنواعها.

 30 الخميس  عدد  في  الخبر  يومية  نشرت 

"بالمرصاد"  ركن  في  مقاال  الجاري  يناير 

بعنوان "النفي واإلثبات" هذا نصه:

ما يحسب للشخصيات السياسية العمومية 

المثيرة للجدل، عبر التاريخ، هو تلك الصراحة 

التي تتمتع بها، وذلك الصدق الذي يكشف 

عن نفسه، وسط كم هائل من التصريحات 

والمـــواقف واالرتجــــاالت والمبــــادرات 

وتلك  الصدق  وهذا  الكثيرة.  السياسية 

السياسة  في  يطلب  ما  أعز  هو  الصراحة 

إن  النادر،  عداد  في  يدخل  ألنه  والسياسي، 

لم نقل المفقود.

من ذلك، الخرجة األخيرة لمحمد الوفا، الوزير 

المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدب 

بالشؤون العامة والحكامة، داخل البرلمان، 

أول أمس الثالثاء، عندما نفى الوفا، وبشكل 

أسعار  في  الزيادة  الحكومة  اعتزام  قاطع، 

والكهرباء.  والدقيق  والسكر  الغاز  قنينات 

للمواطن  يحقق  للغاية،  مهم  تصريح  وهو 

يستعيد  ويجعله  االطمئنان،  من  الكثير 

المفاجآت  من  محصنا  يجعله  مثلما  الثقة، 

رسميا  أعلن  "إنني  الوفا:  قالها  السارة.  غير 

المساس  يتم  لن  أنه  الحكومة  وباسم 

الواسع  استعماله  بسبب  البوطاغاز،  بغاز 

في  بالخصوص  المستهلكين،  طرف  من 

البيئية،  الناحية  من  مربح  ولكونه  البوادي، 

استهالك  عصرنة  في  الرغبة  عن  فضال 

زيادة في  أنه "ال  الوفا  الساكنة". كما أعلن 

الحكومة  أن  صحيحا  "ليس  وأنه  الكهرباء"، 

لهذا  الموجه  الفيول  أسعــار  ستمس 

تشمل  لن  "اإلصالحات  أن  كما  القطاع"، 

المواد  وهي  والدقيق،  السكر  مادة  أيضا 

المقاصة"،  صندوق  دعم  من  تستفيد  التي 

يضيف الوزير.

غد،  يوم  بعد  الزيادات،  تشمل  لن  وهكذا،   

الممتاز  البنزين  سوى  فبراير،  من  الفاتح 

الغازوال  وسعر   ،2 رقم  الصناعي  والفيول 

المقاصة  صندوق  من  دعما  يتلقى  الذي 

حيث  الواحد،  للتر  درهم   2,65 بقمية 

بـ2,15  القادم  فبراير   16 من  ابتداء  سيدعم، 

هو  وهذا  الصراحة،  هي  تلك  فقط.  درهم 

النفي واإلثبات معا.

الرفع من األسعار مهم للغاية الوفا خبر  نفي 

لخبر ا
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في  الناس"  "صحيفة  جريدة  أجرت 

مع  حوارا   2014 يناير   25 السبت  عدد 

"االنفتاح  تيار  زعيم  الزايدي،  أحمد 

االشتراكي  االتحاد  داخل  والديمقراطية" 

للقوات الشعبية. وأجرى الحوار الصحفي 

خالد بوبكري، هذا نصه:

 

تحضرون اليوم دورة اللجنة اإلدارية بعدما 

راجت أنباء عن مقاطعة التيار الذي تقودونه 

لها، فما هي األجواء التي ستجرى في 

ظلها هذا اللقاء بنظركم؟

نتهرب  أن  يمكن  ال  ألننا  سنحضر.  نعم 

خاصة  الحزب  داخل  مسؤولياتنا  من 

كوننا  إلى  إضافة  الحالية.  الظروف  في 

يفرض  وهذا  خارجه،  وليس  الحزب  داخل 

عن  أما  وأخالقية.  سياسية  التزامات  علينا 

فهذا  الدورة،  فيها  تجري  التي  األجواء 

يشهده  ما  أوال  هناك  السؤال؟  جوهر  هو 

المغرب من تفاعالت هل ستحمل الدورة 

نفس  ستعيد  أم  عنها  حقيقية  إجابات 

المتآكلة؟. الخطابات 

دقيقة  محطة  في  اليوم  المغرب 

كجزء  المغرب  السياسي،  زمنه  في 

والعربية  اإلقليمية  المنظومة  في 

يبقى  أن  يمكن  ال  واإلفريقية  واإلسالمية 

يحلم  كما  االستثنائي  المتخيل  في 

يعيشها  التي  فالتراجعات  البعض.  به 

ودوال  وتونس  مصر  ونموذجها  المحيط 

الحقوق  مجاالت  في  وخاصة  أخرى، 

والحريات وفي مجال المؤسسات، والتي 

كان الجميع يعتقد أنها ممارسات انتهت 

إلى غير رجعة، ها هي تعود اليوم لتهدد 

فيه. نعيش  الذي  المحيط  هذا  من  جزءا 

تعتز  ودعامات  خصوصياتنا  لنا  إن  نعم 

قدم  التي  الدعامات  وهي  بالدنا،  بها 

لكن  التضحيات،  أكبر  االتحاد  أجلها  من 

مسؤولياتنا،  من  كاتحاد  يعفينا  ال  ذلك 

إلى  ما  لحظة  في  نتحول  أن  ينبغي  وال 

بالعديد  تعصف  معادلة  في  ثانوي  رقم 

من القيم التي ناضلنا من أجلها، لذلك 

اختزالها  ينبغي  ال  االتحاد  فمسؤولية 

عن  معزولة  مبادرات  أو  لقاءات  في 

جذورها.

 

هل تقصد الصراع السياسي بين الحكومة 

واألغلبية من جهة والمعارضة من جهة 

أخرى؟

دور  أقصد  إنني  ذلك،  من  أعمق  القصد 

اللحظة  في  وقراراته  وريادته  االتحاد 

للزمن  البئيس  التدبير  أما  الحاسمة، 

وما  له  بما  به  نقوم  فنحن  السياسي 

بدون  أنه  تام  بوضوح  أقصده  وما  عليه، 

السياسي  وعيه  إلى  االتحاد  عودة 

الحقيقية  المصالحة  وتحقيق  والتاريخي 

المجتمع  ومع  أبنائه  مع  المغشوشة  غير 

الديمقراطي  اليسار  من  هام  جزء  ومع 

وعموم الديمقراطيين سنظل نجتر حركة 

التردي السياسي بكل ما لها من تبعات.

 سنعود إلى هذا الموضوع في لقاء آخر، 

لكن ماذا عن أجواء اللجنة اإلدارية المقبلة 

بعد سنة على بروز قيادة جديدة؟

المبادرات،  بعض  من  التبخيص  دون 

حول  عقيم  جدل  في  أدخل  أن  ودون 

يتعلق  ما  سواء  المحطات  من  مجموعة 

التجميع  أو  التنسيق  أو  بالترميم  منها 

ستبقى  الحركات  هذه  كل  إيجابية  فإن 

أرضية  على  تقف  ال  مادامت  منقوصة 

صلبة.

البيت  إصالح  هي  الصلبة  واألرضية 

نتوفق  لم  ما  وهو  الداخل  من  االتحادي 

فإن  الشديد  ولألسف  اآلن..  لحد  فيه 

ليس  اإلصالح  في  األساسي  الركن  هذا 

أخشاه  ما  أخشى  بل  يتحقق،  لم  فقط 

في  نسير  أننا  مضى  وقت  أي  من  وأكثر 

بعض  في  وقع  فما  اإلصالح،  عن  االبتعاد 

األجهزة  هيكلة  إعادة  بمناسبة  الجهات 

االتحاد  من  تبقى  ما  على  يجهز  الحزبية 

الممنهجة  اإلقصاءات  عمليات  خالل  من 

تبني  ال  التي  الحزبية  باألطر  والتنكيل 

وخلق  القيادة  من  جانب  توجهات  نفس 

باالتحاد. لها  عالقة  ال  جديدة  كيانات 

 
دعني وسط هذا أن أالحظ أنكم في تيار 

الديمقراطية واالنفتاح، لم نعد نسمع عنكم 

الشيء الكثير خالفا لالنطالقة الحماسية، هل 

غيرتم خطتكم؟ هل تراجعتم؟ هل أصابكم 

اليأس أم ماذا؟

الجديدة  القيادة 
لالتحاد االشتراكي 

شوهت خريطة 
االتحاد

الزايدي لصحيفة الناس:
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غيره،  أو  يأس  أو  تراجع  أي  هناك  ليس 

الذي  موقفنا  في  تغيير  أي  هناك  وليس 

التاسع  المؤتمر  نتائج  غداة  عنه  عبرنا 

ال  وضعا  أنتج  أنه  ونؤكد  قلنا  إذ  لالتحاد. 

وضع  االشتراكي.  االتحاد  حقيقة  يعكس 

شوه خريطة االتحاد بما شابه من خروقات 

مناضلي  خيرة  من  كبير  لعدد  وإقصاء 

على  الباب  وفتح  الحزب.  ومناضالت 

المجهول. وهذا ضع ال يمكنه إال أن يؤدي 

بالحزب إلى الكارثة ال قدر اهلل.

بحملة  قمنا  الوضع  هذا  ولمواجهة 

وتفسيرية  تحسيسية  قوية  احتجاجية 

وتحذيرية، حددنا من خاللها توجهاتنا في 

في  تلخيصها  يمكن  مقاصد  مجموعة 

هدفين:

 

الهدف األول: 

ما  تحليل  أي  مبدئي.  هو  ما  على  يقوم 

على  السلبية  وتبعاته  بانعكاساته  وقع 

صيانة  أجل  من  والتعبئة  حزبنا،  مستقبل 

كما  العامة،  وتوجهاته  الحزب  تراث 

المؤتمر  وآخرها  الوطنية  مؤتمراته  أقرتها 

ضد  الحزب  وحدة  على  والحفاظ  التاسع، 

قراره  استقاللية  واسترجاع  انزالق  كل 

في  تشكيك  لكل  والتصدي  السيادي، 

يعاكس هده المساعي النبيلة.

 

الهدف الثاني: 

أن  أعلنا  القناعات  نفس  من  انطالقا 

داخل  هو  الشتغالنا  الطبيعي  المكان 

 19 يوم  وأعلنا  ذلك،  غير  وليس  الحزب 

أبريل 2013 بمدينة الدار البيضاء عن ميالد 

"تيار  اسم  عليه  أطلقنا  الحزب  داخل  تيار 

الديمقراطية:  واالنفتاح".  الديمقراطية 

وقع  والتي  االختالف  نقطة  باعتبارها 

وال  التاسع،  المؤتمر  في  بها  العبث 

غير  بيننا  حكم  هناك  يكون  أن  يمكن 

أما  بالديمقراطية.  العمل  استعادة 

يتوخى  إطارا  له  وضعنا  فقد  االنفتاح 

والداعم  والمسؤول  الحقيقي  االنفتاح 

والمنخرط  االشتراكي،  االتحاد  لتوجهات 

وليس  ومعركة  وإيمان  بقناعة  فيها 

االنفتاح األجوف.

وأمام  رسميا  أعلن  األول  الكاتب  األخ 

االنخراط  عن  للحزب  المقررة  األجهزة 

بالحرف  لنا  قال  بل  التوجه،  هذا  في 

تسير  عملية  أكثر  باقتراحات  سأفاجئكم 

هذا  إلى  اعتبرتنا  مساعيكم،  نفس  في 

الحد أن هناك توجها إيجابيا ينصفنا وينقد 

الحزب، وشرعنا بحسن نية في االشتغال. 

وتأطيرية  سياسية  عمل  أرضية  وضعنا 

التراب  عبر  حولها  نقاشا  وفتحنا  وحزبية، 

كنا  التي  المفاجأة  ولكن  الوطني، 

وعلى  ذلك،  عكس  جاءت  سارة  ننتظرها 

المرة،  هذه  اإلدارية  اللجنة  رئيس  لسان 

من  الرفض  إلى  أقرب  بجواب  جاء  الذي 

مأسسة  بخصوص  عليه  توافقنا  ما  قبول 

التيارات وتنظيم الخالف.

 

هل عدتم إذا إلى نقطة الصفر أم ماذا؟

جزء من القيادة الجديدة يتحمل مسؤولية 

ونحن  الصفر،  نقطة  إلى  النقاش  إعادة 

نعرف خلفية ارتعاشهم أمام المناضلين، 

وسنرى ذلك على أرض الواقع.

 

أفهم من هذا أن لكم إستراتيجية أخرى؟

حتى  انقالب  عملية  بصدد  نكن  لم  نحن 

فشله  حالة  وفي  "ألف"،  المخطط  نحضر 

اشتغلنا  نحن  "باء".  المخطط  إلى  نلجأ 

المس  بأن  وأعلنا  صادقين،  كمناضلين 

على  وأخذنا  أحمر.  خط  هو  الحزب  بوحدة 

عاتقنا مسؤولية المساهمة في اإلصالح. 

اليوم نعلن بكل مسؤولية بأننا سنستمر 

المتاحة،  الوسائل  بكل  نضالنا  في 

قريبا  وسنعلن  ذلك،  في  حريتنا  وسنأخذ 

عبر  لالشتغال  وواضح  دقيق  برنامج  عن 

تنظيمية  رؤية  وفق  الوطني  التراب 

متكاملة. وسياسية 

توقفت  قد  حركتنا  أن  يعتبرون  وللذين 

حركة  إنها  واهمون،  أنتم  لهم  نقول 

االتحاديين  كل  ونفوس  هواجس  تسكن 

االتحاد  وخط  االتحاد،  بفكر  المتشبعين 

المغاربة  علقها  التي  العريضة  واآلمال 

تواضع  وبكل  هؤالء  االتحاد.  على  دوما 

الحزب  ضمير  اليوم  يمثلون  الذين  هم 

التيار  كره".  من  وكره  أحب  من  أحب 

وضعناه كآلية لالشتغال وليس غاية في 

من  أكبر  بعمق  سنشتغل  اليوم  ذاته.  حد 

الطموحات األولية التي بلورها التيار..

 

لماذا إذا لم تستمروا على نفس اإليقاع 

الذي بدأتم به؟

ومسؤولية  وعي  وعن  اخترنا  لقد 

بأن  األطر  من  العديد  مع  وباستشارة 

نعطي للطرف اآلخر فسحة من الزمن قد 
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العقل وانقاد ما  إلى  يتم فيها االحتكام 

يمكن إنقاذه.

وكان بيننا من يقول، وال أفشي هنا سرا، 

شد  استمرار  بأن  يعتقد  من  بيننا  كان 

والدالئل  الحجج  حجم  كان  مهما  الحبل 

أكثر،  الحزب  يضعف  أن  بإمكانه  قويا، 

إعادة  عملية  أن  استحضرنا  إذا  خاصة 

ضغط  هناك  وأن  عنها.  محيد  ال  البناء 

يمكن  ال  القادمة.  االستحقاقات 

أن  الظرفية  هذه  في  مسؤول  لمناضل 

يتجاهله.

 

هل نّسقتم إذا في هذا مع الكاتب األول 

أو كانت هناك صفقات؟

ال  لسنا  قوة  بكل  وأقولها  الجميع،  يعلم 

أصحاب  من  وال  الصفقات  أصحاب  من 

ال  صادقون  مناضلون  نحن  الكولسة. 

"تجمع بيننا" غايات نفعية أيا كان حجمها. 

أجندة  وال  بذاتها.  لمحطة  نشتغل  وال 

من  نحن  والمكان.  الزمان  في  محصورة 

ذلك.  غير  شيء  وال  وللحزب  الحزب  أجل 

معاند  يقول  وكما  الطويل.  النفس  ولنا 

في هذا الشأن " وراءكم والزمن طويل ".

قد تسألني وماذا عن التزاماتكم مع 

القواعد؟ وأنا أرد هنا بنفس القوة، ماذا عن 

التزامات القواعد إزاء التيار.

نحن قمنا بما يجب القيام به، برهنا في 

الميدان عن وجودنا وقوتنا، حددنا أهدافنا 

البرنامج االنتخابي والمنافسة على  في 

يعطينا  اليوم  والتاريخ  األولى،  الكتابة 

المسكوت  فضحنا  قلناه،  فيما  الحق 

في  السياسية  بالشجاعة  تحلينا  عنه، 

مهما  الحقيقة  لقول  الالزمة  اللحظة 

اليوم  عنها.  سيؤدى  الذي  الثمن  كان 

ملك  هو  مكتسبات  من  حققناه  ما 

لست  أنا  المناضلين،  ولكل  للمغاربة 

نفسي  أنصب  حتى  الزعامة  في  راغبا 

نحن  هذا.  مثل  سؤال  عن  للجواب 

متشبعة  فكريا،  متجانسة  مجموعة 

تتوسع  اليوم  وهي  االتحاد  بأفكار 

مكونات  باقي  على  وباعتزاز  باالنفتاح 

والمستقبل  بيننا  فالتاريخ  الحزب. 

بالقناعة  بينهم  فيما  االتحاديون  يحدده 

هذا  من  ال  عليهم  يملي  وال  االتحادية 

انه  له  نتأسف  ما  اليوم  ذاك.  أو  الجانب 

وحدة  على  للحفاظ  مساعينا  كل  رغم 

من  عدد  في  المناضلين  والتزام  الحزب 

تستمر  والمسؤولية  بالحكمة  الجهات 

منها  كبير  جزء  وبإسرار  الجديدة  القيادة 

على تشتيت الحزب، والدليل هو ما يقع 

هيكلة  إعادة  أو  تشكيل  بمناسبة  اليوم 

الحزبية. التنظيمات 

لقد وقعت فضاعات في عدد من األقاليم 

وتم  تدقيق،  بكل  نتابعها  نحن  والجهات 

فرض بعض التنظيمات على المناضلين 

خارج القوانين والتنظيمات والمؤسسات 

الحزبية.

أن  بل  وإنزاالت.  إقصاءات  ووقعت 

فرضها  تم  من  التنظيمات  من  هناك 

السيبة.  زمن  في  وكأننا  فوقية  بقرارات 

القطاعات  شهدته  ما  إلى  يضاف 

وباقي  النسائي  والقطاع  كالشبيبة 

األيدي  مكتوفي  نقف  ولن  القطاعات، 

المناضلون  أصبح  وقد  هذا.  كل  من 

حسبنا  وقع.  بما  علم  على  جميعهم 

الممارسات  هذه  مثل  أن  هنا  نؤكد  لن 

ميتة. تولد  أجهزة  إال  عنها  تنتج  ال 

 قلتم بأن لالتحاد دورا أساسيا عليه القيام 

به، أال تعتقدون أن ما قام به الكاتب األول 

من مبادرات بخصوص قضايا المرأة والتعدد 

واإلنصاف في الميراث هي من الخطوات 

الشجاعة؟

شخص  انتقاد  في  المسألة  أختزل  ال  أنا 

عمق  أناقش  أنا  محدد،  عمل  أو  بذاته 

مواقف االتحاد االشتراكي. مواقف االتحاد 

حبيسة  األيام  من  يوم  في  تكن  لم 

مواقفنا   .. ظرفية  مواقف  أو  مناسبات 

مثل  األساسية،  المجتمع  قضايا  من 

الحقوق  في  والمساواة  الزيجات  تعدد 

منفتح  إسالم  داخل  العقالني  واالجتهاد 

وتالقح  للحوار  مجاالت  دوما  شكلت 

أحد  علينا  يزايد  فال  االتحاد،  داخل  األفكار 

في إسالمنا، كما أن مواقف االتحاد كانت 

وإلى  العقل  قيم  إلى  تحتكم  تزال  وال 

استعمال  أيضا  ولكن  العلمي،  اإلقناع 

الطريق  يقطع  الذي  السياسي  الحس 

للنيل  اإلسالم  باسم  يرتزقون  الذين  أمام 

من االتحاد.

الفكر  لمصادرة  للتصدي  بادرنا  لقد 

عن  وعبرنا  التعبير.  وحرية  والنقاش 

التكفير  لمنطق  المطلقة  اإلدانة 

من  مواجهة  في  الفكري  واإلرهاب 

والمتقفين  والمناضلين  المناضالت 

والمفكرين. وكنا نأمل أن يكون االنخراط 

االستشارة  فرصة  لنا  أتيحت  لو  أعمق 

جميعا  فيه  ننخرط  حزبي  نقاش  وبلورة 

والمساواة. الحداثة  قيم  عن  دفاعا 
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 "Finances" االقتصادية  األسبوعية  نشرت 

بقلم  مقاال   ،2014 يناير   23 عدد  في 

"ابن  بعنوان  ويليام  دافيد  الصحفي 

قرار  هامش  على  الشجاع"،  كيران 

المحروقات،  بعض  دعم  بحذف  الحكومة 

هذا نصه:

 

نهاية  في  كالصاعقة  الخبر  "نزل 

"الحكومة  أن:  مفاده  المنصرم  األسبوع 

بالنسبة  األسعار  حقيقة  تطبيق  قررت 

دعم  سيتوقف  وهكذا  للمحروقات". 

الصناعي،  والفيول  الممتاز  البنزين 

وفي  فاتح  في  أثمنتهما  مراجعة  وستتم 

16 من كل شهر. وسوف يسري على هاتين 

المحروقات  على  يسري  كان  ما  المادتين 

األخرى التي لم تكن تستفيد من الدعم.

)الكازوال(  العادي  للبنزين  وبالنسبة 

الدعم  من  االستفادة  في  يستمر  سوف 

 16 من  يبتدئ  تدريجي  جدول  حسب  لكن 

يناير 2014 بدعم للتر الواحد ب 2,15 درهم؛ 

أبريل  منتصف  في  الدعم  ينخفض  ثم 

في  درهم  و1,25  درهم،   1,70 إلى  القادم 

 0,80 إلى  ليصل  يوليوز،  شهر  منتصف 

أكتوبر   16 من  ابتداء  الواحد  للتر  درهم 

القادم. ولذلك فإن غاز البوطان والفيول 

قبل  من  الكهرباء  إلنتاج  الموجه  الخاص 

والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب 

وبعض  السكر  وكذلك  للشرب،  الصالح 

الصحراوية  لألقاليم  الموجهة  المواد 

من  الوطني  الدقيق  إلى  باإلضافة 

عليه  يشرف  الذي  الطري  القمح  أصل 

للحبوب  المهني  بين  الوطني  المكتب 

يشملها  لن  سوف  التي  هي  والقطاني، 

القرار.  

التي  و"الخفيفة"  المحتشمة  الطريقة 

توازي  ال  القرارات  هذه  عن  اإلعالن  بها  تم 

هذه  ألن  الكبيرة،  االقتصادية  قيمتها 

في  “األوكسجين"  تضخ  سوف  القرارات 

نظام  أنهكها  التي  العمومية  المالية 

اإلجراءات  هذه  أن  خاصة  المقاصة. 

ستدشن لمرحلة جديدة تفتح أفق اإلصالح 

والذي  الدعم  لنظام  والشامل  الجذري 

في  لألثمان  جزئية  مراجعة  بأول  دشن 

شهر شتنبر الماضي.

قد ال نكون متفقين مع هذه األساليب وأن 

رفض  وبإمكاننا  كيران،  ابن  عناد  ننتقد 

يجب  لكن  االقتصادية،  اختياراته  بعض 

حق  فمن  شجاع.  شخص  أنه  له  نعترف  أن 

رئيس الحكومة اليوم أن يفتخر ويتباهى 

لم  بأشياء  للقيام  جرأة  من  امتلكه  بما 

بها،  القيام  بالهين  وال  بالسهل  يكن 

ونعني به اإلصالح الجذري اإلرادي الذي لم 

تحترق  أن  مخافة  سبقوه  من  عليه  يتجرأ 

أصابعهم.

على  السيئة  النيات  ذوو  يعلق  وسوف 

مندرجا  قرارا  ليس  أنه  الجريء  القرار  هذا 

أوصى  قرار  ولكنه  إرادي،  مسعى  ضمن 

صندوق  وخاصة  الدوليون،  الممولون  به 

من  تخوفه  يبدي  الذي  الدولي  النقد 

كان  إن  حتى  العامة.  المالية  تفكك 

ما  فاليوم  محتمال  المتشائم  الطرح  هذا 

فقدان  من  الخوف  حاجز  تخطي  هو  يهم 

أو  كيران  البن  بالنسبة  سواء  الشعبية، 

بالنسبة لحكومته، واألهم من هذا وذاك 

إصالح  كان  أجله  من  الذي  السبب  أن 

سياسيا  جداال  يثير  المقاصة  صندوق 

قرارات  اتخاذ  إلى  يفضي  وال  ينتهي  ال 

القرار بالنظر  حازمة، هو صعوبة مثل هذا 

للرهانات االجتماعية واالقتصادية الهائلة 

المطروحة.

واليوم ونحن نسمع دوي األقدام، فما ذلك 

النقل  أصحاب  بدأ  فقد  اإلصالح.  طالئع  إال 

والصناعيون  وعيدهم،  عن  يكشفون 

غالء  بسبب  غضبهم  إعالن  في  بدأوا 

أصال،  األغلى  بالمغرب  الطاقة  فاتورة 

يعبرون  أخذوا  الخاصة  السيارات  وأصحاب 

الغالي  الثمن  أداء  عن  رضاهم  عدم  عن 

يتخوفون  السيارات  ومستوردوا  للغازوال، 

السيارات  مبيعات  عن  الدعم  حذف  من 

يبقى  الممتاز.  البنزين  تستعمل  التي 

على  قادرة  الحكومة  هل  نعرف  أن  اآلن 

االجتماعي.  التذمر  لهذا  الفعال  التدبير 

ولنراقب. لننتظر 

pjd.ma   ترجمة الموقع

اإلعالمي دافيد ويليام:

ابن كيران الشجاع..
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فضاء  سيتعزز  المقبل  مارس  من  ابتداء 

قناة  بإطالق  المغربي  اإللكتروني  اإلعالم 

البادرة،  النقض.  بمحكمة  خاصة  تلفزية 

المنصرم  األسبوع  بحر  عنها  أعلن  التي 

المحكمة  رئيس  فارس،  مصطفى 

القضائية  السنة  افتتاح  في  المذكورة 

وتروم  نوعها،  من  األولى  هي  الجديدة، 

المجتمع  في  وقضائية  قانونية  ثقافة  نشر 

والمواطن. القضاء  بين  الثقة  وتوثيق 

يومية  نشرته  الذي  التالي  الحوار  وفي 

يوم  الصادر  عددها  في  المغربية  األحداث 

محمد  القاضي  مع   ،2014 يناير   25 السبت 

بحكمة  التواصل  مسؤول  الخضراوي، 

القناة  حول  أوفى  تفاصيل  النقض 

المرتقبة.

كيف راودتكم فكرة إنشاء قناة تلفزية 

خاصة بمحكمة النقض على شبكة 

األنترنت؟

إنـشاء قناة تلفزية خاصة بمحكمة  فكرة 

استراتيجية  إطار  في  تدخل  النقض 

االنفتاح التي تنهجها المحكمة. وقد سبق 

لفائدة  تواصليتين  ندوتين  نظمنا  أن  لنا 

منهما  وخرجنا  واإلعالميين.  الصحافيين 

بنتيجة مفادها ضرورة خلق قنوات إعالمية 

والقضائية  القانونية  المعلومة  إليصال 

فكرنا  لذلك  والمتقاضين.  للمواطنين 

التواصل  آليات  من  أخرى  آلية  إيجاد  في 

إنشاء  فكرة  فانبثقت  المجتمع،  مع 

أوال،  األنترنت  مستوى  على  تلفزية  قناة 

المجتمع  من  كبرى  شريحة  أن  عاينا  ألننا 

الذي  منه،  الشباب  خصوصا  المغربي، 

استقائها  في  تتعامل  أغلبيته،  يمثل 

األنترنت.  شبكة  مع  والمعلومات  لألخبار 

كما عاينا أن هناك نوعا من عدم اإللمام 

لدى  القانونيتين  والثقافة  بالمعرفة 

الناس. فكان لزاما علينا، في إطار مجتمع 

المبادرة.  هذه  أخذ  والحريات،  الحقوق 

إصداراتنا القانونية ال يهتم بها في األصل 

المثقفة،  والنخبة  المتخصصين  سوى 

االستفادة  في  صعوبة  المواطنون  ويجد 

مع  تتماشى  تلفزية  قناة  خلق  أما  منها. 

بأسلوب  وتتميز  المرئي  اإلعالم  وسائل 

المعرفة  فستجعل  الخطاب  في  مبسط 

القانونية متاحة للناس على نطاق واسع 

المجتمعية  للشرائح  بالنسبة  خصوصا 

غيرها  من  أكثر  األنترنت  تستعمل  التي 

سنة.   45 و  سنة   15 بين  أعمارها  وتتراوح 

من  أكثر  انتشارا  للقناة  سيضمن  هذا 

الطابع  ذات  والمجالت  والدوريات  الكتب 

القانوني. والهدف من إنشاء هذه القناة 

والقضائية  القانونية  الثقافة  نشر  عدا 

العالقة  وتجسير  الثقة  توثيق  أيضا  هو 

ويبقى  والمواطنين.  القضاء  بين 

بمحكمة  خاصة  تلفزية  قناة  إنشاء 

أن  خصوصا  مسبوق،  غير  حدثا  النقض 

هم  فيها  والعاملين  عليها  المشرفين 

متخصصون وينتمون إلى جسم القضاء.

أي قناة تلفزية تفترض برمجة وموادا للبث 

وفق الثالوث اإلعالمي المعروف: اإلخبار 

والتثقيف والترفيه. كيف ستتعاطون مع 

المضمون؟

األول  كبرى.  محاور  ثالثة  في  فكرنا  مبدئيا 

هو اإلخبار ألن الناس معنيين أساسا بمدهم 

نشرات  القناة  ستبث  لذلك  بالمعلومة. 

وفي  التشريع  في  بالجديد  تهتم  إخبارية 

المجال  في  الجديد  ثم  القضائي  المجال 

واللقاءات  الندوات  به  وأعني  الفقهي، 

الدراسية وآخر اإلصدارات والكتب والمجالت 

في  المطروحة  القانونية  والنقاشات 

تدخل  اإلخبارية  النشرات  هذه  الساحة... 

يُعذر  أحد  »ال  الشهيرة  المقولة  سياق  في 

يتعلق  الثاني  المحور  للقانون«.  بجهله 

خالله  من  ونسعى  القانوني،  بالتثقيف 

من  العديد  على  الضوء  تسليط  إلى 

بها  يحتك  التي  األساسية  القوانين 

اليومي،  معيشه  في  المغربي  المواطن 

متناوله  في  بأسلوب  له  بسطها  وسنحاول 

إدراك  عملية  عليه  يسهل  فني  قالب  وفي 

كنهها. أما المحور الثالث فيرتبط بالتعريف 

من  المغرب  في  القضائية  بالمؤسسة 

من  وشخصياتها  ورجاالتها  تاريخها  حيث 

بمختلف  وكذا  القاضي،  إلى  الموظف 

خالله  من  نروم  المحور  وهذا  العدالة.  مهن 

هذا  ألن  الوثائقية،  الذاكرة  وصيانة  حفظ 

عليه. المحافظة  وعلينا  جميعا  موروثنا 

هل سيتم بث األحكام القضائية الصادرة عن 

النقض؟ محكمة 

باإلحكام  سنخبر  وإنما  الجلسات  نبث  لن 

عن  الصادرة  المهمة  بالقضايا  المرتبطة 

نقاش  محور  وستكون  النقض  محكمة 

قناة محكمة النقض تروم نشر ثقافة قانونية وتعزيز الثقة في القضاء

الخضراوي
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وحزبه  كيران  ابن  اإلله  عبد  إن  قيل 

ما  وأن  القرارات  اتخاذ  في  مترددون 

علي  الحفاظ  هاجس  هو  يحكمهم 

االنتخابية  مكاسبهما  وعلى  شعبيتهما 

يؤثر  أن  شأنه  من  إصالح  أي  بإبعاد  وذلك 

للمواطنين.   الشرائية  القدرة  على  سلبا 

الحكومي  االئتالف  أن  نفترض  وكنا 

غير  كيانات  من  المشكل   - الراهن 

متجانسة- ال يتوفر علي اإلرادة السياسية 

الحذف  نحو  الشائك  الطريق  لنهج 

المحروقات  لدعم  والقطعي  التدريجي 

تكلف  والتي  األولية  االستهالك  ومواد 

كثيرا ميزانية الدولة التي تعاني أصال من 

العبء  ومن  الجبائية  المداخل  انخفاض 

المقاصة. صندوق  يمثله  الذي  الثقيل 

نضغط  فتئنا  ما  شهور  عدة  منذ  ولكن   

آن  في  بشيئين  للقيام  الحكومة  على 

مسؤولياتها  تتحمل  أن  جهة  من  واحد: 

على  تقبض  أن  أخري  جهة  ومن  كاملة 

السقوط  ويالت  لتجنبنا  قرنيه  من  الثور 

صندوق  إجراءات  قبضة  في  جديد  من 

اللذان  الدولي  والبنك  الدولي  النقد 

بداية  في  المغرب  على  فرضا  وأن  سبق 

بالتقويم  آنذاك  سمي  ما  الثمانينات 

تلك  مرارة  يتذكر  والكل  الهيكلي. 

القاسية. التجربة 

"الالمقاصة"  انطلقت  وقد  اليوم  أما   

المالية  قانون  في  عليها  المنصوص 

لثمن  ارتفاع  عن  أعلن  حيث   ،2014

الصناعي،  والفيول  الممتاز  البنزين 

ورأينا المعارضة سواء البرلمانية أو التي 

مع  بتنسيق  تتحرك  البرلمان  خارج  توجد 

وجمعيات  ونقابات  عديدة  منظمات 

الوقت  هذا  وفي  المدني.   المجتمع 

خاطرت  التي  الحكومة  نهنئ  أن  ينبغي 

بشجاعتها  لها  نعترف  وأن  بشعبيتها 

السياسية، والفضل في ذلك يعود لعبد 

وصالح  العنصر  وامحند  كيران  ابن  اإلله 

الذين  اهلل  بنعبد  ونبيل  مزوار  الدين 

لم  والذين  األغلبية،  أحزاب  يقودون 

السياسية،  بصفتهم  القرار  هذا  يتخذوا 

ولكن بصفتهم رجاالت للدولة.

العمل  هذا  التاريخ  لهم  يحفظ  وسوف 

هو  ما  كل  على  ويسمو  يرتفع  الذي 

ظرفي انتخابي، ألن االختيار بين المصلحة 

السياسوية  والحسابات  للبلد  الكبرى 

قريب  ولزمن  الشديد  لألسف  يصب  كان 

في الخانة األخيرة.

فهد يعته

 pjd.ma ترجمة 

يوم  الصادرة   "La tribune" أسبوعية  عن 

23 يناير 2014

أخبار وطنية
أو  أيضا عن طريق محاورة الشخص  وتحليل 

الهيئة التي أصدرتها لتفسير حيثياتها. هذه 

التي فكرنا في أن تكون ضمن  المواد  من 

برمجة القناة.

وماذا عن الجانب التقني، هل ستستعينون 

بخبرات وتقنيين من خارج مجال العدالة، 

وأي جهة ستمول المشروع؟

تقني  قسم  النقض  محكمة  في  لدينا 

بهذه  سيضطلع  وتقنيين  مهندسين  يضم 

األنشطة  جميع  نبث  كنا  وقد  المهمة. 

التي تقوم بها محكمة النقض من ندوات 

على  موقعنا  على  رسمية  ولقاءات  كبرى 

وتجربة  خبرة  فلدينا  وبالتالي  األنترنت 

للتمويل  بالنسبة  أما  المجال.  هذا  في 

الذاتية  بإمكانياتنا  اآلن  لحد  نعمل  فنحن 

المشروع  هذا  يلقى  أن  ونتمنى  كمحكمة 

دعما خاصا حتى يكون في المستوى الذي 

بالمغاربة. ويليق  النقض  بمحكمة  يليق 

حاوره : عبد العالي دمياني

أسبوعية La tribune : رجاالت الدولة
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قضايا،  عدة  مؤخرا  السطح  على  طفت 

بكونها  نفسي  أقنع  أن  جاهدا  أحاول 

والبراءة"  "النظافة  تمام  ونظيفة"  "برئية 

خفية  أيادي  من  دفع  دون  طفت  وأنها 

يظهرون  الذين  اإلنس"  "شياطين  لبعض 

"الناصح  أو  األسبق"  "الرفيق  بمظهر  أحيانا 

ومما  الغيور"،  "المناضل  أو  األمين" 

للبراءة  أطمئن  وال  أقتنع  ال  يجعلني 

القضايا  هذه  أن  المذكورة،  والنظافة 

أساسية  بمكونات  مرتبطة  كلها  أوال 

فإن  ثانيا  أما  المغربي،  المجتمع  لهوية 

استحقاقات  عدة  في  حاسمة  هذه  سنتنا 

من  وهناك  وانتخابية،  وحكومية  وطنية 

وصنعتها"  "خدمتها  يريد  من  "الشياطين" 

"المعهودة"،  ومناهجه  بطرقه  مسبقا 

تشكيل  في  التحكم  و  األوراق  لخلط 

حياء  دون  األوان،  قبل  االنتخابية  الخرائط 

األمة  لثوابت  الشيطاني"  "االستثمار  من 

ومكونات الهوية، خصوصا وأن من السهل 

"توظف  أن  "الشياطين"  هذه  على  جدا 

أو  معها،  العمل  في  سوابق  ذوي  رفاقا" 

"تستغفل دعاة" غيورين بواسطة "أخ غيور 

هذه  توالت  إذا  وخصوصا  أمين"،  ناصح  أو 

أسبوع  في  كالفطر  وتناسلت  القضايا 

محاضرة  "نبش"  تم  حيث  تقريبا،  واحد 

قديمة لمفكر مرموق تضمنت نكتة عابرة 

التهامه بكراهية فئة من شعبه، مع أني ال 

"بتوظفها"،  وال  النكت،  هذه  بمثل  أنصح 

قصد  وبراءة  عفوية  أعرف  كنت  وإن 

اإلعالمي  "اإلبراز"  وتالها  المفوه،  المحاضر 

لمقولة زعيم سياسي حول بعض ثوابت 

المسلم  المغربي  المجتمع  كان  ما  األمة 

لتكفير  معروف  داعية  تصدي  ثم  ليقبلها، 

نزعته  وذوي  وهيئته  السياسي  الزعيم 

كله  ذلك  تال  ثم  رموزها.  وبعض  الفكرية 

"زخم إعالمي" شبه منظم.

هذا  كل  أن  النفس"  "أقنع  ترى  يا  فكيف 

المسلسل "بريء وتلقائي"؟

النفس  على  أضغط  سوف  ذلك  مع  لكني 

األقل-  على  مؤقتا  -ولو  وأقنعها  "األمارة" 

هذه  إثارة  باعتبار  التساؤالت،  هذه  بتجاهل 

"التحريك  من  الذئب  براءة  بريئة  القضايا 

دم  من  "الذئب"  براءة  والتوظيف"  والنصح 

يوسف.

وبناء على ذلك، أطرح على نفسي وعلى 

التساؤالت  السطور  هذه  يقرأ  من  كل 

التالية: "البريئة" 

مدنية،  وهيئات  جمعيات  تتحرك  كيف   -

كل  وضح  أنه  رغم  مرموق  مفكر  ضد 

ألبست لباس  حيثيات وظروف نكتة قديمة 

"العنصرية"، ثم ال تتوقف عن تحركها أمام 

مقرات حزب سياسي، ورغم اعتذاره عن كل 

التوضيحية  "النكتة"  تكون  قد  معنوي  ضرر 

تسببت فيه، وأوضح بما فيه الكفاية براءته 

من العنصرية المقيتة النتنة؟!

أمة  ثوابت  بعض  وتحرم  تجرم  كيف   -
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بكاملها، من طرف زعيم يفترض فيه قيادة 

الثوابت  هذه  احترام  على  وأنصاره  هيأته 

التي رسخت عبر القرون، وقننت عبر دستور 

صوت عليه الشعب؟،

يفترض  مسلم  داعية  يستسيغ  كيف  ثم   -

والمخطئين  بالخاطئين  الرفق  فيه 

وزعماء  بأكمله  حزب  تكفير  والمخالفين؟ 

سياسيين وأفرادا بعضهم كتب عن القرآن 

وحج؟  واعتمر  وصلى  وصام  وعلومه، 

"عدم  الدين  أبجديات  من  أن  يعلم  والكل 

وأن  بذنب"؟  القبلة  أهل  من  أحد  تكفير 

ورفق؟ ورحمة  ومودة  حب  اهلل  إلى  الدعوة 

سياسي  حزب  لزعيم  يمكن  هل  ثم   -

بتجريم  تلقائيا  يقوم  أن  بارز،  تاريخي 

وتحريم معتقدات األمة؟ وهو "يعلم يقينا" 

ويستفز  بأكمله  مجتمعا  يدين  بذلك  أنه 

دينيا،  مقبول  غير  التصرف  هذا  وبأن  كيانه، 

وغير اجتماعي وال سياسي وال انتخابي، وال 

وال  شعبية  عنه  ينتج  ال  وأنه  مبدئي؟  حتى 

وال  تسمن  ال  يسيرة  فئة  لدى  إال  مصداقية، 

تغني، وإنما ينتج فتنة ال داعي لها كالتي 

ضائع  جهد  إلى  وتحتاج  بوادرها،  برزت 

إلخمادها. مستقطع 

ولو  مسلم  لداعية  يجوز  أو  يمكن  وهل   -

الراسخين،  من  يكون  أن  عن  فضال  مبتدئ، 

اهلل  إلى  بالدعوة  القيام  فيه  يفترض 

والتبشير  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة 

في  التكفير  سيف  يشهر  أن  التنفير،  بدل 

وجه الخاطئين، بدل أن يدعوهم بالتي هي 

أحسن فإذا الذي له معه "عداوة أو خصومة 

فكرية أو غيرها "كأنه ولي حميم".

كله-  -ال  اإلعالم  لبعض  يجوز  هل  ثم   -

أن  وإلكترونيا،  ومكتوبا  ومسموعا  مرئيا 

ويثير  بتأجيجها،  ويقوم  النار  في  ينفخ 

هذا  لحساب  أساسية  قضايا  في  الرماد 

الطرف أو ذاك، دون مهنية وال احترام لحق 

الرأي المخالف؟

معارك  لخلق  ويدفع  ويسعى  يريد  من   -

حاسمة  استحقاقات  ذات  سنة  في  وهمية 

تمهيدا  المشهد،  وإرباك  األوراق  لخلط 

حلمنا  طالما  قديم"  "جديد  لتحكم 

بالتخلص منه لبناء مغرب جديد، ال صلة له 

القديمة"؟ "بالممارسات 

األجواء،  شحن  في  المصلحة  له  من   -

ملفات  وتحريك  وبعث  الصفو،  وتعكير 

الزمن،  من  عقد  قبل  حركت  كما  "اإلرهاب" 

وحركات  جمعيات  لحل  للدعوة  تمهيدا 

ومحاكمات  متابعات  "فتح"  وربما  وأحزاب؟ 

وسجون ومعتقالت.

هذه  على  الجواب  ودون  الختام،  وفي 

وسجلته  انتابني  مما  وغيرها،  التساؤالت 

يتبين  فالذي  عنه،  الطرف  غضضت  أو 

خرق  أن  حقا  غيور  وطني  مغربي  لكل 

سفينة المجتمع في هذه الظروف وإحداث 

مصلحة  من  ليس  فيها،  شرخ  أو  ثقب 

والقريب  البعيد  له  يشهد  مغربي  مجتمع 

ولو  اإلصالح  طريق  في  والسير  باالستقرار 

بخطى بطيئة.

وأنا هنا في هذا الموقع ال أعطي نصائح وال 

حد  في  عيبا  ليس  ذلك  كان  –وإن  مواعظ 

ذاته- لكني أقول:

على المجتمع المدني أن يترفع عن توظيف 

تربك  قد  عابرة،  نكتة  مثل  ثانوية  قضايا 

استقرار  على  وتؤثر  كبيرة  وطنية  مسارات 

على  وتشوش  وطنية،  واستحقاقات 

اإلجماع الوطني على مكونات الهوية.

األحزاب،  وزعماء  السياسيين  القادة  على 

ومكونات  الثوابت  قضايا  إقحام  عدم 

قد  فذلك  السياسي.  الصراع  في  الهوية 

هيئاتهم  على  سلبا  وينعكس  يحرقهم 

وتوجهاتهم.

التبشير  منهج  لزوم  اهلل  إلى  الدعاة  على 

والموعظة  الطيبة  والكلمة  والرفق 

وعليهم  األمة،  لكل  ملك  فهم  الحسنة، 

يفسده  ما  إصالح  في  العلماء  مع  المعول 

اآلخرون، وقديما قالوا: يا علماء يا ملح البلد 

من يصلح الملح إذا الملح فسد

المهنية  يتحرى  أن  الجاد،  اإلعالم  على 

ونقل  والتعليق  الخبر  في  والموضوعية 

اإلثارة  تحري  بدل  المختلفة.  النظر  وجهات 

والمزايدة. إلثارة  تحتمل  ال  موضوعات  في 

وشياطين"  الخفية  "األيادي  أصحاب  على 

ربوا  الذي  الوطن  هذا  في  اهلل  يتقوا  لم  إن 

وبنوا  ثرواتهم  وراكموا  وشحمهم  لحمهم 

وعلى  خيراته  من  ونفوذهم  وجاهتهم 

عسيرة  محاسبة  ليوم  يتحسبوا  أن  حسابه، 

إن آجال أو عاجال،

فإما أن هؤالء وأولئك يؤمنون باهلل فينبغي 

الشعوب  من  يخافون  أو  عذابه،  يتقوا  أن 

يحبون  أنهم  وإما  محاسبتها،  فليتقوا  فقط 

حلوب  كبقرة  إليه  ينظرون  أو  الوطن  هذا 

شديد  اهلل  عقاب  فإن  الحالين  وفي  غير،  ال 

يتق  لم  فمن  قاسية،  الشعوب  ومحاسبة 

يتقي  أن  فعليه  الشعب،  وكره  اهلل  غضب 

غضبة الشعب.
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لألسبوع  العربي  القدس  جريدة  نشرت 

الهوية  صراع  »بوادر  بعنوان  مقاال  الجاري 

في المغرب« لألستاذ الباحث في العلوم 

هذا  الدين،  حامي  العلي  عبد  السياسية 

نصه:

التحوالت  إفرازات  من  بأن  نعترف  أن  علينا 

صعود  العربية،  المنطقة  في  الجارية 

وإفرازه  تعبيراته  بمختلف  السلفي  التيار 

تجاوزها  التي  النقاشات  من  لمجموعة 

العقل العربي في فترة سابقة..

يعبر  ما  بين  رفيعة  خيوط  بالتأكيد  هناك 

مواقف  من  التيار  هذا  ممثلي  بعض  عنه 

جارية  سياسية  أجندة  خدمة  وبين  فكرية 

مسار  إفشال  تستهدف  المنطقة  في 

األقطار  في  الديموقراطي  التحول 

العربية وخاصة منها التجارب التي تحاول 

المالءمة بين اإلسالم والديموقراطية..

المغرب من الدول التي ظلت بعيدة إلى 

السياسية  الصراعات  بعض  عن  ما  حد 

العربية،  البلدان  بعض  شهدتها  التي 

بين بعض التيارات المحسوبة عن االتجاه 

السلفي وبين تيارات فكرية أخرى ليبرالية 

السياسي  اإلسالم  تيارات  وحتى  ويسارية 

)موقف حزب النور من اإلخوان المسلمين 

التيارات  بعض  وموقف  مصر،  في 

تونس..( في  النهضة  حزب  من  السلفية 

أبو  يدعى  مغمور  فقيه  خرج  المغرب  في 

يكفر  مصورة  فيديوهات  بثالثة  النعيم 

االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  فيها 

بعض  عن  عبر  بعدما  الشعبية  للقوات 

األسرة  بمدونة  المرتبطة  المطالب 

الشريعة  في  اإلرث  باقتسام  والمتعلقة 

تعدد  بمنع  تتعلق  وأخرى  اإلسالمية 

الزوجات!!

السياسي  حزبه  يقود  الذي  لشكر  إدريس 

اإلله  عبد  حكومة  ضد  شرسة  معارضة 

خصومه  به  يستفز  ما  يجد  لم  بنكيران، 

إلى  جرهم  محاولة  سوى  السياسيين 

خاسرة  معركة  أنها  مسبقا  يعرف  معركة 

أخرى  طريقة  يعرف  ال  مسلم  مجتمع  في 

اآليات  في  جاء  ما  سوى  اإلرث  القتسام 

كما  النساء،  سورة  في  الواردة  القرآنية 

تعدد  ب«إشكالية«  منشغال  ليس  أنه 

ليست   – بساطة  بكل  ألنها  الزوجات، 

ظاهرة متفشية في المجتمع..

اإلسالميين  جرّ  إلى  يتطلع  ذلك  مع  ولكنه 

ربما  هوياتية  طبيعة  ذي  نقاش  إلى 

الحكومي  االئتالف  زعزعة  في  يساهم 

بعض  به  يستقطب  وربما  القائم، 

في  تائهة  بدت  التي  الحداثية  األصوات 

على  قدرتها  أثبت  التي  الحكومة  مواجهة 

والعراقيل  الصعوبات  من  الكثير  تجاوز 

الموضوعة في طريقها..

تحولت  الخاسرة  لشكر  إدريس  معركة 

خطيب  »تطوع«  بعدما  رابحة  معركة  إلى 

األول  الكاتب  ر  تكفِّ فتوى  إلصدار  غاضب 

الرجل  قضية  وتنقل  االشتراكي  لالتحاد 

حرية  قضية  إلى  خاسرة  معركة  من 

وما  النعيم،  أبي  دوافع  في  أشك  تعبير.. 

لوضع  ما  جهة  من  مدفوعا  إال  الرجل  أظن 

فتنة  نار  إليقاظ  دافئ  رماد  على  الحطب 

األمر  فإن  وإال  أيقظها،  من  اهلل  لعن  نائمة 

بعيدا  بعواطفهم  يفكرون  بفقهاء  يتعلق 

وأحكامها. السمحاء  الشريعة  ضوابط  عن 

لإلقناع  صالحة  لغة  التكفير  لغة  تكن  لم 

في  التوسع  يمكن  ال  ولذلك  والنقاش، 

مشموالته  من  ليصبح  الحرية  مفهوم 

عقائدهم.. في  والتفتيش  الناس  تكفير 

ينجروا  أن  اإلسالميين  صالح  في  وليس 

صدامي.. بنفس  النقاشات  هذه  مثل  إلى 

إدريس  رفعها  التي  االستفزازية  المطالب 

السياسية، وليس  لشكر ال تخفى بواعثها 

يمكن  الالتاريخية  المطالب  هذه  بمثل 

والديموقراطية  الحداثة  مجتمع  نبني  أن 

التكفير  آلة  تشتغل  حينما  لكن  بحق، 

يصبح  والكراهية  الحقد  خطاب  لنشر 

حق  عن  ندافع  أن  علينا  الواجب  من 

التعبير..رغم  في  لشكر  إدريس  أمثال 

عنه  عبر  ما  بتفاهة  العميق  اقتناعنا 

السياسية.. بواعثه  .ومكر  مطالب  من 
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الحقد  المشكاة..مشكاة  نفس  من 

والكراهية، طلع علينا من يذكرنا بمحاضرة 

ألقاها  زيد  أبو  اإلدريسي  المغربي  للمثقف 

بالكويت قبل أربع سنوات!!

المغاربة  لدى  معروفة  بنكتة  األمر  يتعلق 

الذين  الناس  بعض  بخل  منها  يستفاد 

المغربية،  المناطق  بعض  من  ينحدرون 

يتداولها  التي  النكات  من  الكثير  وهناك 

المناطق  من  العديد  حول  المغاربة 

والجهات..

غير أنه، وبطريقة ماكرة وتعسفية تم انتزاع 

ليتم  البريء  التلقائي  سياقها  من  نكتة 

والطائفية.. العنصرية  بمعاني  شحنها 

والغريب أن مشكاة الحقد والكراهية جندت 

تكشف  منسقة  بطريقة  اإلعالمية  آلتها 

حملة  وراء  يقف  الذي  المؤامراتي  البعد 

اإلدريسي،  صوت  إخراس  تستهدف  منسقة 

ترهيب  إلى  امتدت  وإنما  بذلك  تكتف  ولم 

عائلته وابنته الصغيرة..

نكتة  سرد  أن  عاقل  يصدق  أن  يمكن  هل 

في محاضرة يمكن أن تستدعي الوقفات 

في  اإلحاطة  بطلب  والتقدم  والمسيرات 

الثانية  )الغرفة  المستشارين  مجلس 

والمطالبة  المغربي(  البرلمان  في 

البرلماني،  النائب  عن  الحصانة  برفع 

حزب  بحل  وطالب  البعض  تسرع  بل 

اآلخر  البعض  واجتهد  والتنمية!!  العدالة 

خارج  األعمال«  »رجال  أحد  لتخصيص 

الدوالرات  من  اآلالف  عشرات  المغرب 

لإلتيان برأس أبي زيد!

األسبوع  وخالل  المشحون،  السياق  هذا  في 

وسياسة  السكنى  وزير  تعرض  المنصرم 

واالشتراكية  التقدم  حزب  رئيس  المدينة 

مشارك  سابق(  )شيوعي  يساري  حزب  وهو 

جسدي  اعتداء  إلى  الحكومي  االئتالف  في 

المدن  بأحد  حزبي  لنشاط  ترؤسه  خالل 

الزاك(،  )آسا  المغربية  بالصحراء  الجنوبية 

ينتمي  الذي  الصحة  وزير  تعرض  وقبله 

داخل  لفظي  اعتداء  إلى  الحزب  لنفس 

البرلمان من طرف صيادلة لهم صلة بحزب 

األصالة والمعاصرة المعارض..

الممارسة  عن  وغريبة  خطيرة  سوابق  وهي 

متشبثة  ظلت  التي  المغربية  السياسية 

بطابعها المسالم حتى في درجات التشنج 

السياسي.. والتوتر 

تفسير  في  اإلنسان  يحار  األحيان  بعض  في 

إلى  اللجوء  إلى  ويضطر  الوقائع  بعض 

األلغاز  بعض  تفك  علها  المؤامرة  نظرية 

التقاليد  من  يكفي  ما  على  يتوفر  بلد  في 

إلدارة نقاش سياسي وفكري أكثر تحضرا..

العميق  إيماني  رغم  أني  والخالصة، 

الملموس  التحليل  أدوات  إعمال  بضرورة 

لتفسير  ضرورية  كقاعدة  الملموس  للواقع 

هناك  أن  أظن  لكني  السياسية،  الظواهر 

خالل  البلد  في  يجري  طبيعي  غير  ما  شيئا 

هذه األيام..

أسمح لنفسي انطالقا من نظرية المؤامرة، 

السلفي  الشيخ  حرك  من  بأن  أستنتج  أن 

هو  االتحاديين،  رئيس  لتكفير  المغمور 

السياسي  التكفير  حملة  حرك  الذي  نفسه 

الذي  نفسه  ونكتته..وهو  زيد  أبي  ضد 

االختالف  عن  للتعبير  العنف  بوادر  زرع  يريد 

السياسي والهدف هو إشاعة جو من التوتر 

إصالحية  تجربة  مسار  وإيقاف  والتشويش 

نموذجية في العالم العربي..

هذا رأيي الذي أتمنى أن أكون فيه مخطئا..

واهلل أعلم
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بالجماعات  االهتمام  انطالق  المغرب  عرف 

من  األولى  الفترات  منذ  والالمركزية 

23 يونيو  االستقالل، وتجلى هذا في ظهير 

1960، وظهير 30 شتنبر 1976، واستمر العمل 

رقم  ميثاق  صدور  غاية  إلى  الميثاق  بهذا 

78.00، الصادر ب03 أكتوبر 2002. والذي عدل 

بقانون 17.08 سنة 2009.

والهدف من هذه الترسانة القانونية تحقيق 

األهداف التالية:

- تطوير الحكامة المحلية.

- تحديث اإلدارة المحلية.

- تدعيم وحدة المدينة.

- تحسين وسائل تدبير المرافق العمومية.

عليه  توافق  ما  الفاعلون  حقق  حد  أي  فإلى 

جماعات  وجود  هو  خلل  أول  إن  المنظرون؟ 

قروية تفوق بكثير الجماعات الحضرية رغم 

أن الساكنة بين الطرفيين متساوية تقريبا. 

وهذا يدل على أن التوزيع الترابي المغربي 

ما زال يخضع للمقاربات غير التنموية. لذلك 

المستوى  على  المبذولة  المجهودات  رغم 

مستوى  على  الدولية  رتبنا  فإن  الترابي، 

متناغمة  وغير  مخجلة.  البشرية  التنمية 

المحلي. للشأن  التنظيرية  البنية  مع 

الترابية والجماعات  الدستور 

وتجاوزا لهذا الخلل فقد استطاع دستور 2011 

أن ينظر لشأن ترابي متقدم جدا إذا احترمنا 

المقتضيات  لهذه  الديمقراطي  التنزيل 

الراقية. والتي يمكن أن نوجزها  الدستورية 

فيما يلي:

تنظيم  للمملكة  الترابي  التنظيم  إن 

المتقدمة،  الجهوية  على  يقوم  المركزي، 

من  كل  الترابية  بالجماعات  ويقصد 

األقاليم  ومجالس  والجماعات  الجهات 

الجهات  مجالس  وتنتخب  والعماالت. 

وتساهم  المباشر.  باالقتراع  والجماعات 

السياسة  تفعيل  في  الترابية  الجماعات 

السياسات  إعداد  وفي  للدولة،  العامة 

مجلس  في  ممثليها  خالل  من  الترابية 

الترابية  الجماعات  وتضع  المستشارين، 

مساهمة  لتسيير  والتشاور  للحوار  آليات 

في  والجمعيات  والمواطنين  المواطنات 

إعداد التنمية وتتبعها. ويمكن للمواطنات 

عرائض،  تقديم  والجمعيات  والمواطنين 

بإدراج  المجلس  مطالبة  منها  الهدف 

جدول  ضمن  اختصاصه  في  تدخل  نقطة 

إلى  الدولة  تنقله  اختصاص  وكل  أعماله. 

بتحويل  مقترنا  يكون  الترابية  الجماعات 

الموارد المطابقة له.

األول  صندوقين:  على  الدستور  وتحدث 

البنيات  نحو  االجتماعي،  بالتأهيل  يهتم 

والثاني  والتجهيزات.  األساسية  التحتية 

حيث  من  الجهات  بين  للتضامن  صندوق 

التقليص  قصد  للموارد،  المتكافئ  التوزيع 

من التفاوتات بينها.

الوصاية  ممارسة  جماعة  ألي  واليجوز 

مكانة  الجهة  تبوئ  مع  أخرى،  جماعة  على 

وفي  الترابية.  للجماعات  بالنسبة  الصدارة 

خصص  الترابية  للجماعات  التركيبة  هذه 

يلي: فيما  والعمال  الوالة  أدوار  الدستور 

الجماعات  في  مركزية  سلطة  اعتبارهم   -

الترابية.

- تأمين تطبيق القانون.

للحكومة  التنظيمية  النصوص  تنفيذ   -

ومقرراتها.

- المراقبة اإلدارية.

- مساعدة الرؤساء على تنفيذ المخططات 

والبرامج التنموية .

الالممركزة  المصالح  أنشطة  تنسيق   -

لإلدارة المركزية.

- السهر على حسن سيرها.

واالختصاصات  الترابية  الجماعات  عمل  إن 

ستحدد  المقتضيات  من  وغيرها  الجديدة 

نظرا  تنظيمية  قوانين  أو  تنظيمي  بقانون 

لكثرتها وتشعبها والتي نوجزها فيما يلي:

لشؤونها  الترابية  الجماعات  تدبير  شروط   -

ديمقراطية. بكيفية 

المتعلقة  والقواعد  أعضائها  عدد   -

وحاالت  التنافي،  وحاالت  الترشيح،  بأهلية 

التنظيم  وكذا  االنتدابات  بين  الجمع  منع 

االنتخابي.

داخل  النساء  تمثيلية  تحسين  أحكام   -

المذكورة. المجالس 

المجالس  مداوالت  تنفيذهم  شروط   -

ومقرراتها.

- شروط تقديم العرائض.

والمشتركة  الذاتية  االختصاصات   -

والمنقولة.

- النظام المالي للجماعات الترابية.

- مصدر الموارد المالية للجماعات الترابية.

المجموعات  تأسيس  وكيفيات  شروط   -

وتنمية التعاون بينها.

- تطور التنظيم الترابي وقواعد الحكامة.

تراقب  الجهوية  المجالس  فإن  ولإلشارة 

حسابات الجماعات الترابية.
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الجماعي الميثاق  مآالت 

الجديدة  المقتضيات  خالل  ومن  لي  يبدو 

حاجة  في  أننا  استنتاج  يمكن   ،2011 لدستور 

المستجدات  مع  يتناغم  جديد  لميثاق 

المجلس  رئيس  انتخاب  ويحبذ  الدستورية. 

يتحمل  حتى  مباشرة  بطريقة  الجماعي 

الشرعية  من  انطالقا  كاملة  المسؤولية 

على  الالئحة  وتعميم  المباشرة،  الشعبية 

حتى  قانونية،  مرونة  مع  الجماعات  جميع 

إلى  السياسي  "الشيخ"  منطق  من  نخرج 

برامج  إطار  في  الجماعية،  المسؤولية 

تنموية واضحة، مع إعادة النظر في األعداد 

منطق  من  انطالقا  للمجالس،  المشكلة 

يخضع  ما  غالبا  الذي  الكم  وليس  الكيف 

منظومة  في  دخنا  يحدث  مما  للترضيات 

تعليمية  مستويات  اشتراط  مع  الحكامة. 

الميثاق  في  المثبتة  المهزلة  بدل  محترمة 

موضوعية  معايير  هناك  تكون  وأن  اليوم. 

االستشارية  اللجن  اختيار  في  وجماعية 

للرؤساء،  الذاتية  باالختيارات  االكتفاء  بدل 

القبلي  الريع  في  تستغل  ما  غالبا  والتي 

الذاتي. ولسنا في هذا المقال بصدد تقويم 

أن  على  نؤكد  لكن  الجماعي،   الميثاق 

المطلوب هو إعادة النظر في األمور التالية:

- طرق تدبير الجماعات الترابية.

- طرق تنفيذ المقررات والمداوالت.

الذاتية  االختصاصات  دائرة  توسيع   -

والمنقولة. والمشتركة 

- صياغة نظام مالي متناغم مع طموحات 

دولة  على  تؤشر  التي  المحلية  التنمية 

القرب.  بسياسة  واالعتناء  والقانون،  الحق 

وتوسيع دائرة األمن االجتماعي.

وتفعيل  وتقنين   ، الموارد  وعاء  توسيع   -

التسيير  حيث  من  المالية  الحكامة  آليات 

واالستثمار.

- التقليص من الوصاية، وإعطاء للشرعية 

والسياسي  الدستوري  حقها  الشعبية 

والديمقراطي.

- تنمية آليات الشراكة والتعاقد، مما يشجع 

الجماعات على ربط عالقات إقليمية ودولية 

المتكامل  الجماعي  للعمل  يؤصل  مما 

مندمجة. ومجالية  ترابية  رؤية  إطار  في 

واعتماد  االقتراع  نمط  في  النظر  إعادة   -

الرفع  مع  بقية،  أكبر  بدل  المعدالت،  أقوى 

التمثيل  تعدد  سيجنبنا  مما  العتبة،  من 

على  عرقلة  غالبا  يشكل  التي  السياسي 

نموذجا"  التدبير"الدارالبيضاء  مستوى 

اليوم .

والمتكامل،  المندمج  العمل  اعتماد   -

المسؤولية  وربط  التشاركية،  والمقاربة 

بالمحاسبة، ونشر ثقافة الشراكة والتعاون، 

خاصة مع القطاع الخاص، واالختيار الواضح 

واالقتصاد  المفوض،  التدبير  من  كل  بين 

المحلية  التنمية  وشركات  المشترك، 

تناغم  في  الالمركزية  وغيرها..وتطوير 

االستئناس  ويمكن  الالتركيز.  مع  متواز 

البرازيلية. بالتجربة  المجال  هذا  في 

سواء  المستمر  التكوين  على  التركيز   -

ألن  المنتخبين.  أو  للموظفين  بالنسبة 

نظام  وتغيير  المؤسسة،  صالح  في  هذا 

المنتخب، ووضع منظومة قيم جماعية.

العمومية  السلطات  بين  العالقة  وضوح   -

من  تداخل  لكل  تجاوزا  المنتخبة  والهيآت 

هم  التي  المحلية  التنمية  عرقلة  شأنه 

الجميع.

المجلس  بين  العالقة  إشكالية  حل   -

الوزارية  السلطات  وممثلي  الجماعي 

العمومية. والمؤسسات 

- إعطاء أهمية بالغة للخبرة ماديا ومعنويا 

ألنها العمق المعرفي للمشاريع التنموية.

لنظام  الخاضعة  الحضرية  الجماعات 
المقاطعات

السؤال  فإن  التبريرات،  كانت  مهما 

من:  كل  اختيار  تم  لماذا  هو:  الجوهري 

مراكش،  طنجة،  الرباط،  الدارالبيضاء، 

تقليد  هو  هل  النظام؟  لهذا  سال  فاس، 

ليون،  باريس،  على:  ركزت  التي  لفرنسا 

PLM.؟ أم أن المعايير الموضوعة  مارساي 

كافية لهذا االختيار.؟

أخرج  أجلها  من  التي  الفلسفة  خالل  ومن 

توحيد  هو  للوجود  التشريعي  االختيار  هذا 

التغلب  أجل  من  والمالية  البشرية  الموارد 

مسنا  ال  وقد  الكبرى،  المشاريع  إنجاز  على 

لكن  مثال.  الدارالبيضاء  في  هذا  من  بعضا 

النموذج  لهذا  موضوعي  بتقويم  نقم  لم 

للتدبير الجماعي، حتى نقرر مآالته بطريقة 

تشاركية. خاصة وأننا نتوفر على ست عشرة 

القانونية،  الشخصية  من  مجردة  مقاطعة، 

الدرجة  من  مستشارين  على  نتوفر  وأصبحنا 

الجماعي،  المجلس  يشكلون  األول، 

اليتجاوزون  الثانية  الدرجة  من  وآخرين 

رئيس  يكون  وبالتالي  المقاطعة.  فضاء 

ناهيك  وجوبا.  األولى  الفئة  من  المقاطعة 

في  يشترط  الذي  الثقافي  المستوى  عن 

الفئتين.

مشاريع  تقترح  المقاطعة  أن  ورغم 

المجلس  موافقة  من  فالبد  استثمارية 

إجمالية  منحة  له  وتخصص  الجماعي. 

النفقات.  بحساب  مكتفين  ميزانية،  بدل 

لرئيس  المسلمة  التفويضات  توضيح  مع 

الحقيقية  القيمة  وإعطاء  المقاطعة. 

على  بفرنسا  تصادق  التي  الرؤساء  لندوة 

المقطاعاتية.  المجالس  استثمارات 

بتحصيل  مرتبط  كذلك  مشكل  هناك 

استغالل  عن  المترتبة  والمداخيل  الضرائب 

بين  التعمير  وإشكالية  التجهيزات 

والشرطة  الجماعي،  والمجلس  المقاطعة 

من  التنظيمية...وغيرها  والقرارات  اإلدارية، 

تقويمية  وقفات  إل  تحتاج  التي  اإلشكاالت 

والواقع   ،2011 دستور  مقتضيات  من  انطالقا 

المعيش لكل تجربة.

نورالدين قربال
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بهيئة  محام  الناصري،  اللطيف  عبد  أوضح 

أن  األصل  أن  البيضاء،  بالدار  المحامين 

بين  المساواة  بمبدأ  تقر  اإلسالم  أحكام 

ال  ألسباب  استثني  ما  إال  والمرأة  الرجل 

تتعلق  وإنما  األنوثة  أو  بالذكورة  تتعلق 

المسؤولية  أو  القانوني  بالمركز  أساسا 

االجتماعية.

يومية  نشرته  ما  حسب  الناصري  وأضاف 

الجمعة  يوم  الصادر  عددها  في  »األخبار« 

من  العديد  لدى  الشائع  أن   ،2014 يناير   24

مسألة  أن  هي  الموضوع  لهذا  المتناولين 

المواريث محكومة بالقاعدة التالية: للذكر 

القاعدة  واعتبارها  األنثى  نصيب  ضعف 

األصل.

وتابع أن الحال، أن هذه القاعدة هي مجرد 

تسري  ال  معينة  قانونية  لوضعية  صورة 

بالرجوع  إذ  المواريث،  حاالت  كافة  على 

نجد  اإلسالم،  في  المواريث  أحكام  إلى 

أكثر  المرأة  فيها  ترث  حاالت  هناك  بأن 

وال  المرأة  فيها  ترث  وحاالت  الرجل،  من 

فيها  ترث  أخرى  وحاالت  الرجل،  فيها  يرث 

المرأة مثل الرجل.

وفي ما يلي نص المقال كامال :

جدال  مؤخرا  اإلعالمية  الساحة  شهدت 

يتعلق  شديدا  وإيديولوجيا  سياسيا 

كنت  وكم  اإلرث،  في  المساواة  بمسألة 

فقهي  نقاش  هناك  يكون  أن  أتمنى 

بعيدا  هادئ  وعلمي  حقوقي  قانوني 

واالنتماءات  االيدولوجيا  صخب  عن 

يستحضر  نقاشا  الضيقة،  الحزبية 

خالل  من  والحقوقي  الفلسفي  البعد 

القضية. جوانب  لكل  شاملة  رؤية 

ومساهمة منا في إثراء النقاش العلمي 

الجاد في هذا النقطة تأتي هذه المقالة 

بعجالة-   – الضوء  لتسليط  كمحاولة 

بمسألة  تتعلق  أخرى  جوانب  على 

المساواة في اإلرث.

بمبدأ  تقر  اإلسالم  أحكام  أن  األصل 

المساواة بين الرجل والمرأة إال ما استثني 

األنوثة  أو  بالذكورة  تتعلق  ال  ألسباب 

أو  القانوني  بالمركز  أساسا  تتعلق  وإنما 

مسألة  تحظ  ولم  االجتماعية،  المسؤولية 

المساواة بين الجنسين، بصفة عامة وفي 

اإلرث بصفة خاصة، بما تستحقه خصوصا 

إذ  التوجهات،  مختلف  من  الغالة  من 

التمايز  حاالت  على  منصبا  التركيز  ظل 

والتفاوت في األنصبة والحظوظ بينهما، 

للترويج  عليها  ليستند  البعض  دفع  مما 

اإلسالم  أحكام  إنصاف  عدم  لفكرة 

للمرأة، األمر الذي نتج عنه خلط بين ما هو 

تعاليم  هو  ما  بين  ثقافي،  هو  وما  ديني 

اجتماعية،  وأعراف  تقاليد  هو  وما  ربانية 

فقه  هو  ما  وبين  إلهي  حكم  هو  ما  وبين 

من  يتطلب  أصبح  الذي  الشيء  وتاريخ، 

الستجالء  وحقوقيا  معرفيا  جهدا  الباحث 

الموقف الشرعي إزاء العديد من القضايا 

المعاصرة .

المتناولين  من  العديد  لدى  فالشائع 

المواريث  مسألة  أن  هي  الموضوع  لهذا 

ضعف  للذكر  التالية:  بالقاعدة  محكومة 

األصل.  القاعدة  واعتبارها  األنثى  نصيب 

والحال، أن هذه القاعدة هي مجرد صورة 

على  تسري  ال  معينة  قانونية  لوضعية 

إلى  بالرجوع  إذ  المواريث،  حاالت  كافة 

بأن  نجد  اإلسالم،  في  المواريث  أحكام 

من  أكثر  المرأة  فيها  ترث  حاالت  هناك 

يرث  وال  المرأة  فيها  ترث  وحاالت  الرجل، 

فيها الرجل، وحاالت أخرى ترث فيها المرأة 

مثل الرجل.

أ - الحاالت التي ترث فيها المرأة نصف الرجل 

حصرها القرآن الكريم في أربع حاالت فقط 

وهي:

1- وجود البنت مع االبن.

2- وجود األب مع األم دون وجود أوالد وال زوج 

أو زوجة.

األخ  مع  األب  أو  الشقيقة  األخت  وجود   -3

الشقيق أو لألب.

لم  أو  ولد  وُوجد  الزوجين  أحد  مات  إذا   -4

يوجد.

ب - الحاالت التي ترث فيها المرأة مثل الرجل 

)سبع حاالت( :

أو  ذكر  ولد  وجود  مع  األب  مع  األم  1- ميراث 

بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.

2- اإلخوة لألم مع أخوات األم.

فأكثر. شقيق  وأخ  لألم  وإخوة  وأم  زوج   -3

4-   عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.

5- األخت الشقيقة مع األخ الشقيق.

دون  الشقيق  األخ  مع  لألم  األخت   -6

تشريك.

عدم  حالة  في  األرحام  ذوي  ميراث   -7

ذوي  من  أحد  وال  العصبة  من  أحد  وجود 

الفروض.

ت - الحاالت التي ترث فيها المرأة أكثر من 

الرجل )ست حاالت(:

بإسهاب  الحاالت  هذه  إلى  تطرق  لقد 

في  سلطان  الدين  صالح  الدكتور  كبير 

الناصري : أهم الحاالت التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
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المساواة«  وقضية  المرأة  »ميراث  كتابه 

نرجع   ،41 الصفحة  إلى   32 الصفحة  من 

تعقد  بسبب  الحقة  مقاالت  في  إليها 

الحالة  منها  نذكر  الحسابية،  العمليات 

وأم  وأب  زوج  امرأة  فيها  خلفت  التي 

من  يمكنهما  للبنتين  الثلثين  فإن  وبنتان 

مكان  وجد  إذا  االبنان  من  أكثر  يأخذ  أن 

فيها  تخلف  التي  الحالة  وكذا  البنتين، 

الفارق  فإن  شقيقة  وأخت  وأم  زوج  امرأة 

الشقيقة  األخت  تأخذ  إذ  جدا  كبير  يكون 

الشقيق. األخ  نظيرها  ضعف  من  أكثر 

يرث  المرأة وال  ترث فيها  التي  الحاالت  ث - 

: ) ثالث حاالت(  الرجال  فيها نظيرها من 

العمليات  بتعقد  أيضا  تتميز  الحاالت  وهذه 

توفيت  التي  بالحالة  لها  نمثل  الحسابية، 

وبنت  وبنت  وأم  وأب  زوج  عن  امرأة  فيها 

جعلنا  ولو  بالفرض،  االبن  بنت  ترث  ابن 

يرث  ال  فإنه  االبن  بنت  مكان  االبن  ابن 

فكثيرا  الجدة  ميراث  حالة  وكذا  شيئا، 

وقد  األجداد،  من  نظيرها  يرث  وال  ترث  ما 

الجد. زوجها  معها  يرث  وال  الجدة  ترث 

حالة  ثالثين  من  أكثر  هناك  فإن  وعموما 

منه  أكثر  أو  الرجل  مثل  المرأة  فيها  تأخذ 

الرجال  من  نظيرها  يرث  وال  هى  ترث  أو 

سبيل  على  واردة  حاالت  أربع  مقابل  فى 

الرجل،  نصف  المرأة  فيها  ترث  الحصر 

لم  الكريم  القرآن  أن  ذلك  من  واألكثر 

اإلرث  وتقسيم  األنصبة  مسألة  يجعل 

خاضعة  حسابية  تقنية  عملية  مجرد 

الورثة  أمر  إنه  بل  جافة،  قانونية  لقواعد 

يأتوا  وأن  الموروث  المال  من  ينفقوا  بأن 

من  السبيل  وابن  والمساكين  القربى 

لهم  يقولوا  بأن  أمره  أتبع  بل  الرزق،  ذلك 

بعبارة  مشوب  غير  قوال  معروفا،  قوال 

يستحضر  قوال  وإنما  واالستعالء  التكبر 

يقول  والتكافلي  اإلنساني  الجانب 

اْلُقْربَى  أُْولُواْ  اْلِقْسَمَة  َحَضرَ  َوإَِذا  تعالى: 

ْنُه  مِّ َفارْزُُقوُهم  َواْلَمَساِكيُن  َواْليَتَاَمى 

)النساء:8(. ْعرُوًفا  مَّ َقْواًل  لَُهْم  َوُقولُواْ 

عبد اللطيف الناصري 

حاول  الذي  اإلرث  في  المساواة  قضية 

االشتراكي،  لالتحاد  الجديد  الزعيم 

إليها  االنتباه  إثارة  لشكر،  إدريس 

فشلت  بعدما  بها  العام  الرأي  وإلهاء 

الناس  انتباه  للفت  محاوالته  كل 

)هذه  لقيت  االتحاد،  قيادة  توليه  منذ 

الصف  داخل  من  انتقادات  القضية( 

باالنتقادات  يتعلق  األمر  االتحادي. 

القيادي  الشامي،  رضا  وجهها  التي 

االنفتاح  تيار  على  المحسوب  االتحادي 

للقيادة  المعارضة  والديمقراطية 

الجديدة لالتحاد االشنتراكي.

التي  التصريحات  أن  اعتبر  الشامي 

لم  اإلرث  بخصوص  لشكر  عنها  أعلن 

هو  اليوم  المهم  إن  وقال  داع.  لها  يكن 

وهمومهم  المغاربة  النتظارات  التطرق 

والتعليم  واألمن  التشغيل  في  المتمثلة 

أنظمة  وإصالح  والصحة  عالية  بجودة 

جريدة  أوردته  ما  حسب  وأضاف  التقاعد. 

 27( االثنين  عدد  في  الناس"  "صحيفة 

أن  عليه  كان  ما  لشكر  أن   )2014 يناير 

دراسة  حين  إلى  التصريحات  بتلك  يدلي 

واالجتماعية  والثقافية  الدينية  أبعادها 

داخل  السياسية  وكلفتها  والفكرية 

أجل  من  التقريرية،  الحزب  أجهزة 

يعني  ما  بشأنها،  متفق  رؤية  بلورة 

مجرد  الهواء  في  لشكر  فرقعات  أن 

قواعد  مع  تنسجم  ال  انفرادية  مواقف 

اآلن. لحد  يمثلها  التي  الحزبية  المؤسسة 

اللجنة  اجتماع  خالل  الشامي  وأبدى 

المنعقدة  االشتراكي،  لالتحاد  اإلدارية 

معارضته  المنصرف،  األسبوع  نهاية 

للطريقة التي يحاول بها لشكر "معارضة" 

حسب  وقال،  والتنمية.  العدالة  حزب 

والتنمية  العدالة  حزب  إن  المصدر،  ذات 

عن  يتحدث  قانون  أي  يغير  أو  يمس  لم 

لم  كما  والفردية،  الشخصية  الحريات 

حقوقهم  ممارسة  من  الناس  يمنع 

الذي  التوصيف  يجعل  مما  وحرياتهم، 

بنعته  العدالة  حزب  حول  لشكر  يطلقه 

الشامي.  حسب  معقول،  غير  "ظالمي" 

تكوين  إلى  الشامي  رضا  دعا  ذلك،  وبدل 

وعلى  ملفات  على  مبنية  معارضة  منطق 

آخر. شيء  على  وليس  الحكومة  حصيلة 

"اإلرث" ومهاجمة العدالة والتنمية تكسر شوكة لشكر
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للنقاش  ونعم  التعبير،  لحرية   نعم 

المجتمعية  القضايا  جميع  حول  الساخن 

ولكن،  ضمنها،  حساسية  األكثر  حتى 

مقبول  نقاش  هناك  يكون  أن  يمكن  هل 

المقبول  الوحيد  العنف  العنف؟  وسيلته 

قانونية.  وبضوابط  المشروع  العنف  هو 

تهديد  أو  الناس  حرية  على  االعتداء  أن  أي 

من  عنفًا  يستوجب  سالمتهم  أو  حياتهم 

طرف الدولة في إطار الضمانات القانونية. 

أما أن نرى اليوم في بعض مواقع التواصل 

أننا  التعاليق  بعض  وفي  االجتماعي، 

العنف  يتحول  وعندما  ولكن«،  »نشجب 

خطير  منزلق  فهذا  سياسي،  موقف  إلى 

يتطلب دق ناقوس الخطر.

التقدم  لحزب  العام  األمين  له  تعرض   ما 

أحد  فتح  حين  اهلل  بنعبد  نبيل  واالشتراكية 

رتق  تطلب  مما  بحجر،  جبهته  الغاضبين 

وال  بالمائة  مائة  مدان  أمر  غرز،  بسبع  الجرح 

الـ  هذه  جاءت  ما  وإذا  و»لكن«.  إلى  يحتاج 

لصاحبها  إدانة  فإنها  اإلدانة،  بعد  »ولكن« 

بداية  هو  العنف  وتبرير  العنف،  يبرر  ألنه 

المنزلق إلى الفوضى وإلى الهمجية وإلى 

الالاستقرار.

حق  وهي  نعم،  التعبير،  حرية   هناك 

القذف  حرية  هناك  ليست  ولكن  مقدس، 

في  نقوله  كنا  ما  هذا  والشتم،  والسب 

حين  صعب  فيها  الحسم  دقيقة،  قضايا 

وما  نقد  هو  ما  بين  العام،  الشأن  تناول 

شأن  هو  وما  خاص  شأن  هو  وما  قذف،  هو 

تلوينات  وال  فيه  دقة  فال  العنف،  أما  عام، 

جريمة  إنه  مكشوف،  أبلق  إنه  صعوبة،  وال 

العقوبة،  القوانين  جميع  فيها  تقر 

وبالتالي فإن أي غفلة، ألسباب سياسية أو 

كتعبير  العنف  تسوغ  اجتماعية،  أو  عقدية 

محسوبة  غير  مغامرة  هي  موقف  عن 

تضمره  كانت  ما  فإن  ولهذا  العواقب، 

وإيجاد  جرى،  ما  حول  حينا  التشفي  سطور 

حوار  ألسلوب  أخرى  أحيانا  المسوغات 

حرب  نحو  للطريق  تمهيد  هو  »حجري«، 

وتحلقنا  العنف  بنادير  سخنا  إذا  أهلية 

الخصوم! بجرح  فرحا  نرقص  النار  حول 

أو  بالتكفير  المغرب  في  األمر  يتعلق   عندما 

هدر الدم أو الدعوة للعنف، تتحرك الكريات 

قد  لكلمات  متصدية  للمجتمع  البيضاء 

تتحول  عندما  أما  قاتل،  رصاص  إلى  تتحول 

المجتمع  فإن  كسالح،  حجر  إلى  الكلمات 

يجب أن ينتفض بشكل مضاعف، ليس من 

أجل الضحية، ولكن من أجل المبدأ، ومن أجل 

خاضعين  متساكنين  تجعلنا  التي  القيم 

االحترام،  قيم  وهي  القانون،  لسلطة 

عن  السلمي  والتعبير  الحضاري،  واالختالف 

أو  المؤسسات  طريق  عن  والتغيير  اآلراء، 

للسياسات  والمعارضة  المدني،  المجتمع 

الميداني  والعمل  والتكتالت  بالسياسات 

القواعد  هي  هذه  السلمي،  واالحتجاج 

في  االستمرار  من  تمكننا  التي  الوحيدة 

وطن  داخل  واحد  كشعب  التعايش  إطار 

واحد وإال فستكون فوضى.

إذا  يقع  أن  يمكن  ما  سيناريو   ولنرسم 

فالذي  بآسا،  اهلل  بنعبد  لنبيل  جرى  ما  بررنا 

ال لـ »ولكـن«
نور الدين مفتاح يكتب:
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وزير  به  رمى  وحجرا  قويا  ذراعا  يملك  كان 

الرأي  يخالفه  من  هناك  سيكون  السكنى 

ماء  قنينات  له  وآخر  سيف  الحجر  بدل  وله 

تقليدية،  مولوتوف  قنابل  له  وثالث  حارق 

ابن  حكومة  مع  هو  من  سيصبح  وحينها 

ضدها  هو  ومن  الشارع،  زاوية  في  كيران 

في  معهما  ليس  ومن  مقابلة  زاوية  في 

الوسط، وسيختلط الحابل بالنابل، وسيترك 

تهدر  المنتخبة  والمجالس  البرلمان  الناس 

العنف  هي  الفعل  لغة  لتصبح  الكلمات 

والدماء والدموع.

الفوارق  عقود  لمدة  أنتج  الذي  النظام   إن 

توزيع  في  والحيف  واإلقصاء  االجتماعية 

طريق  عن  هكذا  تغييره  يمكن  ال  الثروات 

ضرب بعض رموز الدولة، فقد جرب المغاربة 

الثوري،  العنف  طريق  عن  التغيير  لسنوات 

النتيجة لم تكن إال مزيدا من تعميق  ولكن 

واآلهات  المعاناة  من  ومزيدا  الفوارق 

والوصفة  الوطن.  خريطة  عبر  المنتشرة 

حال  كل  على  وهي  الحالية،  المغربية 

الحسن  مع  األول  التوافقي  للتناوب  امتداد 

ليست  اليوسفي،  الرحمان  وعبد  الثاني 

مليئة  وكانت  المثالية،  الوصفة  هي 

السويسرية،  الجبنة  من  أكثر  بالثقوب 

الصفحات  آالف  تمأل  أن  يمكن  ونتائجها 

بنواقصها، ولكن عموما ظلت هذه التجربة 

حدود  وفي  الممكن،  المغرب  حدود  في 

موازين القوى، وفي حدود ما يتيحه الصراع 

والمقاومات  اإلصالح  نوازع  بين  المرير 

وزير  جبين  على  وجرح  بحجر  فهل  الشرسة، 

لتصل  الرباط  في  األوضاع  تتغير  أن  يمكن 

بل  أبدا،  الزاك؟!  آسا  في  المهمشين  إلى 

في  ذريعة  يكون  أن  إال  يمكن  ال  العنف  إن 

من  للمزيد  القديم  والحرس  المفسدين  يد 

أمرهم  على  المغلوبين  على  التضييق 

والمزيد من عزل الحاكمين عن المحكومين 

بدعاوى األمن.

سواء  شرط  بال  مدان  عنف  من  جرى  ما   كل 

الحكومة  لرئيس  أو  الوردي،  الصحة  لوزير 

في  وشتم  حوصر  حين  كيران  ابن  اإلله  عبد 

زيد  أبو  للمقرئ  حتى  أو  الماضي،  شتنبر 

حق  في  بليدة  نكتة  قال  قد  كان  وإن  الذي 

للغاضبين  الحق  يعطي  ال  فهذا  األمازيغ 

أسرته. وتهديد  وتعنيفه  عليه  الهجوم  في 

النواقص  من  الكثير  لنا  شعب   نحن 

لنا  ولكن  المجتمعية،  »العاهات«  وربما 

العائلي  التضامن  رأسها  وعلى  ميزات، 

نختلف  من  ونصرة  األسرة  واحترام  الصرف 

حين  مثال  جرى  ما  وهو  الحق،  في  معهم 

معتقلين  السلفية  شيوخ  بعض  كان 

الحداثيون  الحقوقيون  عنهم  ودافع 

هي  وهذه  واالشتراكيون،  والليبراليون 

لتكتسح  تتنمى  أن  يجب  التي  البذرات 

االختالف. مقابل  العنف  ال  العام،  الفضاء 

وال  الفقراء  وال  العاطلين  وضعية  تتغير   لن 

أعضاء  بضرب  المحرومين  وال  المعوزين 

في  الجهل  بضرب  ستتغير  بل  الحكومة، 

موازين  تغيير  أجل  من  والتعبئة  العقول 

المدثرين  المفسدين  وكشف  القوى 

هي  هذه  الصالحين،  األتقياء  لبوس  في 

نحو  اليوم  السالكة  الوحيدة  الطريق 

األمل، وما عداها فهو تعميق لحفرة اليأس، 

الثقة في  القاتلة هو عدم  وأخطر األمراض 

المستقبل.

نور الدين مفتاح
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