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مقدمة

تحــت شــعار »ســال اللــي بغينــا«، تقــوم جماعــة ســال بمقاطعاتهــا الخمــس بإعــداد برنامــج العمــل لفتــرة 2022-2027 
طبقــا للقانــون التنظيمــي 14-113. 

ويتميــز إعــداد برنامــج العمــل لهــذه الفتــرة برغبــة املجلــس الجماعــي للعمــل علــى إجــراء تشــخيص تشــاوري موســع، 
يشــمل تنظيــم منتديــات ولقــاءات حضوريــة، وكذلــك توفيــر منصــة إلكترونيــة معــدة لهــذه الغايــة

وفــي ظــل وحــدة املدينــة، تأتــي املقاطعــات بالنســبة للجماعــة لتكــون أكثــر قربــا مــن املواطــن، حيــث وضــع املشــرع علــى 
عاتقهــا تحســين التدبيــر املحلــي والتنشــيط املحلــي ملواكبــة التحديــات اليوميــة للمواطــن. وفــي مرحلــة التشــخيص 
هاتــه، تقــوم كل مقاطعــة بتنظيــم لقاءيــن تشــخيصيين )لقــاء برنامــج اإلســتثمار ولقــاء التنشــيط املحلــي( للوقــوف 
البنيــات  القــرب وصيانــة  إداريــة وتدبيــر تجهيــزات  مــن خدمــات  للمواطــن؛  القــرب املقدمــة  علــى جــودة خدمــات 
التحتيــة والتجهيــزات املرافقــة لهــا مــن طــرق وإنــارة، وكذلــك قطــاع النظافــة، حتــى تتمكــن املقاطعــات مــن تقييــم 
أدائهــا والعمــل علــى تحســين خدماتهــا واالرتقــاء بمهامهــا مــن جهــة، ويتمكــن الفاعلــون املحليــون وخصوصــا املجتمــع 

املدنــي مــن معرفــة املجــاالت واملشــاريع واألنشــطة ذات األولويــة بالنســبة للســاكنة.

ومــن املنتظــر أن يجيــب هذيــن اللقاءيــن علــى الســؤال املحــوري التالــي: إلــى أي حــد ســتمكن منتديــات تشــاور القــرب 
مــن الرفــع مــن مســاهمة كل الشــركاء والفاعليــن )الجماعــة، املصالــح الالممركــزة، املجتمــع املدنــي...( فــي تجويــد 

خدمــات ومرافــق القــرب باملدينــة فــي األفــق القريــب واملتوســط؟
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برمجة لقاءات منتديات القرب 

برنامج اإلستثمار

تاريخ لقاء التشخيص مجلس املقاطعة
التشاوري

املتتبع املكان

مدير املقاطعة
فاطمة الدريوشاملدرسة الفندقية17 مارستابريكت
عبدو اسفيريمجلس املقاطعة18 مارسملريسة

محمد البوشاريمجلس املقاطعة17 مارساحصين
محمد بوحجةاملركز السوسيوثقافي بطانة17 مارسبطانة

محمد بوستىمجلس املقاطعة17 مارسلعيايدة





9سال اللي بغينا

الورقة الـتأطيرية

ذلــك أساســا لطريقــة  للجماعــة، ويرجــع  الذاتيــة  اهــم االختصاصــات  مــن  الجماعــة  برنامــج عمــل  اعــداد  يعتبــر 
التخطيــط إلعــداد وإنجــاز املشــاريع، بحيــث تركــز علــى حاجيــات ومتطلبــات الســاكنة، وبالتالــي يمكنهــا أن تخلــق 
فــي مجــال التنميــة املحليــة  فــي تحقيــق التقــدم املرغــوب  فــي تحســين حيــاة املواطنيــن وتســاهم بشــكل كبيــر  فرقــا 
املســتدامة. ويتــم التخطيــط إلعــداد برنامــج العمــل فــي اول ســنة مــن انتــداب املجلــس الجماعــي الــذي يضــم مشــاريع 

وأنشــطة وإجــراءات ذات أولويــة تقــوم الجماعــة بتنفيذهــا فــي مــدة انتــداب املجلــس التــي هــي ســت الســنوات.

وفــي هــذا اإلطــار تقــوم جماعــة ســال بمقاطعاتهــا الخمــس بإعــداد برنامــج العمــل لفتــرة 2027-2022 طبقــا للقانــون 
يــوم  مخرجاتــه  تقديــم  وســيتم  فبرايــر   04 الجمعــة  يــوم  اعــداده  انطالقــة  أعطيــت  حيــث   ،14-113 التنظيمــي 

يونيــو2022.   02 الخميــس 

ويتميــز اعــداد برنامــج العمــل لهــذه الفتــرة برغبــة املجلــس الجماعــي للعمــل علــى إجــراء تشــخيص تشــاوري موســع 
باإلضافــة  الغايــة  لهــذه  معــدة  الكترونيــة  منصــة  توفيــر  وكذلــك  حضوريــة  ولقــاءات  منتديــات  تنظيــم  يشــمل 
لالســتفادة مــن التفاعــل عبــر وســائط التواصــل االجتماعــي، وذلــك ليتمكــن مختلــف املواطنيــن وجميــع الفاعليــن 
املحلييــن مــن املشــاركة واملســاهمة فــي اعــداد برنامــج عمــل يكــون »مــن وإلــى املواطــن« يســتجيب لحاجيــات املواطنيــن 

ويعمــل علــى تحقيــق انتظاراتهــم. 

وسيمر اعداد برنامج عمل الجماعة عبر خمسة مراحل وهي:

انجاز تشخيص لالحتياجات واإلمكانيات وتحديد األولويات. 1
وضع ترتيب األولويات التنموية. 2
تحديد املشاريع واألنشطة ذات األولوية. 3
تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثالث سنوات املقبلة. 4
بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع منظومة التتبع والتقييم . 	

وتعتبــر مرحلــة األولــى التــي تخــص التشــخيص التشــاوري مــن اهــم مراحــل اإلعــداد لهــذا البرنامــج ألنهــا ســتمكن مــن 
تحديــد اإلشــكاليات الحقيقيــة للتنميــة فــي املدينــة وتبيــن حاجيــات ومتطلبــات الســكان. وتمكــن كذلــك مــن ترتيــب 
األولويــات حتــى تتمكــن الجماعــة وشــركاءها مــن إدارات الممركــزة وفاعليــن اقتصادييــن ومثقفيــن ومجتمــع مدنــي 

مــن رســم اهــداف واقعيــة بنــاء علــى مــا توصــل لــه هــذا التشــخيص،
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يتــم بلوغهــا عبــر تركيــب وإنجــاز مشــاريع وانشــطة والقيــام بإجــراءات تعمــل كلهــا علــى تحســين مســتوى الحيــاة 
اليوميــة للمواطــن وتســاهم فــي تحقيــق التنميــة املحليــة املســتدامة وتترجــم الشــعار الــذي اختيــر لهــذا البرنامــج » 

ســال اللــي بغينــا«.

فبعــد اعطــاء االنطالقــة إلعــداد برنامــج العمــل لجماعــة ســال بتنظيــم اللقــاء اإلخبــاري التشــاوري يــوم الجمعــة 04 
فبرايــر 2022 بحضــور الســيد وزيــر النقــل واللوجســتيك والســيد عامــل عمالــة ســال وعمــدة املدينــة واملنتخبيــن 
البرملانييــن والجماعييــن والعديــد مــن املســؤولين علــى صعيــد املدينــة، شــرعت لجنــة قيــادة برنامــج العمــل فــي إنجــاز 
التشــخيص لالحتياجــات واإلمكانيــات وتحديــد األولويــات بإجــراء تشــخيص داخلــي إلدارة الجماعــة يمِكنهــا مــن 

الوقــوف علــى نقــط القــوة ونقــط الضعــف لالســتعداد لتنفيــذ مشــاريع وانشــطة هــذا البرنامــج. 

قامــت بعــده اللجنــة بتنظيــم لقــاءات مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة الالممركــزة للتشــخيص والبحــث عــن فــرص 
التعــاون والتشــارك مــن أجــل انجــاز مشــاريع مشــتركة لصالــح الســاكنة. كمــا تــم خــالل هــذه املرحلــة األولــى تنظيــم 

أربــع منتديــات أفقيــة حضوريــة فــي املجــاالت التاليــة:

املنتــدى االجتماعــي والــذي ضــم محــاور الصحــة، التعليــم، املــرأة والطفولــة، اإلعاقــة، الثقافــة . 	
والرياضة

الســياحة، . 	 الخدمــات،  الصناعــة،  التجــارة،  محــاور  ناقــش  الــذي  االقتصــادي  املنتــدى 
التشــغيل اإلســتثمار، 

منتــدى التحــول الرقمــي والــذي تــدارس محــاور املنصــات الوطنيــة واإلدارة الرقميــة، اإلدارة . 	
املنفتحــة، التواصــل الرقمــي 

مندى التنمية املحلية والبنيات التحتية والذي شخص محاور املرافق الجماعية، املمتلكات، . 	
الطرق والسير والجوالن، البيئة واملناطق الخضراء التعمير والتخطيط الحضري

وسيتم نشر مخرجات هذه املنتديات في املنصة املعدة لهذا الغرض.

وفــي ظــل وحــدة املدينــة، تأتــي املقاطعــات بالنســبة للجماعــة لتكــون أكثــر قربــا مــن املواطــن، حيــث وضــع املشــرع علــى 
عاتقهــا تحســين التدبيــر املحلــي والتنشــيط املحلــي ملواكبــة التحديــات اليوميــة للمواطــن. وفــي مرحلــة التشــخيص 
هاتــه تقــوم كل مقاطعــة بتنظيــم لقاءيــن تشــخيصيين )لقــاء برنامــج اإلســتثمار ولقــاء التنشــيط املحلــي( للوقــوف 
البنيــات  وصيانــة  القــرب  تجهيــزات  وتدبيــر  إداريــة  خدمــات  مــن  للمواطــن  املقدمــة  القــرب  خدمــات  جــودة  علــى 
التحتيــة والتجهيــزات املرافقــة لهــا مــن طــرق وإنــارة وكذلــك قطــاع النظافــة حتــى تتمكــن املقاطعــات مــن تقييــم 
أدائهــا والعمــل علــى تحســين خدماتهــا واالرتقــاء بمهامهــا مــن جهــة ويتمكــن الفاعلــون املحليــون وخصوصــا املجتمــع 

املدنــي مــن معرفــة املجــاالت واملشــاريع واألنشــطة ذات األولويــة بالنســبة للســاكنة.
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إلــى أي حــد ســتمكن منتديــات تشــاور  ومــن املنتظــر أن يجيــب هذيــن اللقاءيــن علــى الســؤال املحــوري التالــي: 
القــرب مــن الرفــع مــن مســاهمة كل الشــركاء والفاعليــن )الجماعــة، املصالــح الالممركــزة، املجتمــع املدنــي...( 

افــق القــرب باملدينــة فــي األفــق القريــب واملتوســط؟  فــي تجويــد خدمــات ومر

وحتــى نتمكــن مــن الحصــول علــى إجابــة كافيــة لهــذا الســؤال املحــوري، رتبنــا وقســمنا مواضيــع هــذا اللقــاء الخــاص 
ببرنامــج اإلســتثمار الــى مــا يلــي:   

فــي مــا يخــص برنامــج االســتثمار، ســيتم التشــخيص بدايــة بتحديــد البنيــات املتواجــدة وكيفيــة تحســينها وتطويــر 
تدبيرهــا وبعــد ذلــك التفكيــر فــي تعميمهــا. ويــدور نقــاش هــذا اللقــاء حــول ثــالث محــاور ســنتطرق إليهــا مــع طــرح بعــض 

األســئلة التــي نــرى انهــا ضروريــة للحصــول علــى تشــخيص حقيقــي:

تجهيــزات القــرب: الهــدف مــن هــذا التشــخيص هوالحصــول علــى تصــور واضــح يتعلــق بتدبيــر . 	
أهــم مرافــق القــرب ودراســة مــدى تأثيرهــا علــى حيــاة املواطنيــن واســتجابتها لحاجياتهــم

أ البنيات والخدمات اإلدارية والجماعية:	.
 هل هي قريبة من املواطن من حيث املوقع الجغرافي؟	
 ما مدى جودة االستقبال وسهولة تقديم طلب الخدمة؟	
 هل مدة انجاز وتقديم الخدمة مناسبة؟ 	
 هل هناك ولوجيات لذوي اإلحتياجات الخاصة؟	

أ ومحاربــة 	. الصحــة  حفــظ  تدبيــر  املقدمــة:  االجتماعيــة  الخدمــات  جــودة  ماهــي 
العموميــة...؟  املراحيــض  املقابــر،  صيانــة  األوبئــة، 

أ ماهــي جــودة الخدمــات املقدمــة للرعايــة االجتماعيــة: كمراكــز النســاء فــي وضعيــة 	.
صعبــة، الطفولــة، املســنين، املعاقيــن...؟

أ وكل ما يتعلق بتشخيص تدبير أهم مرافق القرب.	.
انعاش التنمية االقتصادية واإلجتماعية: . 	

مــع  بدعــم األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة  الكفيلــة  للبنيــات والتجهيــزات  نتوقــع تشــخيصا  املحــور  هــذا  فــي 
والفعاليــة. القــرب  مبــدأ  اســتحضار 

 البنيــات التحتيــة: هــل الطــرق واملــدارات الحضريــة تــؤدي دورهــا فــي تســهيل الحركــة والتنقــل 	
لدعــم الــرواج االقتصــادي؟

 أسواق القرب: ماهي املشاكل واإلكراهات التي تحد من جودة خدمات أسواق القرب؟	
 املراكز التجارية والقصاريات: ماهي املشاكل واإلكراهات التي تحد من جودة خدماتها؟	
 مــن 	 تحــد  التــي  واإلكراهــات  املشــاكل  ماهــي  الحــدادة...(:  )النجــارة،  املهنيــة  التجمعــات 
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؟  جيتهــا نتا ا
 املراكز السياحية ودور الضيافة )les maisons d’hôtes(: ماهي املشاكل واإلكراهات؟	
 الحــدادة...( 	 )النجــارة،  املهنيــة  والتجمعــات  التســويق  واحــداث مراكــز  دعــم  يمكــن  كيــف   

والفاعليــن املهنيــة  والهيئــات  الغــرف  مــع مختلــف  بشــراكة 
 وكل ما يتعلق بتشخيص إنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية 	

ورش جودة األشغال والتجهيزات. 	

يناقــش هــذا املحــور جــودة األشــغال والتجهيــزات داخــل املقاطعــة ســواء التــي يقــوم بهــا مجلــس الجماعــة ومقاطعتــه 
أوالتــي يقــوم بهــا فاعلــون آخــرون أوالتــي ينجزهــا املواطنــون مــن ســكن ومحــالت تجاريــة وغيرهــا. ومــن بيــن املواضيــع 

التــي نريــد مناقشــتها والخــوض فيهــا مــا يلــي:

 ما مدى جودة العمران وجماليته ومساهمته في التعبير عن هوية املدينة؟	
 ما مدى جودة وثائق التعمير لتحسين النسيج العمراني؟	
 ماهي حالة الطرق الداخلية وما مدى فعاليتها في الربط بين مختلف احياء املقاطعة؟	
 كيف تجدون املســاحات الخضراء والســاحات العمومية ومدى اســتمراريتها كفضاء اللعب 	

واالســترخاء ومــدى دورهــا فــي التحســين مــن جــودة الهــواء واملحافظــة علــى البيئــة؟
 مــا هومســتوى جــودة اإلنــارة وإلــى أي حــد تعمــل علــى تســهيل حركــة الســير والجــوالن وتســاهم 	

فــي األمــن والســالمة؟
 ما مستوى جودة مالعب القرب وما مدى تلبيتها لحاجيات األطفال والشباب؟	
 وكل ما يتعلق بتشخيص جودة االشغال والتجهيزات	

ورشة التواصل والتشاور. 	

إن ديمقراطيــة القــرب هــي ديمقراطيــة التواصــل والتشــاور والتشــارك واالنخــراط فــي األوراش املجتمعيــة والتنمويــة 
لتحقيــق حاجيــات ومتطلبــات العيــش املشــترك واملســتدام. وألجــل هــذا افردنــا محــور خــاص متعلــق بالتواصــل 

والتشــاور نريــد منــه اإلجابــة علــى ٍاســئلة مثــل:

 مــع 	 املقاطعــة  بتــراب  املوجــودة  العموميــة  واإلدارات  املقاطعــة  تواصــل  تقيمــون  كيــف 
الســاكنة؟

 كيــف تريــدون التواصــل للتدخــل الفعــال واألنســب ملصالــح الجماعــة )تطبيقــات رقميــة، 	
التبليــغ عــن تواجــد الحفــر  رقــم أخضــر، التواصــل اآلنــي للتبليــغ عــن املصابيــح املعطلــة، 

بالطرقــات...(
 ماهي املواضيع التي تودونا التشاور بشأنها؟	
 ماهي اآلليات والوسائل التي ترون انها ناجعة للتشاور املنتج؟ 	



13سال اللي بغينا

وتبقى اإلجابة على هذه األسئلة رهينة بمشاركة حقيقية وتفكير عميق لجميع املشاركين يمِكن من تحليل 
وتقييم جودة خدمات القرب. ونتمنى في األخير أن يشكل برنامج العمل لجماعة سال 2022 -2027 فرصة 

لتتمكن جميع مكونات املدينة من املشاركة والعمل على تحسين الحياة اليومية لجميع الساكنة. كما نتوخى 
منه أن يكون أداة لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية املحلية املستدامة.





15سال اللي بغينا

املنتدى التشخي�صي حول برنامج االستثمار ملقاطعة باب ملريسة

برنامج منتدى التشخيص التشاوري حول »برنامج اإلستثمار ملقاطعة ملريسة«

املتدخلوناملحورالتوقيت
استقبال املشاركين15:30 - 15:45

كلمة افتتاحية للمنتدى 15:45 - 16:00
الدكتور عبد القادر الكيحل - 

رئيس مقاطعة باب ملريسة

16:40 - 16:00

مناقشة املحور األول:  

»تجهيزات القرب: الى أي 
حد هي قريبة بخدماتها 

من املواطن؟«

السيد الصديق السماللي - 
رئيس الجمعية املغربية للتنمية املحلية 

)متدخل(

السيد محسن باهدي - 

الجمعية املغربية لتربية الشبيبة فرع سال  )مناقش ( 

17:20 - 16:40

مناقشة املحور الثاني: 

»التنمية االقتصادية 
واالجتماعية:  الفرص 

والتحديات »

السيد عالل قديم - 

مدير مركز التكوين والتأهيل املنهي  )متدخل(

السيد إبراهيم ايت داوود - 

نائب الرئيس اإلقليمي للنقابة الوطنية للتجار واملهنيين 
)مناقش(
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18:00 - 17:20

مناقشة املحور الثالث:

»جودة األشغال و 
التجهيزات ومساهمتها 

في تحسين الحياة 
اليومية للمواطن«

السيد نبيل الرحموني - 

 مهندس معماري )متدخل( 

السيد عبد اإلله املهداوي- 

 جمعية النهضة للتنمية )متدخل(

السيد خالد أمغوس - 

جمعية أرباب سيارة األجرة  )معقب(
السيد الرميدي رشيد - 

جمعية الهيئة والوطنية لإلسعاف واإلنقاذ  )مناقش(

18:40 - 18:00

مناقشة املحور الرابع:

»آليات التواصل 
اقع  والتشاور: الو

آفاق التطوير » و

السيد محمد وهيب - 

جمعية األيادي املتضامنة )معقب(

حفل شاي 18:40
منشط املنتدى: السيد رشيد زلو )املدير التنفيذي ملؤسسة محمد عواد للتكافل( 

املقررون : -  السيد عبد الواحد املحجوبي )موظف باملقاطعة(



17سال اللي بغينا

وذلــك  ملريســة،  ملقاطعــة  اإلســتثمار  برنامــج  حــول  التشــاوري  اللقــاء   2022 مــارس   18 الجمعــة  يــوم  انعقــد 
علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال بالقاعــة الكبــرى للمقاطعــة بحضــور الدكتــور عبــد القــادر الكيحــل رئيــس 
املجلــس ، والســيد عمــر  السنتي�ســي رئيــس جماعــة ســال ، وعــدد مــن الفاعليــن الجمعوييــن واملحلييــن ، مــن 
تنشــيط الســيد رشــيد زلواملديــر التنفيــذي ملؤسســة عــواد للتكافــل والــذي أشــار إلــى أنــه فــي إطــار الديمقراطيــة 
139 وكذلــك طبقــا  فــي عــدد مــن الفصــول وبصفــة خاصــة الفصــل  التشــاركية ، التــي نــص عليهــا الدســتور 
للقانــون التنظيمــي 113.14 املتعلــق بالجماعــات ، شــرعت جماعــة ســال فــي تنظيــم مجموعــة مــن املنتديــات 
لدراســة وإعــداد برنامــج عمــل الجماعــة 2027-2022 ، ونظمــت هــذه املنتديــات عــدة لقــاءات تشــاورية مــع 
إلــى جمعيــات املجتمــع املدنــي ، ويبقــى إعــداد  اإلدارات واملؤسســات الحكوميــة ، والهيئــات املهنيــة إضافــة 
هــذا البرنامــج يتخــذ مجموعــة مــن املراحــل فــي البدايــة يتــم تشــخيص اإلحتياجاتواإلمكانيــات واألولويــات وفــي 
املرحلــة الثانيــة يتــم ترتيــب األولويــات التنمويــة ، تــم املرحلــة الثالثــة يتــم تحديــد املشــاريع واألنشــطة ذات 
األولويــات وفــي املرحلــة الرابعــة يتــم تقييــم املــوارد واإلمكانيــات املاليــة تــم أخيــرا تتــم صياغــة وإعــداد برنامــج 
الجماعة واليوم نحن في ضيافة مقاطعة باب ملريسة ، القلب النابض لجماعة سال ، وكذلك اليوم يأتي هذا 
اللقــاء فــي إطــار املــادة 231 مــن نظــام الجماعــات املحليــة واملجالــس املنتخبــة ، وســتقوم مقاطعــة بــاب ملريســة 
كشــقيقاتها بتنظيــم لقاءيــن تشــاوريين األول حــول األنشــطة املحليــة ، والــذي كان يــوم أمــس والثانــي حــول 
برنامــج اإلســتثماروهوموضوع يومنــا هــذا ، وهويهــذف باألســاس إلــى تحديــد األولويــات والتجهيــزات واملــوارد 
الضروريــة لتســيير الجماعــة وتقييــم عملهــا واإلمكانيــات املتوفــرة وكذلــك تحييــن أســلوب العمــل فــي املقاطعــة ، 
ولقاءنــا اليــوم يتجــه إلــى أربــع مراحــل أساســية املحــور األول هوتجهيــزات القــرب واملحــور الثانــي إنعــاش التنميــة 
تــم آليــات التواصــل والتشــاور.  اإلقتصاديةواإلجتماعيةواملحــور الثالــث ورش جــودة األشــغال والتجهيــزات 
ولكــن قبــل الشــروع فــي مناقشــة هــذه املواضيــع الهامــة، البــد فيالبدايــة اإلســتماع إلــى كلمــة توجيهيــة ســيتفضل 

بتقديمهــا الســيد رئيــس املقاطعــة الدكتــور عبــد القــادر الكيحــل فليتفضــل مشــكورا.

الدكتور عبدالقادر الكيحل رئيس مجلس املقاطعة :

   بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلين وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. الســيد رشــيد 
زلــو أوال منشــط وبســيط وقبــل ذاك وذاك هــو مــن األســاتذة الذيــن ســاهموا فــي تأطيرنــا ونحــن أطفــال وبالتالــي 
إذا كان لهــذا اللقــاء مــن حســنات، فهــو جعلنــا نلتقــي بأســاتذتنا ومؤطرينــا ونشــكرهم علــى مواصلــة التواجــد 
الدائم، فهو من الذين تربوا في العمل الجمعوي. السادة األساتذة األفاضل البارحة كان اللقاء األول متعلق 
بالتنشــيط املحلــي، وكان فرصــة للوقــوف عنــد كل املحطــات التــي مــر منهــا والزال جــاري فيهــا العمــل مــن أجــل 
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إعــداد برنامــج عمــل مدينــة ســال. وحتــى ال أكــرر، فــإن غالبيــة الوجــوه كانــت حاضــرة فــي لقــاء األمــس، وبالتالــي 
الثقافيــة  بأبعــاده  املحلــي  بالتنشــيط  املتعلــق  األول  املجــال  أساســيين،  مجاليــن  لهــا  املقاطعــات  أن  أعتقــد 
واالجتماعيــة والرياضيــة وبرنامــج اإلســتثمار الــذي هــو كذلــك يدخــل فــي صلــب التجهيــزات املتعلقــة بالقــرب، 
وبالتالــي كمــا قلــت أن برنامــج مدينــة ســال هــو برنامــج واحــد و موحــد: برنامــج الجماعــة و برامــج املقاطعــات. 
لهــذا فالســياق واضــح بالنســبة لنــا مــن خــالل هــذه اللقــاءات، ســوف تكــون لدينــا فرصــة ســانحة لإلســتماع 
ســنوات.  ســت  ملــدة  ننصــت  ال  أننــا  أســاس  علــى  املحلييــن  والفاعليــن  املدنــي،  املجتمــع  لنبــض  واإلنصــات 
فاإلنصــات ســوف ينتهــي هنــا فيمــا يتعلــق بإعــداد البرنامــج، ومــن بعــد ذلــك ســوف يصبــح برنامــج متملــك ويبقــى 
للجميــع. واليــوم كان لنــا لقــاء مــع منســقي املنتديــات وأغلبيتهــم تكلمــوا علــى أنــه كانــت هنــاك نقاشــات خــارج 
املوضــوع و ال عالقــة لهــا باملحــاور، فتــم اإلتفــاق علــى أن الكتيبــات التــي ســتوثق لحظــة املنتديــات ســوف تكــون 
صــورة طبــق األصــل فــي كل مــا راج. وبالتالــي فاملرحلــة املواليــة هــي مرحلــة التصفيــة ونخــرج مــن هــذا النقــاش كل 

القضايــا التــي تهــم برنامــج الجماعــة والتــي تهــم الدفــاع عنهــا.  ولكــن هــذه املنتديــات تلزمنــا بحضــور 26 منتــدى. 
واملطلــوب هــو اإلســتماع.  وأن كل مــا راج داخــل هــذه املنتديــات يتــم تدوينــه بأمانــة وبصــدق وبالتالــي ســيكون 
الوســيلة إلعــداد البرنامــج. وفــي شــهر غشــت وشــتنبر علينــا أن نمــر إلــى برنامــج العمــل وبالتالــي هــذه الوثائــق التــي 
ســوف تعكــس هــذه املنتديــات التــي ســتمكن كل مكونــات املجتمــع املحلــي فــي إبــداء رأيهــا ســوف تكــون مدونــة، و 
بالتالــي ســوف نمــر إلــى أول مرحلــة و هــو كل مــا راج فــي هــذا التقريــر ســيتم تدوينــه و هــو أرضيــة مــن بيــن األرضيــات 
التــي سنســعى مــن خاللهــا إلــى بلــورة برنامــج عمــل ســواء بالنســبة للتنشــيط الداخلــي بمعيــة رؤســاء املصالــح 
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داخــل الجماعــة و املقاطعــات، أو التشــخيص اإللتقائــي مــع املصالــح الالممركــزة و املصالــح الخارجيــة، تــم 
فــي املرحلــة  البرنامــج  بلــورة مشــروع  فــي  التشــخيص التشــاوري. فثــالث وثائــق ســتكون عندنــا هــي مرجعيــات 
املواليــة. إذ عمليــا اآلن املرحلــة التــي تكلــم الســيد رشــيد عليهــا وهــي املرســوم املحــدد لآلليــات ووســائل إعــداد 
عمــل الجماعــة، تنطلــق مــن التشــخيص الذاتــي وتنتقــل إلــى مرحلــة البلــورة. وســتكون ثــالث مســتويات عــدد 
الوثائــق. تــم الوثيقــة الرابعــة التــي هــي التشــخيص الالمــادي عبــر املنصــة والتــي ســتفتح لعمــوم املواطنيــن. ثــم 
اقتراحات كافة املنتخبين عبر استمارة موجهة للمنتخبين في كل املقاطعات باملدينة. وثم سوف نمر للمرحلة 
األساســية والتــي هــي بلــورة وثيقــة البرنامــج والتــي ســتكون كذلــك محــط نقــاش حــول الوثيقــة مــا قبــل النهائيــة أو 
مــا قبــل املصادقــة وســتوضع فــي املنصــة لــآلراء واإلقتراحــات لإلغنــاء ولإلضافــة. وفــي شــهر مــاي ســوف نعــرض 
املشــروع املتكامــل فــي مرحلتــه مــا قبــل النهائيــة علــى التشــاور الالمــادي و نعتبــر أن الديمقراطيــة التشــاورية هــي 
عقيــدة و ليســت بوســيلة، فــكل مجــال لــه أهلــه و بالتالــي هــذه العمليــة توحــي أن املجلــس توجــد لــه الخبــرة 
و الدراســة، و لديــه خبــراء مصاحبيــن و مســاندين. فنحــن لدينــا ميزانيــة خاصــة بالدراســات ولدينــا تجــارب 
فــي أن برامــج التنميــة الجماعيــة تهيئهــا مكاتــب دراســات، إذا فنحــن نؤمــن بالخبــرة الذاتيــة للجماعــة وكذلــك 
بالخبــرة التشــاركية مــع مكونــات املجتمــع املحلــي وأملنــا أن نوظــف هــذه التجربــة وال نقتصــر علــى مرحلــة إعــداد 
البرامــج بــل أن نوظفهــا كذلــك فــي مرحلــة التتبــع واملصاحبــة خــالل الســت ســنوات. ألنــه فعــال مــن موقــع الفاعــل 
املدنــي كنــا دائمــا نســائل املنتخبيــن والجماعــات الترابيــة ألنهــا بعيــدة عــن اإلنصــات واإلســتماع. فهــذه بــادرة 
اقعيــة  أملنــا أن نوفــق فــي صياغــة برنامــج يعكــس التطلعــات وقابــل للتطبيــق والتنفيــذ يتســم باملوضوعيــة والو
وتحديــد اإلمكانــات املتواجــدة وكذلــك يمكــن للجماعــة أن تعبئهــا بالتعاقــد طبقــا لإلتفاقيــات. فمــن خــالل 
هــذه اللقــاءات نريــد أن نقــدم برنامــج عمــل محفــوف باتفاقيــات مــع العديــد مــن الجهــات والداعميــن لتأهيــل 
املجتمــع املدنــي فــي مجــاالت متعــددة ونيهــئ تصــور فــي توســيع نطــاق التشــاور مــن خــالل تعميــم دور التشــاور علــى 
نطــاق واســع بكافــة املقاطعــات. وأهــم األمــور التــي ســنرتكز عليهــا هــو أن يصبــح التشــاور عمليــة ممأسســة داخــل 
كل مقاطعــة وعندمــا نتكلــم عــن دار التشــاور ال نقصــد بهــا فضــاء جماعــي وإنمــا هــي فضــاء للجمعيــات واملجتمــع 
املدنــي وجميــع الفاعليــن بأطــره ووســائله وإمكانياتــه. فعمليــا نحــن فــي مرحلــة اإلســتماع إلــى خبــراء ومتخصصيــن 
فــي كل املراحــل  فــي العمليــة التنمويــة وشــكرا. وســنبقى دائمــا رهــن اإلشــارة  ومســاهمين وفاعليــن أساســيين 

املقبلــة خاصــة فيمــا يخــص عالقتنــا مــع املجتمــع املدنــي.

السيد رشيد زلو:

    شــكرا للســيد الرئيــس بدايــة أســجل بمــداد الفخــر وباإلعتــزاز العالقــة التــي تربطنــا منــذ ســنين والحمــد هلل 
والتــي أعطتنــا الفرصــة إلعــداد مجموعــة مــن الشــباب ومــن األطــر خاصــة لعــدد مــن املســؤولين علــى الصعيــد 
الوطنــي ، الســيد الرئيــس مــاذا أقــول ، لقــد أجــاب وأجــاد وأعطــى فــي الحقيقــة خارطــة الطريــق التــي يجــب 
أن يســير عليهــا هــذا امللتقــى ليخــرج بنتائــج مضبوطــة وباقتراحــات عمليــة يمكــن البنــاء عليهــا بإعــداد برنامــج 
املقاطعــة ، وألجــل مناقشــة هــذه املحــاور األربعــة وجهــت املقاطعــة الدعــوة ملجموعــة مــن األطــر التــي ســاهمت 
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بجانبنــا  وهــي  التخصــص  مجــال  فــي  الكثيــر  ال�ســئ  أعطــت  واإلقتراحاتوالتــي  البرامــج  مــن  بمجموعــة  بدورهــا 
ســتعمل علــى توضيــح الــرؤى حــول مجموعــة مــن املســائل ســواء منهــا تجهيــزات القــرب أوجــودة الخدمــات 
اإلجتماعيــة املقدمــة أوالتنميةاإلقتصاديــة أواإلجتماعيةوكيفيــة إنعاشــها ومــا هــي ســبل إنعاشــها . ســوف 
أعطــي الكلمــة لرجــل ســاهم فــي الحقيقــة منــذ عقــود فــي الدفــاع بــكل مــا أوتــي بــه مــن قــوة علــى قطــاع مهــم أال 
وهوقطــاع الصناعــة التقليديــة، وحيــث أينمــا حللنــا إال ووجدنــا هــذا املواطــن الفــد يكافــح مــن أجــل الرفــع 
مــن مســتوى بالدنــا ويعطــي مجموعــة مــن الحلــول املمكنــة فــي القطــاع الحريــري خصوصــا وأنــه يشــغل مالييــن 
األشــخاص علــى املســتوى الوطنــي، إنــه األســتاذ القديرعــالل قديموهومديــر مركــز التكويــن والتأهيــل املنهــي فــي 

حــرف الصناعــة الثقليديــة بمدينــة ســال وإليــه الكلمــة مشــكورا.

السيد عالل قديم: 

بســم هللا الرحمــان الرحيــم شــكرا الســيد الرئيــس ، حضــرات الســادة والســيدات أيهــا الحضــور الكريــم ســالم 
هللا عليكم ورحمته وبركاته أجد نف�ســي أوال وأنا أخطوعلى درب الكلمة مطوقا بحمل رســالة الشــكر لجماعة 
ســال علــى إدراجهــا إســمي ضمــن الئحــة اإلخــوة املســاهمين فــي إعــداد برنامــج الجماعــة برســم ســنة 2022-2027 
كمــا أتوجــه فــي نفــس املناســبة بجزيــل الشــكر إلــى كل مــا حملنــاه املجــيء لهــذه القاعــة قصــد املشــاركة وإلبــداء 
الــرأي ومــن األهميــة ملــا كان أال وهوإعــداد برنامــج عمــل الجماعــة التــي يجــب أن يســتمد والدتــه مــن عمــل مبنــي 
أقــوم نمــط للعمــل الصحيــح فــي إعــداد  اقعــي واملقاربــة التشــاركية التــي تعتبــر أحســن و علــى التشــخيص الو

اقــع كيفمــا كان نوعــه. تصحيــح أي و
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وقبــل البــدء فــي إعــداد هــذه املداخلــة التــي تعبــر عــن رأي شــخ�سي بــدون مقــدم أوانتقــاد ألنهــا مجــرد مالحظــات 
أردت أن أدلــي بهــا كفاعــل جمعــوي غيــور عــن مدينــة ســال بحكــم الســنوات التــي قضيتهــا فــي هــذه املدينــة، وهــي 
التــي أدت إلــى اإلطــالع علــى الورقــة التأطيريــة التــي تــم إعدادهــا مــن طــرف الجماعــة والتــي جعلــت الحاجيــات 

واملتطلبــات هــي املحــور الرئي�ســي فــي إعــداد برنامــج العمــل ومنهــا :

• البرنامج املحدود في الزمان واملكان	
• برنامج قصير املدى 	
• برنامج يتوقف على توفير اإلعتمادات	
• برنامج ذومنظورين عام يهم الجماعة وخاص يهم الفاعلين املحليين 	
• برنامج تم فيه تغييب العنصر البشري 	

فالعنصــر البشــري الــذي يعتبــر أســاس كل بنــاء محــور كل تنميــة ، كانــت اقتصاديــة أواجتماعيــة فــي املشــاريع 
والبرامــج يتــم وضعهــا مــن طــرف اإلنســان كمــا يتــم إنجازهــا مــن طــرف اإلنســان ، لــذا فاإلنســان هوالــذات 
واملوضــوع والخصــم والحكــم فــي كل تنميــة ، لــذا يجــب أن يكــون املشــروع الحقيقــي للتنميــة هوبنــاء اإلنســان 
ألن التنميــة تبــدأ مــن األســرة واملدرســة واملجتمــع فــكل الــدول التــي عرفــت طريقهــا للتطــور واإلزدهــار فــي مختلــف 
املياديــن اهتمــت ببنــاء اإلنســان فهــي مجــرد إشــارات ألن املوضــوع فــي الحقيقــة يحتــاج إلــى التحليــل الدقيــق 
اقــع الــذي نريــد قراءتــه وتشــخيصه لـكـي  واســتحضار أرقــام وإحصائيــات ومؤشــرات تمكننــا مــن معرفــة الو

نضــع عجلــة التنميــة بشــقيها اإلقتصاديواإلجتماعــي علــى ســكة القطــار .

املحيــط  دراســة  تتطلــب  بخصــوص  ملريســة  ومقاطعــة  عمومــا  بســال  أواإلجتماعيــة  اإلقتصاديــة  فالتنميــة 
اقــع يفــرض  اقعــي للمنطقــة ومــا ســأقوله هــورأي خــاص ألن الو الكلــي إذا نحــن أردنــا أن نقــوم بتشــخيص و
اإلقتصاديأواإلجتماعــي.  باألســبقية  أحــق  مــن  الســؤال  يطــرح  الوقــت  نفــس  فــي  املوضــوع  أننناقــش  علينــا 
اإلجتماعيــة  اإلجتماعيةوالتنميــة  بالتنميــة  يســاهم  اإلقتصــادي  اآلخــر  وتواجــد  للوجــود  ضــروري  فكالهمــا 
اقتصــادي يســاهم طبيعيــا فــي تحســين الوضــع اإلجتماعــي، وكل تطــور  صــورة للوضــع اإلقتصــادي، فــكل نمو
اجتماعــي هودليــل علــى تحســين الوضــع اإلقتصــادي، لــذا تــم خلــق مســلك ثالــث يجمــع بيــن اإلثنيــن وأطلــق 

التضامنــي.  إســماإلقتصاداإلجتماعي  عليــه 

فــي  إســهامها  ومــاذا  بالســاكنة  ارتبــاط  لهــا  التــي  القطاعــات  كل  نتصفــح  أن  فعــال  أردنــا  نحــن  وإذا 
التاليــة: األســئلة  فنطــرح  باملنطقــة  النمواإلقتصاديواإلجتماعــي 

وهــل  والتعليــم،  التربيــة  طريــق  عــن  اإلجتماعــي  اقــع  الو تغييــر  فــي  ســاهمت  هــل  العموميــة  باملدرســة  ونبــدأ 
املطلوبــة؟ بالكفايــة  موجــودة  البنايــات 
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الدراســة  عــن  مــن طــرف ذوي اإلختصاصوعلــى حــد علمــي أن اإلنقطــاع  تبقــى اإلجابــة عليــه  الســؤال  هــذا 
اقــع مدينــة ســال عمومــا يمكــن إســقاطه علــى مدينــة  يعــرف نســبة مئويــة وحتــى ال أطيــل كثيــرا فــي هــذا املجــال فو
ملريســة، فغيــاب العديــد مــن املنشــئات الثقافيــة والرياضيــة والصحيــة لــه انعــكاس ســلبي علــى حيــاة الســاكنة 

هــل يعقــل أن املدينــة املليونيــة تتوفــر علــى ملعــب ريا�ســي واحــد أيــن نصيــب شــباب وســاكنة املريســة منــه.

دور الثقافــة أعتقــد أنهــا منعدمــة بســال دور الشــباب التــي تعــرف دورا كبيــرا فــي التوجيــه، مــا نصيــب الجماعــة 
أن  أســجل  أن  أريــد  الشــباب  دور  تلعبــه  الــذي  الــدور  فبحكــم  ســال،  ملدينــة  املخصــص  النصيــب  ومــا  منــه، 
املثقفيــن  مــن  لوجــود مجموعــة  هنــاك مزرعــة  الشــباب  دار  كانــت  املحمــدي  الحــي  بالدارالبيضاءوبالضبــط 
األخــرى.  املجموعــات  الغيوانوباقــي  نــاس  مجموعــة  ذلــك  علــى  أدل  وال  والرياضييــن  واملســرحيين  والفنانيــن 
تتوفــر  الســياحي، ربمــا ســال  اليــوم وبالنســبة للجانــب  تــم تغييبــه  الشــباب  تلعبــه دار  التــي كانــت  الــدور  هــذا 
اليــوم علــى فنــدق واحــد حســب علمــي مصنــف، وكلمــا احتجنــا إلــى إقامــة وفــد زائــر إلــى مدينــة ســال نعــرج إلــى 
اقعــي وصــورة واضحــة وجليــة البــد مــن إشــراك جميــع  الربــاط قصــد اإلقامــة لــذا حتــى يكــون التشــخيص و
اإلدارات واملؤسســات العموميــة والخاصــة باملشــاركة فــي هــذا التشــخيص وتطعيمــه باألرقــام مــن أجــل وضــع 

بالتخطيــط والتشــخيص والتنفيــذ. تتمتــع  املــدى املتوســط والطويــل،  اســتراتيجية عامــة علــى 

وســأقول لكــم بخصــوص القطــاع الــذي كنــت أمــارس بــه هوقطــاع الصناعــة الثقليديةوأعطــي مثــال واحــدا 
30 معمــل للزرابــي يشــغل  ليبقــى الحكــم لكــم مــن الناحيــة اإلقتصاديةواإلجتماعيــة. كان هنــاك مــا يفــوق 

األالف مــن النســاء واليــوم توجــد علــى أقــل تقديــر 5 معامــل.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مدينــة ســال مــن املــدن العتيقــة فــي املغــرب التــي ال يوجــد بهــا وال شــارع خــاص ببيــع 
منتجــات الصناعــة الثقليديــة علــى شــكل بــازارات وهــي مدينــة يوجــد بهــا أكثــر مــن 47 ألــف صانــع ، أضــف إلــى 
ذلــك أن هنــاك العديــد مــن الحــرف التــي هــي فــي طريــق اإلندثــار رغــم موروثهــا الثقافــي والحضــاري ونذكــر علــى 
ســبيل املثــال حجــر مدينــة ســال الــذي أدخــل املدينــة مــن بابــه الواســع وال أذل علــى ذلــك جــل البنايــات التاريخيــة 
نســتمد علــى ذلــك إذن هنــا بيــت القصيــد كيــف الســبيل إلــى تحقيــق التنميــة اإلقتصاديةواإلجتماعيــة فــي أن 

واحــد ألنــه ال يمكــن اإلهتمــام بهــذا دون األخــر ألجــل ذلــك يجــب :

استغالل جميع املؤهالت التي تزخر بها املدينة	 
تعبئة كل اإلمكانات من أجل وضع العنصر البشري في صلب التنمية 	 
ترجمة هذا البرنامج إلى أهداف تنموية	 
التعبئة الشاملة للكفاءات املوجودة على املستوى املحلي للرفع من تحديات التنمية 	 
 	
 	



23سال اللي بغينا

رغم هذا كله هناك بعض املعيقات منها:

بيــن الرؤيــة التنمويــة املحليــة والسياســة العموميــة بمعنــى غيــاب رؤيــة 	  غيــاب اإلنســجام 
الجهويواملحلــي وبيــن  املركــز والجهــة  بيــن  اســتراتيجية شــاملة 

فــي بلــورة وصياغــة الخدمــات العموميــة ســهلة الولــوج تهــم 	  محدوديــة القطاعــات العامــة 
تجــدر  كمــا  والثقافــة(  والصحــة  )النقلوالتعليــم  اإلنســان  لحمايــة  األساســية  املجــاالت 
اإلشــارة إلــى غيــاب القطــاع الخــاص. مســاهمة القطــاع الخــاص الــذي يعــد قاطــرة للتنميــة 

فــي االســتقرار اإلجتماعــي للمواطنيــن. عــن طريــق خلــق مناصــب شــغل تســاهم 

وعلــى العمــوم فــإن املوضــوع ليــس موضــوع ســاعة وإنمــا موضــوع يحتــاج إلــى النقــاش، ورصــد كل املعيقــات 
التــي تعــوق التنميــة. ومــا قلتــه ليــس بعــرض وال بحــث وإنمــا هــورأي بحكــم معرفتــي ملدينــة ســال وبحكــم معرفتــي 
ملجموعــة مــن األصدقــاء واإلخــوة الذيــن زرعــوا بداخلــي حــب هــذه املدينــة، ومــن أجــل إعطــاء نظــرة واضحــة 
يمكــن أن تســاهم بقســط وفيــر فــي إعــداد هــذا البرنامــج، البــد مــن طــرح مجموعــة مــن األســئلة تحتــاج اإلجابــة 

عنهــا بإشــراك جميــع املتدخليــن كل حســب اختصاصــه:

كم دور للشباب توجد بهذه املقاطعة؟	 
كم ملعب ريا�سي يوجد بها؟	 
كم عدد املساحات الخضراء؟	 
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كم عدد املرائب املوجودة؟	 
كيف هي حالة النقل واملواصالت؟	 

إنها مجموعة من األسئلة تحتاج إلى الوقوف بكل جرأة من أجل اإلجابة عنها.

 فعندمــا تشــيد مدرســة علــى ســبيل املثــال أومشــروع مــا تقــوم بتســييجه خوفــا عليــه مــن التدميــر والتلــف وهنــا 
يتضــح لــك أننــا ال زلنــا نهتــم بتربيــة الجيــل الــذي يمكنــه أن يحافــظ علــى املكتســبات ويعتبــر كل �ســئ منــه وإليــه 
أقــول هــذا مــرارة اشــتغلت علــى بعــض املواضيــع بســال، منهــا الفنــادق باملدينــة العتيقــة، ســأذكرها وأتــرك  و
اقعيــة وليــس علــى مجــرد وعــود لــن  وضعيتهــا بــدون تعليــق لــذا يجــب وضــع تصــور عــام ومخطــط مبنــي علــى الو

تــرى النــور ممــا يزيــد فــي عــزوف الشــباب علــى اإلنخــراط فــي البنــاء.

وقبــل أن أفكــر فــي هــذه املداخلــة، تصفحــت برامــج بعــض األحــزاب التــي كانــت شــعارا خــالل اإلنتخابــات، فتبيــن 
لــي أن بعــض املشــاريع هــي مجــرد وعــود، ولــن تــرى النــور أبــدا ألنهــا تحتــاج للعديــد مــن املعطيــات واملقومــات، 

اقعيــة مرتبطــة باملــكان الــذي ســتولد فيــه. والتمويــل لتكــون برامــج و

اقــع وتغيب  حتــى بعــض الدراســات، التــي تــم إنجازهــا تبقــى مطروحــة فــي الوقــوف ألن نتائجهــا لــم تكــن تســاير الو
فيهــا املعطيــات املبنيــة عــن أرقــام حقيقيــة ال افتراضيــة، لــذا يجــب أن يكــون هــذا البرنامــج مبنــي على:

املقاربة التشاركية	 
أن تتم صياغته في حجم وإمكانيات املقاطعة	 
اقعية، وقابلة للتنفيذ 	  أن تكون املشاريع املقترحة و
اقتصادي، وما هواجتماعي	  أن تجمع بين ما هو

كمــا أدعواإلخــوة إلــى اإلســتمرار فــي إغنــاء هــذا البرنامــج عــن طريــق التشــاور، والحــوار وإغنائــه بإحصائيــات 
وأرقــام فــي كل القطاعــات ليتبيــن للجميــع أن هــذا البرنامــج أعــد مــن أجــل املواطنيــن لتحقيــق مبــدأ ســال أوال.

السيد رشيد زلو:

    شكرا لألخ عالل على املداخلة القيمة ، حقيقة العنصر البشري هواملحور األسا�سي للتنمية ، تصورومعي 
ألنــه  متقــدم  جــد  دســتور  ألنــه   ، األوروبيــة  الــدول  مــن  مجموعــة  لــه  شــهدت  هودســتور  اململكــة  دســتور  أن 
اختــار مجموعــة مــن اإلمكانيــات التــي يجــب اســتثمارها ، ولــم نســتثمرها بعــد ، وأعطــي مثــال بالديمقراطيــة 
وهــي   ، وامللتمســات  العرائــض  كتقديــم  األليــات  مــن  مجموعــة  املدنــي  للمجتمــع  تمنــح  والتــي   ، التشــاركية 
محســوبة علــى رؤوس األصابــع ، وهــذا يقت�ســي مواكبــة ذلــك بالتكويــن فآفــة التنميــة معضلــة كبيــرة ويجــب 
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علــى كل جمعيــة أن تســاهم فــي محاربتهــا ونعطــي الكلمــة للســيد ابراهيــم ايــت داوود النقابــة الوطنيــة للتجــار 
واملهنييــن فليتفضــل مشــكورا.

السيد ابراهيم ايت داوود:

    الســالم عليكــم الحضــور الكريــم، الســادة املنتخبــون، ممثلــي الهيئــات باســمي وباســم النقابــة املهنيــة للتجــار 
التجــارة  التقليديــة واملقــاوالت ألن  واملهنييــن، لدينــا عتــاب ألن برنامــج اإلســتثمار ال يقتصــر علــى الصناعــة 
وقطــاع املهنييــن نحــن أدرى بــه والكفــاءات التــي لدينــا قــادرة علــى لعــب دور مهــم فــي إعطــاء مــا تحقــق ومــا بتحقــق 
مســتقبال. ربمــا ســنوزع علــى املحاضريــن وثيقــة للتعــرف علــى النقابــة الوطنيــة للتجــار واملهنييــن علــى الصعيــد 
الوطنــي ب 38 إقليــم ،  أنشــأت مــا يزيــد عــن 48 ســنة واشــتغلت علــى ملفــات كبيــرة اســتراتيجية ووطنيــة منهــا 
التجــار  ألن   ، الضريبيــة  العدالــة  أعطــت  ألنــه  الضريبيــة  املســاهمة  واإلجتماعيةومنهــا  الضريبيــة  العدالــة 
جميعــا كانــوا يطالبــون بهــا وتحققــت حيــث أصبــح التاجــر هوالــذي يمكــن لــه وضــع القيمــة التــي يؤديهــا بنــاء 
افــق عليــه صاحــب الجاللــة نصــره هللا  علــى الــرواج كذلــك اشــتغلنا علــى مشــروع التغطيــة الصحيــة والــذي و
وهومشــروع ضخــم ، وكنــا مســاهمين باألفــكار  والحمــد هلل جميــع التجــار علــى الصعيــد الوطنــي يســتفيدون مــن 
التغطيــة الصحيــة وقــد لعبــت النقابــة دورا فــي تســجيل 1300 تاجــر وهورقــم ليــس بالســهل وكانــت مدينــة ســال 
دائمــا هــي التــي تحقــق األهــداف والبرامــج التــي عندنــا واشــتغلنا عليهــا ، وكانــت مــن املــدن األولــى التــي حطمــت 
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أرقــام قياســية بالتســجيل فــي املســاهمة املهنيــة ، إلنجــاح املشــروع امللـكـي وكذلــك نحــن نشــتغل علــى ملفــات 
أخــرى والتــى ربمــا ســتزيد مــن إعطــاء الفــرص واملقومــات للمنتســبين لنــا ، وكذلــك نشــتغل علــى قانــون التجــارة 
الداخليــة والجبايــات املحليــة وهــي مهمــة جــدا ألنــه مــن املشــاكل التــي يعانــي منهــا قطــاع التجــارة واملهنييــن 

والحمــد هلل قدمنــا اقتراحــات فــي هــذه امللفــات مــع الــوزارة الوصيــة.

وســأمر إلــى قطــاع التجــارة فــي مدينــة ســال بحكــم التاريــخ وهــي نســخة مــن املــدن األندلســية ، وهــذا كالم أكــرره 
ألننــي مــن النــاس الغيوريــن علــى هــذه املدينــة بحكــم أننــي تربيــت وفيهــا درســت وأنــا كتاجــر فــي مدينــة ســال فهــذه 
املدينــة مرجــع لــكل املتدخليــن ألن هندســتها تبيــن أن اللذيــن شــيدوها لديهــم درايــة كبيــرة  ألنــه إذا الحظنــا 
املدينــة العتيقــة نجــد الجانــب الســكني والحرفــي كذلــك والتجــاري فــي حيــن أن هــذا لــم نعــد نــراه بعــد اإلنفجــار 
الديمغرافــي الــذي ال يؤطــره القانــون ، كمــا وصفــوه أجدادنــا ملدينــة ســال ، كذلــك فــي تاريــخ املدينــة لــم تعــرف 
دار للشــباب وهــذا مؤســف ، والنقطــة الثانيــة يعنــي أثــار الجائحــة أثــرت بشــكل كبيــر وأصبــح البعــض يعانــي مــن 
املديونيــة ليــس قطاعنــا فحســب بــل جميــع القطاعــات تأثــرت وكذلــك أعاتــب الجماعــة ومقاطعاتهــا هنــاك 
نــوع جديــد مــن اإلستثماروهواإلســتثماراإلجتماعي ربمــا بعــض الشــباب يطالــب فقــط     ال يطالــب بميزانيــة 
أوأيشــئوربما نالحــظ فــي هــذه اآلونــة مقاهــي متحركــة)lavage mobile – café mobile(  عندمــا يطالبــون 
بترخيــص ال تســلم لهــم ، فهــؤالء الشــباب ال يطالبــون بــأي �ســئ فهــم لديهــم مســكن ويمكــن لــه تشــغيل أخريــن 
معــه افتحــوا لهــم الفــرص وســهلوا لهــم املســارات القانونيــة ، وكذلــك ســأعرج إلــى دور الجمعيــات التــي تشــتغل 

بمدينــة ســال  .
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ســنوية  منــح  تمنــح  الجماعــة  أن  وأعتقــد  املشــردين  مــن  كبيــرة  فئــة  عندنــا  الثقليديــة  الصناعــة  مجــال  فــي 
أقتــرح اســتثمار هــذه املنــح فــي بنــاء مركــب للحرفييــن ، وتكويــن هــذه الفئــة املشــردة ألنهــم ســوف  للجمعيــات و
يتعلمــون حرفــة وبالتالــي ســوف ننقــذ مجتمعنــا بمدينــة ســال وعلــى املســتوى الوطنــي وكذلــك أشــير إلــى قطــاع 
املواصــالت الــذي وصــل إلــى الحداثــة ، ولكــن ال تســتفيد املدينــة العتيقــة مــن هــذا القطــاع وتشــتت محطــة 
الطاكســيات إضافــة إلــى بعــد محطــة الحافــالت وهــذا تســتفيد منــه مدينــة الربــاط فمدينــة ســال أصبحــت 
تشــتغل علــى مدينــة الربــاط ، فــي حيــن أن الجماعــة لديهــا القــدرات بــأن تكــون لهــا مداخيــل وميزانيــة كبيــرة 
، كمــا أشــير إلــى منظــر وهيــكل مدينــة ســال وأطالــب مــن الســيد العمــدة وهوحاضــر معنــا أن يزيــد فــي تســهيل 
املســاطير فيمــا يخــص البنــاء العشــوائي الــذي كان منــذ ســنوات وأن هــؤالء النــاس يســتفيدون مــن التصاميــم 

والرخــص وفــق مســطرة قانونيــة مبســطة ســتمكن الجماعــة مــن ميزانيــة كبيــرة والســالم عليكــم.

السيد رشيد زلو:

     إذا فــي هــذه الجلســة، أقتــرح عليكــم أن نقــف وقفــة صغيــرة ولكــن لـكـي نســتمر. قبــل ذلــك أود أن نســتمع 
ونستفيد من حضور السيد رئيس الجماعة لكي يقول كلمته التوجيهية في هذه املناسبة فليتفضل مشكورا.

السيد رئيس جماعة سال :

األســاتذة  الرئيــس  األخ  الســيد   ، املرســلين  أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة  الرحيــم  الرحمــان  هللا  بســم      
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اإلخــوان الحضــور الكريــم ، أتأســف لعــدم حضــوري فــي اللقــاء الســابق ألنــه طبعــا وكمــا تعلمــون أن الجماعــة 
بهــا اختصاصــات كبيــرة ولكــن اإلخــوة رؤســاء املقاطعــات واألخــوات واإلخــوان املستشــارين يواكبــون وقبــل 
أن أعقــب أؤكــد لإلخــوة واألخــوات رغبتنــا الحقيقيــة مــع املستشــارين فــاألخ عبــد القــادر هواملكلــف بلجنــة 
القيــادة بهــذا البرنامــج وأؤكــد لكــم وأنــا حاضــر معــه أن األولويــة لدينــا هــي اإلنصــات للمواطنيــن ملــا يريــدون رغــم 
اإلكراهــات واملشــاكل ، فســال مســتفيدة مــن العديــد مــن املكونــات فقــد كنــت رئيــس الغرفــة التجاريــة فــي ســنة 
1997 ، وأتيــر انتبــاه األخ لبعــض األمــور التــي تكلمــت عنهــا أوال التجــار والصنــاع هــم فاعليــن فــي اإلســتثمارولدينا 
محــاور تهــم التجــار ولكــي ال يكــون هنــاك خلــط توجــد قوانيــن وال يمكــن تســهيل املســطرة ، فاملســاطير لهــا مســار 
لـكـي تنفــذ ، وأؤكــد لــك أنــه توجــد تســهيالت كبيــرة فــي الرخــص ولكــن توجــد أمــور ال يمكــن للرئيــس أورئيــس 
املقاطعة أومستشار أن يوقعها ألنه فيما يخص الباعة املتجولين فهذا ليس من اختصاصنا فهواختصاص 

الســلطة املحليــة .

اآلن إذا كان أحــد مــا يتوفــر علــى ســيارة مــن الشــباب يأخــذ املبــادرة ويشــتغل فــي مقهــى متنقلــة طبعــا اإلشــكال 
ليــس واضحــا وكل ظاهــرة مــن اختصاصنــا نعالجهــا وهــذا ال يمنــع مــن تســوية هــذه الوضعيــة ونحــن فــي نقــاش 
مــع الســلطة املحليــة ألنــه مشــكل كــدور الصفيــح ظلمــا وعدوانــا يحســبونه علــى الجماعــة ، وليــس لديهــا اي 
اختصــاص فهــذا مــن اختصــاص الســلطة املحليــة والقطاعــات الحكوميــة ومــا نريــد أن نؤكــد عليــه اليــوم 
هواملقومــات التــي لدينــا فاإلســتثمار الحقيقــي يكــون فــي املواطــن وإذا كنــا نريــد أن نتكلــم عــن هــذا املكــون نتكلــم 
علــى الجانــب الثقافــي فنحــن يوجــد لدينــا قطــب تكنوبوليــس فجهــة الربــاط ســال زمــور زعيــر القديمــة كانــت 
دائمــا لديهــا التعــاون مــع ثانــي جهــة بفرنســا وليــون الكبــرى تقــف علــى أعمدتيــن القطــب األكاديمــي ، الجامعــات 
واملــدارس العليــا والقطــب الثانــي لإلقتصادواليــوم فــي البعــد الترابــي ملدينــة ســال بوقنادلوعامــر ســوف يعرفون 
تغييــر عميــق فــي هــذه األشــهر وأثيــر اإلنتبــاه لظاهــرة عندنــا فــي ســال وهــي أنــه لدينــا إشــكالية اإلنتمــاء . فســال 
إذا جئــت مــن الشــمال ضــروري أن تجلــس فيهــا أومــن الجنــوب فهــي تســتقطب فهــذا الحضــور للمغــرب كامــال 
املتمثــل فــي األحيــاء الشــعبية التــي تكلمــت عليهــا فيمــا يخــص الرخــص وباملناســبة كنــت رئيســا ملقاطعــة لعيايــدة 
ملــدة 12 ســنة واشــتغلت فــي مــازة وفيهــا مجموعــة مــن الوداديــات وســوينا الوضعيــة واســتثمرنا اســتثمارات 
كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة وقطعنــا األشــواط األولــى وإذا أردتــم أن نعــد لكــم كــم مــن دار الشــباب موجــودة وكــم 
مــن قاعــة مغطــاة ونريــد فقــط اســتغاللهم وعلينــا جعــل مــن هــذه الخيــرات ثــروة وقيمــة مضافــة فاألهــم إذا 
أردنــا أن نجعــل مــن العمــل التشــاركي وتنميــة حقيقيــة فــي املدينــة فعلينــا إشــراك الســكان فليــس بمقدورنــا 
إنجــاز كل �ســئ ألن األهــم هواإلســتجابة لألولويــات الســاكنة أي أننــا ننطلــق مــن القاعــدة لألعلــى ، فهنــاك مــن 
ينجــزون برنامــج العمــل بمكاتــب الدراســات بالفرنســية فلكــي نوســع وندبــر هــذه اإلستشــارة قمنــا ب 54 منتــدى 
، وكل منتــدى تتفــرغ عليــه اجتماعــات ، فهــذا العمــل بقــدر مــا نشــكرهم وبقــدر مــا نحــن ســعداء وفخوريــن بــه 
وملســنا أنــه يوجــد إقبــال فهــذا يوحــي بأنــه لــدى الســاكنة الرغبــة فــي املشــاركة ، ومــا لدينــا سنشــتغل بــه فدائمــا 
ســوف نجــد اإلكراهــات ودور املنتخــب واملجتمــع املدنــي دائمــا موجــود وســيبقى موجــود فــاآلن علينــا اختيــار 
أولوياتنــا ونبــدأ حســب اإلمكانيــات التــي لدينــا ونكملهــا فلدينــا مقومــات الســياحة وعندنــا اآلثــار وعلينــا أن 
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نثمــن مــا لدينــا وأنــا متأكــد مــن أننــا ســوف نكــون اســتثمار كبيــر ، وعلينــا أن نخلــق منــه قيمــة مضافــة ، وكذلــك 
مداخيــل للجماعــة قصــد تلبيــة الخدمــات لذلــك يجــب املشــاركة وأؤكــد مــرة أخــرى بــأن الجماعــة تفتــح البــاب 
علــى مصراعيــه وبرنامــج العمــل نريــده أن يكــون لســاكنة ســال وليــس برنامــج الرئيــس أونوابــه أو81 منتخــب ، 
ولكــن برنامــج الســاكنة وإنشــاء هللا ســيكون كذلــك. ورغــم أنــه ســنفاجأ بــأن اإلقتراحــات كبيــرة وكثيــرة ورغــم 
ذلــك فالجماعــة هــي منــزل للوالديــن ومــن تعــب يلجــأ إليهــا لتقديــم شــكواه واملنتخــب يجــب أن يتســع صــدره 
انخراطكــم ونحــن مســتعدون لإلنخراطوليــس  الشــكر علــى  لكــم  أقــدم  أخــرى  مــرة  إذا اإلخــوان   ، لإلنصــات 
هنــاك مــا هومســتحيل . اليــوم الهندســة املاليــة أصبحــت ثقنيــة فأنــا ال أقــول أنــه لدينــا إمكانيــات بــل علينــا أن 

نعــرف كيــف نجلــب املشــاريع ونبحــث عــن تركيبتهــا املاليــة وشــكرا لكــم .

السيد  رشيد زلو:

بالنســبة لهــذا املحــور ، ســوف نتطــرق إلــى تجهيــزات القــرب وإلــى أي حــد هــي قريبــة بخدماتهــا مــن املواطــن ، وهــل 
هــي كافيــة أوغيــر كافيــة ، وهــل يستحســن تجويــد خدماتهــا ، تــم كذلــك عــدد املوظفيــن حيــث ســوف نطــرح فــي 
هــذا املوضــوع مجموعــة مــن اإلشــكاالت التــي ستســاعد علــى تقويــم وتجويــد خدمــات الجماعــة ذات القــرب تــم 
الخدمــات اإلجتماعيــة املقدمــة لحفــظ الصحــة ومحاربــة األوبئــة ، وصيانــة املراحيــض العموميــة ، تــم جــودة 
الخدمــات املقدمــة للرعايــة اإلجتماعيــة ، مركــز الطفولــة ، مراكــز  النســاء فــي وضعيــة صعبــة ، املســنين ، فهــذه 
كلهــا مواضيــع تدخــل فــي هــذا اإلطــار لسياســة القــرب ، وحتــى ال أطيــل أعطــي الكلمــة لــألخ الصديــق الســماللي.

السيد الصديق السماللي رئيس الجمعية املغربية للتنمية املحلية:

 تحيــة للجميــع ، أعتقــد أن هــذا التشــخيص التشــاركي ، يكــون نابــع مــن القاعــدة أن هــذه املقاربــة مفيــدة ، 
ففيمــا يخــص مدينــة ســال تطــورت بشــكل غريــب ، ســبقت مســيريها وســاكنتها القدامــى والجــدد ، وتبلــورت عنهــا 
عــدد مــن اإلنعكاســاتوالنتائج ، والســؤال املطــروح هوهــل اإلشــكالية متواجــدة فــي تجهيــزات القــرب ، فــال أظــن 
ذلــك فاملشــكل عندمــا نتحــدث عــن اإلســتثماراإلقتصادي ، واإلجتماعيفاإلســتثمار فــي العنصــر البشــري ألنــه 
هوالــذي طــور تلــك التجهيــزات ، فالتجربــة املعاشــة منــذ ســنين قبــل وحــدة املدينــة هــل يعقــل أن هــؤالء النــاس 
، لــم يكونــوا يعرفــون أنــه يوجــد معاقيــن لدرجــة أنــه كان عندنــا دوار البصــرة ، إذا توجــد كثافــة فالعنصــر 
البشــري الــذي تطــور بشــكل كبيــر  ، فثــالث نســاء اســتطاعوأن يشــيدوا مركــز ، إذا العنصــر البشــري هواملحــور 
األسا�ســي لإلســتثمار فهــذا مجــرد مثــال ، الشــريط الســاحلي فــي الحقيقــة ضيــاع فالــدول عندمــا يكــون لهــا 
شــريط يتــم اســتثماره فالعمليــة مجــرد اجتهــادات ونقطــة أخــرى هــل عندنــا التعليــم مالئــم لعقليــة األطفــال 
والشــباب عندنــا لـكـي يكــون فــي تفكيــره عقليــة املســتثمر ، إذا البــد مــن البديهــي أن ينخــرط املجتمــع املدنــي ، 
لســد الخصــاص فــي عمليــة تطويــر العنصــر البشــري فــي هــذا الجانــب ، البــد هوأيضــا أن تكــون لــه مواكبــة ، فيهــا 
تكويــن ، أوتيهــئ أرضيــة اإلشــتغال ، وكذلــك عندنــا تحســين منظومــة اإلســتثماراإلقتصادي ، وتقت�ســي تحســين 
املنظومــة القانونيــة ، وقــد ســبقتنا بعــض الــدول مثــال تونــس أحدتــت تغييــرات فــي قوانينهــا ، وتركيــا كذلــك إذا 
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فاإلجتهــاد فــي املســائل القانونيــة ضــروري.

وأظن أن اإلخوان الذين ينتمون إلى ملريسة قد مارسوا العمل الجمعوي، وتحية لكم.

السيد رشيد زلو:

  شــكرا لألخ الصديق في الحقيقة كان مركز في اإلســتثمار في العنصر البشــري واإلجتهاد في املســائل القانونية، 
وتكلــم أيضــا عــن تطويــر برامــج التكويــن إلعــداد الشــباب املهنييــن واألفــكار فــي الحقيقــة كلهــا جيــدة وأتمنــى 
أن يتــم اســتثمارها مــن طــرف الجماعــة ، وملناقشــة هــذا املوضــوع يوجــد معنــا األســتاذ محســن باهــدي مــن 

جمعيــة تربيــة الشــبيبة)AMEJ( فــرع ســال ليعقــب علــى مداخلــة األســتاذ الصديــق الســماللي.

السيد محسن باهدي:

   أوال، أشــير كمــا قــال األخ الســماللي إلــى اإلســتثمار فــي العنصــر البشــري ،وخلــق فضــاءات للتكويــن فاألحيــاء 
تختلــف فــي البنيــة لذلــك ينبغــي خلــق فضــاءات للعيــش املشــترك وفضــاءات للتعليــم ، فاملكــون يختلــف فــي 
بنيــة الســاكنة ، ونقطــة مهمــة هوكيــف يمكــن كأولويــة لهــذه املدينــة أواملقاطعــة أن تصبــح  فضــاءات العيــش 
املشــترك ، فســاكنة املدينــة العتيقــة تختلــف عــن ســاكنة ســيدي مو�ســى. كمــا أشــير إلــى نقطــة مهمــة تتعلــق 
للتنميــة  الوطنيــة  لهــا رأي واملبــادرة  املحليــة  فالســلطة  املتدخليــن  كثــرة  ،وهــي  املدينــة  لهــذه  املحلــي  بالشــأن 
البشــرية لهــا وجــه آخــر ، وبالتالــي تأهيــل املدينــة الجماعــة ليســت طرفــا فيهــا ، وبالنســبة للمتدخليــن ينبغــي 



31سال اللي بغينا

فــي الجانــب الســياحي فعندنــا البحــر والــواد واملآثــر مــن التــراث  توحيــد الرؤيــة ، وكذلــك أدعوإلــى اإلســتثمار 
التاريخــي ، ويجــب اســتقطاب الشــأن املحلــي العــام كمندوبيــة الثقافــة ، والســياحة فــال يعقــل أن نبقــى ملحقيــن 
باملديرية الجهوية بالرباط. فهذا ترابط سلبي ما بين الرباط وسال. فلدينا اإلمكانية لتطوير مجال السياحة 

والثقافــة ، وهــذا يقت�ســي إرادة حقيقيــة مــن الفاعليــن السياســيين باملدينــة وشــكرا.

السيد رشيد زلو:

    شــكرا لألســتاذ محســن باهــدي ، ففــي عــدة لقــاءات كنــا نطالــب بإلحــاح تعييــن منــدوب للســياحة خــاص 
بمدينــة ســال ، وكذلــك منــدوب لــوزارة الثقافــة ألنــه كفانــا مــن التبعيــة للربــاط ، فهــذا يشــكل عائقــا فيمــا يخــص 
مجموعــة مــن املطالــب خاصــة وأن منــدوب الربــاط يهتــم فقــط بالربــاط فلنتكلــم بصراحــة ال علــى مســتوى 
وفــي   ، بمــكان  أهميــة  هومــن  كذلــك  لشــخص  بمــكان  ألهميــة  مداخلــة  جــاءت  واآلن   ، أوالثقافــة  الســياحة 
الحقيقــة لــن أن�ســى مــا حييــت الجهــود التــي بذلهــا فــي فتــرة التســعينيات هووتلــة مــن املهندســين مــن أجــل إعــداد 
اتفاقيــة التنميــة الحضريــة ملدينــة ســال وهــي األولــى مــن نوعهــا علــى الصعيــد الوطنــي ، وقــد بــدل مجهــود كبيــر 
بمعيــة لجنــة مــن املثقفيــن لتيهــئ تلــك اإلتفاقيــة ، وتابعوإنجازهاوالتــي رصــد لهــا أنــذاك 50 مليــار ، وهــذا فقــط 
لتعزيــز بنيــة املدينــة ، وبنــاء دور الثقافــة والشــباب وســوق الجملــة وشــبكة اإلنــارة وامليــاه املســتعملة فهو�ســئ 
غريــب مــن نوعــه ، ولكــن كان ذلــك باســتماتة شــريحة مــن املهندســين واملثقفيــن مــن مدينــة ســال والذيــن علــى 
رأســهم األســتاذ نبيــل الرحمونــي جــزاه هللا خيــرا ألنــه بــدون هــذه املجهــودات لــم تكــن اتفاقيــة التنميــة الحضريــة 
أنذاكوهــي فــي الحقيقــة إلــى يومنــا هــذا يظهــر لنــا أننــا نحــن مــن عــاش فــي تلــك الفتــرة ، وأن الفــرق هائــل وكبيــر 
مــا قبــل اإلتفاقيةومــا بعدهــا واســتمر مشــكورا بمآثــر املدينــة ، وببنياتهــا التاريخيــة ، وترميمهــا واإلســتمرار فــي 
رســالته إلــى يومنــا هــذا فبإسمكموباســم جميــع الحاضريــن ، ونوجــه التهانــي لــه بهــذه املجهــودات املســتمرة 

والدائمــة مــن أجــل الحفــاظ علــى املآثــر التاريخيــة وعلــى تــراث مدينــة ســال وأعطيــه الكلمــة مباشــرة.

السيد نبيل الرحموني مهندس معماري:

    شــكرا لإلخــوان فأنــا ابــن مدينــة ســال ، وكبــرت فيهــا وســيدي مو�ســى ،كنــت أعرفهــا منــذ أن كانــت عنــدي أربــع 
ســنوات حيث كانت فيها دار الضباغ ، وســوف أشــير إلى موضوع األســبقية ، وأظن أن املســألة الضرورية التي 
كانــت مطروحــة هــي جماليــة املدينــة ، وتأثيرهــا علــى الوســط الــذي نعيــش فيــه ، فالنقطــة األولــى التــي كان يجــب 
مناقشتها هي هوية سال ، وهي محل نقاش ما يزيد عن 30 سنة هوية املدينة العتيقة ، واملدينة ككل ، وأظن 
أنــه توضــح للجميــع أن عــدد الدراســات تؤكــد علــى الهويــة التاريخيــة ، الثقافيــة الدينيــة واآلتريــة للمدينــة 
العتيقــة ، وهــذا يــؤدي بهــا إلــى اإلختيــار الواضــح وهوالسياحةواملســائل الثقافيــة ، وهــذا هوالتحديــد الــذي 
وصلنــا إليــه بعــد دراســات كثيــرة مــع أنــاس البندقيــة فــي ســنة 1986 ، وبقيــت تتما�ســى معنــا إلــى األنوآخــر دراســة 
قمنــا بهــا هوتصميــم التهيئــة للمدينــة العتيقــة ، والــذي وضحنــا لنــا عــدد مــن األمــور منهــا بعــض املعطيــات التــي 
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يجــب أن تكــون واضحــة عنــد الجميــع ، فاملدينــة العتيقــة كان يقطــن فيهــا مــا بيــن 50 إلــى 52 الــف مــن الســاكنة 
فــي ســنة 1984-1983 واألن املدينــة العتيقــة يوجــد فيهــا أقــل مــن 30 ألــف مــن الســاكنة ، بمــا يعنــي أن نســبة 
افيــة أن هــذه الســنين  %33 مــن الســكان الذيــن غــادروا املدينــة وثانيــا نالحــظ مــن بعــد هــذه الدراســة الديمغر
غيــرت املدينــة ، لــم يعــد فيهــا شــباب فعندنــا احتياجــات املــدارس رغــم أن الســاكنة لهــم احتياجــات أخــرى غيــر 
التــي كانــت مــن قبــل ، لــم يعــودوا محتاجيــن للمــدارس اإلبتدائيةولدينــا احتياجــات أخــرى مثــل حمــام إذ كيــف 
يمكــن أن تحــول هــذه الطاقــات املوجــودة لإلســتجابة ، لإلحتياجــات الجديــدة لذلــك يجــب ان نحتفــظ بمــا 
كان علــى شــكل طابــع تاريخــي فــإذا غــادر مــن تبقــى باملدينــة ســوف تنهــار كيفمــا كان شــكل الحيــاة داخــل املدينــة 
العتيقــة ألن الــدور التــي تفــرغ تهــوى كيفمــا كان الحــال فهــذه املســائل البــد وأن تكــون فــي دهننــا . فمــا دام النــاس 
ســاكنين في منازلهم ويشــتغلون التجارة وعددا من األمور إذا فاملدينة حية وتصان، وإذا وقع فيها شــئيصلح .

أمــا النقطــة الثانيــة والتــي يجــب مناقشــتها هــي الصــورة والقيمــة التــي تكتســبها املدينــة العتيقــة علــى ســاكنة 
الربــاط والقنيطــرة دائمــا لديهــم تخــوف مــن املدينــة لكونهــا خطيــرة ولكــي تغيــر هــذه الصــورة الســلبية البــد أن 
تعتنــي بهــا باإلصــالح وإرجــاع الطابــع الثقليــدي الــذي كان عنهــا فــي تغييــر الرؤيــة وتصبــح هويــة املدينــة ذات طابــع 
تقليــدي الــذي يمكــن أن يحســن الصــورة باملدينــة العتيقــة لبعــض النــاس ، وكذلــك لدينــا مشــكل الولــوج 
ألن الــكل أصبحــت لديــه ســيارة واملدينــة العتيقــة ال تتيــح الفرصــة للجميــع وخوصصيتهــا هــي أننــا يمكــن ان 
نتجول فيها باألرجل ويمكن أن نقلص من الســيارات ألن هذه الســيارة تخلق مشــاكل ، وهذا يعيق اســتغاللنا 
للمدينــة واملــرور فيهــا بــكل  حريــة ، وأظــن أنــه يوجــد مشــروع املــرآب تحــت أر�ســي والــذي ســيخفف احتيــاج بــاب 
فــاس ، وعلــى بــاب قرطبــة ، ويجــب التفكيــر فــي مســائل أخــرى التــي ســوف تســهل الولــوج بالنســبة للراجليــن ، 
تربــط املدينــة باألحيــاء القريبــة منهــا ، أمــا بالنســبة للمناطــق الخضــراء الجميــع يعــرف أن املدينــة العتيقــة 
كانــت توجــد بهــا الســواني والعرصــات والرياضــات داخــل الــدور الكبــرى ، هــذا كل اضمحــل نتيجــة ضغــط 
اإلحتياج رغم أنه لدينا ثالث أمكنة عبارة عن مناطق خضراء داخل املدينة العتيقة )مقبرة ســيدي بنعاشــر 
– حديقــة الفــردوس – دار البــارود وســانية عبــد الهــادي ازنيبــر املوجــودة ببــاب ســبتة ( وأظــن أنــه إذا تــم اقتنــاء 
جــزء مــن هــذه املقبــرة ســوف تصبــح منطقــة خضــراء داخــل املدينــة ومتنفــس جديــد وبالنســبة ملالعــب القــرب 
يوجــدون خــارج املدينــة العتيقــة ، ولكــن األن يوجــد اختيــار وهوداخــل املؤسســات التعليميــة تيهــئ لتصبــح 
مســتغلة مــن طــرف الســاكنة والتــي ســوف تشــكل مالعبــا للقــرب داخــل املدينــة العتيقــة وأظــن أننــي طرحــت 

بعــض األفــكار بالنســبة للنقــط التــي حاولــت أن أغنــي بهــم النقــاش وشــكرا.

السيد رشيد زلو:

األستاذ عبد اإلاله املهداوي عنده أيضا مداخلة فهورئيس جمعية النهضة للتنمية فليتفضل مشكورا.
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السيد عبد اإلاله املهداوي: 

   شــكرا لكــم فــي اعتقــادي أن جماعــة ســال لــم ترقــى إلــى املســتوى املطلــوب فــي مجــال العمــران مقارنــة مــع مدينــة 
شفشــاون تطــوان ومراكــش خاصــة فــي توحيــد البنايــات وكذلــك فيمــا يخــص الطرقــات فرغــم املجهــودات التــي 
بذلــت فــي هــذا اإلطــار خصوصــا فــي بعــض املناطــق التــي كانــت تعــرف بعــض املشــاكل كالطريــق الوطنيــة رقــم 
1 والتــي هــي رئيســية باملدينــة . أمــا بخصــوص الطــرق الداخليــة فميمــا الشــك فيــه أنــه ينبغــي بــذل مجهــود 
لتحســينها وربطهــا مــع بعــض األحيــاء داخــل املقاطعــة ،وخصوصــا بعــض املمــرات الخاصــة بالراجليــن ونذكــر 
منهــا املقابــر مــن جهــة ســيدي بنعاشــر حيــث أنــه ال يعقــل أن الراجليــن املتجهيــن إلــى الشــاطئ يجــدون أنفســهم 
معاكســين مــع الســيارات فهــذا مدخــل أسا�ســي وكذلــك إحــداث ممــرات للراجليــن أمــام اإلعداديــات والثانويــات 
.وتعــر ف اإلكتظــاظ بالنســبة لبعــض النقــط خاصــة بوجــود بائعــي الخضــر وهــذا يشــكل خطــرا علــى نقطــة 

الدخــول والتــي هــي طبيعيــا أن تكــون عالمــات ســياحية للمدينــة .

أمــا فيمــا يخــص املدينــة العتيقــة أظــن أن األمــر يتحــدث عــن نفســه فــي ظــل األشــغال والتهيئــة حيــث أنــه ال 
توجــد ظــروف للســالمة للمواطــن بتاتــا ، وهنــا مجهــودات بــدل ، وتبــذل وســيتبذل كمــا يمكــن الحديــث عــن آلــة 
عرفــت اهتمامــا البــاس بــه فــي فتــرة معينــة أوال أنــه مــع األســف لــم تكتمــل بعــض املشــاريع والتــي أصبحــت تشــكل 
نقطــا ســوداء كمشــروع ســيدي بنعاشــر حيــث وصلــت دراســات مــن طــرف وكالــة تهيئــة أبــي رقــراق وهنــا أتحــدث 
عــن الشــكل الهند�ســي وكذلــك مشــروع كورنيــش ســيدي مو�ســى فنحــن نتكلــم عــن جــودة املشــاريع فقــد رصــد 
لــه ميزانيــة تقــدر ب 90 مليــون درهــم ســنة 2015 ، ونحــن فــي ســنة2022 ، أوال املســاحات الخضــراء منعدمــة 
، وبالتالــي اســتثمار لهــذا الحجــم لــم يعــد لــه آثــار فمــن املســؤول عــن هــذا املشــروع وملــا لــم يحاســب ، إضافــة 
إلــى الوضــع البيئــي الكارثــي ،خاصــة بالنســبة للــواد الحــار إضافــة إلــى اســتباحة املمــرات الخاصــة بالراجليــن 
مــن طــرف الدراجــات والســيارات ، فأيــن هواألمنوبخصــوص األلعــاب لــم تتــم صيانتهــا منــذ أن وضعــت هنــاك 
فهــذا عيــب ، وكذلــك الشــأن بالنســبة ملالعــب القــرب فعلينــا مراعــاة األمــور التقنيــة ، حتــى نتجــاوز فشــل بعــض 
املشــاريع ، إضافــة إلــى أن الشــركة املفوضــة فــي مجــال النظافــة يوجــد تقصيــر خاصــة بالنســبة لشــارع ســيدي 
مو�ســى ، ناهيــك عــن مشــكل اإلنــارة 20 مصبــاح هــي التــي تشــتغل فــي هــذا الشــارع ، ومالعــب القــرب فيهــا مــن هــي 
تابعــة للجماعــة ومــن هــي تابعــة للمقاطعــة أوالعمالــة ، يوجــد فيهــا نقــص علــى مســتوى التســيير والتــي أصبحــت 
تؤســس لريــع جديــد وتوجــد بهــا اختــالالت وفيمــا يخــص صيانــة الشــريط الســاحلي فقــط مــن الكرنــة إلــى ســيدي 
مو�ســى لــذا يجــب أن تكــون عدالــة مجاليــة ، حتــى فــي توزيــع املقاطعــات فبالنســبة لهــذه البرامــج ، يجــب التفكيــر 
فــي خلــق فضــاءات رياضيــة تراعــي كل الشــرائح اإلجتماعيــة ، وأريــد قبــل أن اختــم بــأن العتــاد فــي جــودة الحيــاة 
ضــروري ولــه تأثيــر كبيــر علــى ر�ســى وســعادة اإلنســان ، وكل ذلــك ناتــج بتفاعــل العديــد مــن األبعــاد املتعلقــة 
بأهــداف التنميــة املســتدامة والحكامــة الجيــدة ، والتحضيــر لصالــح املدينــة واســتحضار لتاريخهــا وتجويــد 
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لباطنهــا ، واستشــراف ملســتقبلها والســالم عليكــم ورحمــة هللا وتعالــى.

السيد رشيد زلو:

    شــكرا لألســتاذ املهــداوي علــى هــذه املالحظــات القيمــة ،وارجومــن الجمعيــات املتواجــدة بتــراب املقاطعــة ، 
طــرح املالحظــات كتابــة ســواء كانــت أوراق عمــل مشــاريع تكتبهــا وتدعمهــا فــي  مكتــب الضبــط علــى األقــل يبقــى 
اقتراحــات مشــاريع عمــل فأهــم �ســئ  أنهــا قامــت بواجبهــا وكتبــت للمقاطعــة ســواء كانــت املالحظــات نقديــة ، أو
فــي كل هــذا هوالكتابــة ، فالتمــس مــن اإلخــوان الجمعوييــن اإلعتمــاد علــى الكتابــة وتســلم وصــل اإلبــداع ليكــون 
حجــة فــي أنــه قدمتــم اقتراحاتكــم ولــم يتــم اإلهتمــام بهــا ، وكيــف مــا كان الحــال وجيهــة وبصراحــة يجــب أن تأخــذ 
بعيــن اإلعتبــار ألنــه مجموعــة مــن املالحظــات طرحتهــا ســواء علــى مســتوى ممــر الراجليــن ، أومالعــب القــرب 
حقيقــة كلنــا نعاينهــا ونتألــم عليهــا ألنــه بالطبــع ملــاذا يوجــد هــذا املشــكل فقــط فــي ســيدي مو�ســى وشــكرا لكــم 

واألن فليتفضــل الســيد خالــد أمغــوس.

السيد خالد أمغوس:

    بســم هللا الرحمــان الرحيــم خالــد امغــوس ممثــل الهيئــة التجمعيــة لســائقي ســيارة األجــرة ، وفاعــل جمعــوي 
وأشــكر جماعــة ســال ومقاطعــة بــاب ملريســة التــي فتحــت لنــا بــاب التشــاور انطالقــا مــن قولــه عــز وجــل وأمركــم 
لــدي  التشــاور  هــذا  مــن  وانطالقــا  التشــاور  يخــص  فيمــا  املســلمين  بيــن  معــروف  األمــر  فهــذا  بينكــم  شــورى 
اقتراحــات مطروحــة كســائق لســيارة األجــرة بالجماعــة ومقاطعــة بــاب ملريســة ، فالطــرق هــي شــريان املدينــة 
خاصــة إذا تواجــد أي انســان فــي هــذه املدينــة الســعيدة ، وأراد أن يق�ســي اغراضــه بداخــل املدينــة فــإن ذلــك 
يشــكل عائقــا لــدى الســائق فــي ايصــال ذلــك الزائــر أوذلــك اإلنســان إلــى داخــل املدينــة لــذا يجــب التفكيــر فــي ربــط 
األحيــاء باملدينــة وإصــالح الطــرق أوإنشــاء طــرق أخــرى لتكــون متنفســا وتحريــر الطرقــات مــن الباعــة املتجوليــن 
واحتــالل امللــك العمومــي اضافــة إلــى إنشــاء محطــات لســيارة األجــرة خاصــة الصنــف الثانــي نموذجيــة وتتوفــر 
الخضــراء  املناطــق  وتجهيــز  وتأهيــل  املقاطعــة  تــراب  طــول  علــى  للزبائــن  اإلســتراحة  وأماكــن  مراحيــض  علــى 
والســاحات العموميــة إضافــة إلــى تســييج الشــريط الســاحلي لحمايــة املواطنيــن ومنــع دخــول الســيارات إلــى 
اقبــة ،  املدينــة العتيقــة وتوفيــر مرائــب خــارج املدينــة العتيقــة باإلضافــة إلــى تجهيــز الشــوارع بكاميــرات املر
وتمكيــن املصالــح األمنيــة مــن اإلطــالع عليهــا ألجــل تعزيــز األمــن داخــل املقاطعــة باإلضافــة إلــى إنشــاء ممــرات 
تحــت أرضيــة فــي النقــط الســوداء التــي تعــرف ازدحامــا كبيــرا أوقــات الــذروة مثــال مــدار ديــار ومــدار بــاب فــاس 
ومــدار كافــور ومــدار حــي األمــل وألعطــي الكلمــة لإلخــوان اآلخريــن مــن الجمعيــات أشــكر   مقاطعــة ملريســة علــى 

هــذا اللقــاء التشــاوري وأتمنــى أن تســير مدينــة ســال إلــى األمــام والســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه.
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السيد رشيد ملهيني :

   الســالم عليكــم املداخلــة التــي ســأتدخل بهــا كررهــا اإلخــوان الســابقين وســأكون مختصــرا وال أتكلــم بلغــة 
الخشــب ، فالحيــاة اليوميــة للمواطــن تنســق فيهــا مجموعــة مــن األلــوان فالحيــاة توجــد باملنــزل وفــي املدرســة 
وفــي العمــل وكذلــك بيئــة طبيعيــة والصحــة األمنيــة وســأتحدث بشــكل عــام حتــى أننــي بالنســبة لجــودة األشــغال 
والتجهيــز ســأنطلق مــن الجماعــة فمقرهــا اليراعــي الخدمــات ، ثانــي حاجــة مقاطعــة ملريســة نمــوذج يحتــدى 
بالنســبة للتجهيــز أوالولوجياتومكتــب الحالــة  التــي ســوف تقصدهــا ســواء  البــاب تعــرف املصالــح  بــه فمــن 
املدنيــة الــذي يوجــد فــي األســفل هوأيضــا نمــوذج وأتمنــى أن يكــون مثلــه فــي جميــع مكاتــب مقاطعــة ملريســة 
ألنــه فيهــا نقــط ســواء مــن حيــث الخدمــات أوالتجهيــزات كمــا يجــب أن نتحــدث عــن تجهيــز املــوارد البشــرية 
فــي التعامــل مــع املرتفقيــن أمــا بالنســبة لإلنــارة ســأتكلم خاصــة بصفتــي كممــرض وكمنســق  وتغييــر عقليتــه 
املراســلين الصحافييــن علــى مســتوى العالــم إذا أردنــا أن نتحــدث عــن مدينــة ســال أوملريســة فإننــا ال ننتهــي 
فيمــا يخــص املقــاالت أوالربورتاجاتولكــن نحــن كأبنــاء مدينــة ســال غيوريــن عليهــا أخجــل للكتابــة عليهــا علــى 
يخــص  فيمــا  فيــه خاصــة  النظــر  إعــادة  مــن  الســاحلي البــد  للشــريط  فبالنســبة  أوالدولــي  الوطنــي  الصعيــد 
التجهيــز والولوجياتواإلنــارة خاصــة وأننــا نجــد صعوبــة فــي القيــام بجولــة مــع أبنائــك باإلضافــة إلــى مالعــب 
القــرب التــي هــي فــي وضعيــة مهترئــة ، أمــا بالنســبة للطرقــات فعيــب وعــار أنــك مــن ديــار حتــى حــي األمــل تجــد 
حامــل  امــرأة  مثــال  راكبيهــا  مــن  يكــون  ســوف  الطاكســيات  أن  مراعــاة  وعلينــا  عيبــا  تشــكل  والتــي  املطبــات 
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أمــا بالنســبة للتجهيــز ســأتحدث عــن ســيدي مو�ســى البــد مــن إحــداث ســوق نموذجــي للقضــاء علــى الباعــة 
املتجوليــن خاصــة فــي شــارع النصــر الــذي أصبــح يعرقــل مــرور الســيارات وكذلــك الســماحية )الســنبلة ( هــذا 
باإلضافــة إلــى األزقــة املهترئــة خاصــة املتواجــدة بالقــرب مــن اعداديــة ســعيد حجــي  فــادا اردت ان اشــتغل علــى 
هــدا املجــال توجــد نضريــة تقــول النافــدة املكســورة كلمــا ربيــت اجيــال علــى هــده النافــدة دائمــا ســتبقى بــاب 
ملريســة مكســورة ، فنحــن كجمعوييــن لنــا غيــرة علــى مقاطعتنــا كمــا انــه يجــب مــد يــد املســاعدة إلــى الجمعيــات 
انطالقــا مــن املقاربــة التشــاركية واإلشــتغال معهــم علــى حــد ســواء دون اســتثناء مــع احتــرام مبــدأ التخصــص 
، ماهوثقافيأواجتماعــي ، أورياضيونعتمــد مقاربــة لتشــجيع جميــع الجمعيــات بــدون محابــاة وفــي األخيــر أتمنــى 
مــن مقاطعــة ملريســة اســتكمال مســار الســنوات الســابقة بنــاءا علــى ديمقراطيــة تشــاركية وال يكــون اللقــاء 
مــع الجمعيــات حبــرا علــى ورق ، ألننــا كشــباب ســئمنا مــن لغــة الخشــب فــي عــدد مــن اإلجتماعــات ، ونتمنــى 
تشــجيع بعــض البرامــج واملهرجانــات وأشــكر املقاطعــة التــي فتحــت لنــا هــذا البــاب ، وأتمنــى التحضيــر لــدورات 
تكوينيــة وهــذه النقطــة أحيلهــا للســيد باهــدي الــذي تعلمنــا منــه خــالل بعــض الــدورات التكوينيــة حــول تســيير 
الجمعيــات والطريقــة البيداغوجيــة خاصــة وأن املنظمــة التــي أنتمــي إليهــا وصلــت إلــى دعــم أزيــد مــن 45 مليــون 

وتشــتغل بتجهيزاتهــا وشــكرا.

السيد رشيد زلو:

     شــكرا للســيد رشــيد فأنا أقترح عليك  فيما يخص مســألة املهرجانات كما قلت لألخ ســابقا اكتبوا فعندما 
مــع مجموعــة  تكتــب تكــون تعبــر علــى شــخص مثقــف ، وفاعــل داخــل املجتمــع فقضيــة الكتابــة ســاعدتنا 
مــن الجماعــات ، والســيد باهــدي قــد أكــد هــذه املســألة فإنــك بهــذه الكتابــة تضــع ال رجــل الســلطة أورئيــس 
املقاطعــة ، أورئيــس الجماعــة فــي موقــف حــرج فــإذا كان لــدي اقتــراح بشــأن مهرجــان اجتمــع مــع فريقــي، وأكتــب 
مراســلة وأرســلها إلــى املعنــي ، وكــن علــى يقيــن بأنــه هوالــذي يســتدعيك لعقــد لقــاء معــه ألنــه فــي ذلــك الوقــت 
قدمــت لــه اقتــراح عملــي مــدون ومكتــوب وفــي ذلــك الوقــت يكــون ملزمــا باســتقبالكم ، ونشــكركم فــي الحقيقــة 
علــى هــذه الحــدة فــي الحديــث املشــوق علــى هــذه املشــاكل ، وهــذا يجــب أن يقــال فهــذه مناســبة إليصــال هــذه 
املالحظــات إلــى املســؤولين وفــي ذات الوقــت يمكننــا املــرور إلــى جلســة عمــل ملناقشــة كل نقطــة علــى حــدة بشــكل 
آفــاق  اقــع و هــادئ . وقــد بقــي لنــا محــور رابــع هومــن األهميــة بمــكان ، والــذي هوآليــة التواصــل والتشــاور الو
التطويــر بالفعــل أن هــذه اللقــاءات وغيرهــا مــن اللقــاءات مــع املجتمــع املدنــي والحــوار معهــم كيــف يمكــن لــه أنــه 
يســتمر ، يقت�ســي ضبــط آليــة للتواصــل والتشــاور توجــد مقاطعــة أحدتــث دار وأســميتها دار التشــاور حيــث أنهــا 
كانــت بــادرة مهمــة ، وربمــا هــي األولــى فــي املغــرب والتــي هــي جماعــة تابريكتولكــن باســم الجماعــة وهــذه املبــادرة 
أتمنــى بــأن تعمــم علــى جميــع املقاطعــات علــى األقــل األخ عنــده مجموعــة مــن اإلنتقاداتومجموعــة مــن األفــكار 
واإلقتراحــات ، يكــون لديــه املــكان الــذي يقصــده واألكثــر مــن هــذا أن بعــض الجماعــات أحدثــث رقــم أخضــر 
، وهوأيضــا مــن األهميــة بمــكان علــى األقــل أن املســؤولين يتيقنــون بــأن النــاس مهتميــن ال بمشــاكل التشــوير  
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أوالكورنيــش فهــذه مجموعــة مــن االليــات التــي يجــب أن نفكــر فيهــا ، بــل نحــن كجمعوييــن نلــح عليهــا كــي تكــون 
وأن تكــون لدينــا دار للتشــاور بمقاطعــة ملريســة ، أوعلــى األقــل مكتــب إذا لــم تتوفــر اإلمكانــات ليكــون مــن حــق 
أي واحــد لديــه مالحظــة يبلغهــا لهــذا املكتــب مــع كامــل األســف الســيد عبــد القــادر دنيــا تعــذر عليــه اإللتحــاق 

بنــا فليتفضــل الســيد محمــد وهيــب.

السيد محمد وهيب:

    بســم هللا الرحمــان الرحيــم ، املالحظــة التــي الحظتهــا ، مــا شــاء هللا علــى اللقــاءات التشــاورية للمجلــس ، 
وجماعــة ســال تتعامــل بنفــس الســيناريوألنه بعيديــن كل البعــد علــى ســال لــي بغينــا كــره مــن كــره وأحــب مــن أحــب 
، نحــن نتكلــم عــن التشــاور وتبــارك هللا هاأنتــم تنظــرون هــذا هوالتشــاور بعينــه بينــي وبينكــم ، كــم مــن الوقــت 
ذهــب بيــن متدخــل ومعقــب ، فتقريبــا إذا انطلقنــا علــى الســاعة الثالثــة والنصــف واألن الســاعة الســابعة 
وتبــارك هللا مــاذا أقــول األنوكــم بقــي لنــا مــن الوقــت ألنــه عندمــا أحضــر للتشــاور ، ودعونــا مــن الــكالم الفــارغ 
علــى أنكــم تســجلون مــا راج ، يظهــر أننــا بعديــن كل البعــد علــى ذلــك فأنــا مجــرد فــرد مــن حــي ســيدي مو�ســى ، 
كنــت أســمع أن ســيدي مو�ســى تعــاد وتعــاد وكنــت أظــن أنــه فعــال تغيــرت ،  لكــن جوهــر التغييــر غيــر ملمــوس ، 
ربمــا تصحيحــا لألســتاذ املهــداوي ، هــذه تقريبــا ســنتين آخــر واد حــار لــم يعــد لــه وجــود فــي حــي ســيدي مو�ســى ، 
تقريبــا كان لنــا كل ثــالث أحيــاء لديهــم واد حــار خــاص بهــم ، وآخــر واحــد هوبجــوار الولــي الصالــح ســيدي مو�ســى 
، وقــد قمــت بتغطيــة هنــاك وشــاهدت أنهــم انتهــوا منــه ويمكــن لكــم الرجــوع إلــى الســاكنة لتتيقنــو، وأنــا لــدي 
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اقعييــن عنــد نتحــدث علــى التشــاور ، وأنــا جــزء مــن  حتــا التاريــخ الــذي أزيــل فيــه ولـكـي نكــون منطقييــن وو
ســيدي مو�ســى ينبغــي أن ألتمــس التغييــر ، ولكــن لألســف لحــد األن غيــر ملمــوس ألنــه يوجــد تضــارب أوربمــا 
الرئيــس أوالعمدةأعطــورؤس أقــالم وخيــر دليــل مــدة كورونــا بينــت مــا هوموجــود بطبيعــة الحــال مدينــة ســال 
اقــع ، وربمــا حــرب مــا بيــن املؤسســات واملنتخبيــن ولكــن املواطــن أيــن هولهــذا أتمنــى إذا كان فعــال  رأينــا الو
هــذا البرنامــج رأس مالــه بطبيعــة الحــال املواطــن ينبغــي أن يلمــس التغييــر ، األخ الــذي تكلــم عــن شــارع النصــر 
اقيــل يوجــد كيــف يمكــن  ، توجــد مجموعــة مــن الحلــول ، ولكــن النــاس ال تريــد أن تراهــا وحتــى إذا كانــت العر
حلهــا ، ولكــن علينــا أن نراهــا ونلمســها ، وعندمــا تتحدثــون عــن تهيئــة الكورنيــش أيــن املالييــن التــي رصــدت لــه 
، ولوأنــه ليــس مكانــة فهــؤالء املســؤولين ، قبــل أي دراســة للتنميــة عليهــم أوال استشــارة الســاكنة لعلــه ربمــا 
كان هنــاك تواصــل فــي أحــد الفتــرات ، ولكــن األن الــذي نريــده هــوأن نلمســه فــي هــذا التشــاور والســالم عليكــم .

السيد رشيد زلو:

    أنــا أنظــر لهــذا النقــاش ، وهــذا النــوع مــن التدخــالت ، بالعكــس هوإيجابيواإلختالفــات التــي توجــد كلهــا 
اقليــس أن اإلختــالف يــورد اإلئتــالف ، ومــن اإلختــالف يأتــي أجمــل  إيجابيــة ألنــه كمــا يقــول الفيلســوف هير
ائتــالف ، فنحــن غيــر مختلفيــن ، فنحــن فــي بدايــة الطريــق ، فعندمــا وقفــت املقاطعــة علــى رجليهــا ، فتحــت 
البــاب لنــا ، فلنتفائــل خيــرا ، واملحاســبة تأتــي مــن بعــد ســنتين ، وعندمــا يخــرج البرنامــج إلــى الوجــود ، وتنفــذ 
فيــه إال العشــر أوال �ســئ فهــي األن فــي نقطــة البدايــة ، وفتحــت أبوابهــا لإلســتماعواإلنصات فأغلبيــة اإلخــوان 
هــم أبنــاء الحــي أصــال فعندمــا نقــول الســيد الرئيــس فهوابــن ســيدي مو�ســى وال أظنــه ســيبخل عليهــا ، وهــذه 
بدايــة خيــرة ، وإذا ســمحتم شــرفنا األن الســيد عبــد اللطيــف الشــاوش وهورئيــس مصلحــة التخطيــط ، ممثــال 
للمديريــة اإلقليميــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة ، ويريــد أن تدخــل ألجــل التوضيــح بخصــوص الحديــث التــي راج 

علــى املؤسســات وهــذا �ســئ مفيــد للجلســة فليتفضــل مشــكورا.

السيد عبد اللطيف الشاوش:

    الســالم عليكــم جميــع ، فأنــا جــد ســعيد للتواجــد معكــم كممثــل للمديريــة اإلقليميــة بســال فإنــي تقبلــت كل 
مــا راج فــي الجلســة ، وأحترمهــا كلهــا وحتــى املنتقــد منهــا ، فشــكرا جزيــال إلدارة الحــوار الــذي كان مثمــرا ومنتجــا 
لألفــكار وبالتالــي لقــاءا تشــاوريا بامتيــاز تحــت شــعار ســال اللــي بغينــا ، وتحــت شــعار بــاب ملريســة اللــي بغينــا ، 
وهــذا اللقــاء التشــاوري أعتقــد علــى أنــه وردت فيــه مجموعــة مــن املالحظــات واملحــاور ، ومجموعــة مــن النقــط 
التــي أن املحــرر الــذي ســينجز التقريــر ســوف يتعــب شــيئا مــا خاصــة وأن اآلراء متضاربــة ، إذا بالنســبة للتحليــل 
الــذي ســوف أســاهم بــه ، بالنظــر إلــى الخرائــط املرتبطــة بعمالــة ســال وبتحليــل الخرائــط ، فهــذه اإلشــكاالت 
الهندســية ، منهــا الخطــوط واملســتقيمات فــإذا تكلمنــا عــن مجموعــة مــن املالحظــات ، والتــي تعطينــا أبعــاد 
هندســية واتجاهــات فــي املجــال  وأركــز علــى هــذه النقطــة ، لـكـي ترجــع إلــى مداخلــة األخ نبيــل الرحمونيوالتــي 
افيــة تتراجــع ، وبالفعــل هــذا التراجــع  كانــت قيمــة ، ملــا قــال أن مدينــة ســال العتيقــة تخــرج مــن أســوارها بديمغر
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مثــال ال تقاطــع مــع قطــاع التربيــة الوطنيــة ، أعطانــا مجموعــة مــن الفضــاءات ، ومجموعــة مــن املــدارس التــي 
فرغــت مــن التالميــذ وبالتالــي العــدد املدر�ســي الــذي كانــت تشــغله كان البــد مــن إعــادة ترســيم هــذه املؤسســات 
، وبالفعــل يتقاطــع هــذا مــع مشــروع املدينــة العتيقــة ، والــذي شــرفت بحضــور الفتــرة اإلفتتاحيةللدراســة 
األولــى ممثــل عــن املديــر اإلقليمــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة ، وكان عندنــا 24 مشــروع كبيــر منهــا البنيــة التحتيــة 
افــق العموميــة بمــا فيهــا املؤسســات التعليميــة ، وهــذا منحنــا أن ال  والولوجيــة ، وتأهيــل املؤسســات واملر
نتخلــى علــى هــذه املــدارس ، ولكــن نفكــر فــي إعــادة تموضعهــا إذا 2 مــدارس ، مدرســة عبــد الحكيــم الشــافعي 
، فاطمــة الفهريــة ، وابــن عبــاد وهاديــن اإلثنيــن عنــد تذكرهــم نذكــر بــاب الخميــس وهوالــذي يشــكل القلــب 
النابــض ملقاطعــة بــاب ملريســة ، والتحليــل الــذي قلــت هويجباإلنتبــاه لهــذه األشــكال الهندســية وبالفعــل أن 
افــق التعليميــة ميــزت فيــه نقطتيــن ، مــا يقــع داخــل املدينــة القديمــة ، وخــارج  التهيئــة أونسيجاملؤسســات واملر
اقتهــا ، ومــا  املدينــة القديمــة علــى أســاس أن مقاطعــة بــاب ملريســة هــي مــا بيــن املجاليــن ، املدينــة القديمــة وعر
وقــع وجــدت ، ملــا توســعت املدينــة فــي اتجــاه الشــمال بطبيعــة الحــال حــي األمــل واتجــاه لعيايدةوهــذا هواملشــهد 
العمرانــي ، وبالتالــي خــط اســتهداف املجــال يذهــب إلــى ذلــك اإلتجــاه ، إذا املؤسســات التعليميــة التــي كانــت 
عندهــا ، ونظــرا لهــذا التراجــع الديمغرافــي كان البــد مــن إعــادة توظيفهــا ، حيــث انفتحــت عبــر املالعــب الرياضية 
التــي بــدأت عبــر الســاكنة ، وهــذه مالحظــة واملالحظــة الثانيــة هــي التــي نتكلــم عنهــا ، وإذا ســمحتم لــي أن أوضحهــا 
أكثــر كانــت لــدي تجربــة فــي مجــال آخــر هوكيــف يمكــن مــن خــالل محــور العنونــة إعــادة البريــد لهــذه املقاطعــة ، 
وعندمــا أنظــر للمقاطعــة مــن خــالل تحليــل األقمــار الصناعيــة أجدهــا هــي قلــب ســال ، وبالتالــي هــذا البعــد البــد 
أقتــرح  أن يكــون حاضــرا فــي أي مشــروع اســتثمار ،وكذلــك فــي املجالــس التشــاورية ، وهنــا ســوف أكــون إيجابيــا و
مشــروع يرتبــط أن يدخــل فــي إطــار اإلنــارة العموميــة ويكملهــاles panneaux dynamiques ســوف نضعــه فــي 
املنطقــة ونعطيــه جماليــة للمشــهد الحضــري ، ونحــس بــأن هــذه املقاطعــة تجلبنــا عندهــا بهــذه العناويــن ، وإذا 
بعض املشــاريع املقترحة أال وهي املســارات الســياحية ، وفي اتجاه ســور ســال وفي اتجاه البحر من باب لخميس 
إلــى الشــاطئ وســيدي مو�ســى واملقبــرة وســيدي بنعاشــروهوالبعد الحقيقــي للمقاطعــة. اســمحولي ربمــا هــذا 
نــوع مــن اإلبــداع مــن الخيــال ، ولكــن الخيــال املترجــم وكذلــك محــور آخــر يمكــن لنــا التفكيــر فيــه ، ربمــا أن هــذه 
املؤسســات التعليميــة دائمــا فــي خدمــة الســاكنة ، والســاكنة املجــاورة  ينبغــي تجهيــز هــذه املؤسســات املتبقيــة 
بمكتبــات رقميــة ، وهــذا مطلــوب ومكتبــة ورقيــة ، وانفتــاح هــذه املكتبــة علــى الســاكنة  وبالتالــي هــذا مؤشــر إلــى 
إعــادة املكتبــات املتوفــرة ، إذا هــذا يمكــن التفكيــر فيــه كمــا يكــون وكذلــك بعــض املشــاريع الصغــرى، ولكنهــا 
تعطــي قيمــة مثــال مخطــط املواصــالت ألنــه يمكــن أن نفكــر بــأن نكــون منضميــن بطريقــة أخــرى ويكــون تعريــف 
بــاب ملريســة كجماعــة حاضــرة إذا ال أطــول كثيــرا وبعجالــة تحليــل عــدد املؤسســات والــذي هــو16 مؤسســة فــي 
التعليــم اإلبتدائــي ، الخمــس تقريبــا منهــا يوجــد داخــل املدينــة العتيقــة ، والباقــي خــارج األســوار و11 مؤسســة 
إعداديــة ، وكذلــك ثلثهــا إذا لــم تخوننــي الذاكــرة داخــل األســوار وكذلــك بالنســبة للثانويــات التأهيليــة عندنــا 
7 مؤسســات وأظــن أن النهضــة منهــا وعندمــا نذكــر النهضــة فإننــا نذكــر تاريــخ املغــرب والتعليــم الحــر الــذي 
هومرتبــط باملقاومــة ذات شــخصية مغربيــة متوازنــة فســال ســباقة فهــذه الذاكــرات علينــا رد اإلعتبــار لهــم 
أقــول بــأن بــاب ملريســة بالنســبة لــي مقاطعــة مهــول وممركــز ومموصلومبصــر للمجــال لباقــي تــراب  وأختصــر و



منتديات القرب مجالس المقاطعات 40

عمالــة ســال ويجــب إعطائــه مــا يســتحق مــن العنايــة واإلهتماموشــكرا لكــم 

السيد رشيد زلو:

تســتغل  لـكـي  كبيــرة  رغبــة  عندهــا  الجمعيــات  بعــض  توجــد  معنــا،  اللطيــف  عبــد  الســيد  تواجــد  أغتنــم  أنــا 
الفضــاءات التعليميــة، إمــا فــي املجــال الريا�ســي أودروس الدعــم، فهــل توجــد شــروط للمديريــة مثــل التزكيــة 
مــن املقاطعــة علــى ان تلــك الجمعيــة نشــيطة ألنــه بالفعــل مجموعــة مــن الجمعيــات يريــدون إعطــاء دروس 
الدعــم وال يجــدون املــكان ، فهــذا حــق دســتوري توجــد مؤسســات تعليميــة موجــودة ، وهــذا ســؤال بســيط 

طرحتــه.

السيد عبد اللطيف:

   الفكــرة جــد رائعــة ، ويشــرفني أن أتقاســم معــك هــذه التجربــة ، وكنــت فــي إعــداد برنامــج حــول دعــم البرنامــج 
التربوي في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، الجيل الثالث ألنه كنا قد اشتغلنا تقريبا على 34 مؤشر 
وكان واحــدا منهــم هوضعــف التحصيــل مــن الهــدر املدر�ســي ، وهــذا البرنامــج لألســف الشــديد نظــرا لضعــف 
الغــالف املالــي لــم يســمح علــى أنــه يعمــم علــى جميــع املقاطعــات والجماعــات الترابيــة ، ونطلــب فقــط للعالــم 
القــروي ، وكان مقــررا إلختبــار الفئــة املســتهدفة وبالتالــي حددنــا الثالميــذ املســتهدفين وفــق برنامــج الدعــم مــع 
الجمعيــات ، ومــا تــم فــي الســهول وعامــر ، فنحــن ليــس لنــا مشــكل عندمــا تتوفــر امليزانيــة فنحــدد مســائلها 
وتوقيتهــا وهــذا أســهل مــا يكــون فالجمعيــة التــي هــي معنيــة وتريــد أن تســاهم فــي الدعــم املدر�ســي تحــدد أهدافهــا 

والفئــات املســتهدفة ، وتقصدنــي كرئيــس مصلحــة وأعطيــه الترخيــص وشــكرا.
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السيد رشيد زلو:

    اإلخــوان مشــكورين فــي اللجنــة التحضيريــة ،هيأولنــا الئحــة ملجموعــة مــن املتدخليــن ، وتضــم 12 شــخصا 
أقتــرح عليكــم طــرح تســاؤالت مختصــرة ومركــزة ، وال يوجــد فيهــا التكــرار لكــي تخــرج علــى األقــل بنصــف ســاعة  و

أخــرى بطــرح هــذه األســئلة.

السيد عبد اإلاله تولو:

    أنــا إنســان عملــي بــكل صراحــة ، وأشــتغل بقلبــي ، مــا يوجــد هوأننــي أشــكر الجماعــة علــى إتاحــة لــي الفرصــة 
الرجــال  وهــم  املدينــة  علــى  الغيــرة  لهــم  اللذيــن  هــم  فهــؤالء   ، املدينــة  لجــان  همــا  الحضــور  فهــذا  للحضــور 
الحقيقييــن ، وليــس أنــاس البروتكــول ، ولذلــك فأنــا أتحــدث باملختصــر املفيــد مثــال اإلســتثمار الحــي الصناعــي 
بــه فقــط قاعــة لإلخــراج ، خــزان للخشــب ،  1990 ،هــذا الحــي توجــد  فــي ســنة  الصبيحــي بطريــق القنيطــرة 
وخــزان للســيارات ، ولكــن أيــن هــي الحكومــة واملجالــس والبرملانييــن علــى مســتوى مدينــة ســال فهــذا هوالــدور 
مجــرد  فهــي  هــذا  يومنــا  إلــى  ســنة  عشــرون  فهــذه   ، األعمــال  إلستجالباملستشــمرينورجال  لهــؤالء  الحقيقــي 
خــالء فهــذه النقطــة األولــى والنقطــة الثانيــة الحــي الصناعــي بحــي الرحمــة ،بــكل صراحــة فــي ســنة 1990 حتــى 
ســنة 2000 كانــت توجــد بــه 60 شــركة فــي حــي الرحمــة 1 وكان يشــتغل فيهــا علــى مســتوى عالــي مــن الشــركات 
)                                          ( فهــذه الشــركات كانــت تشــغل األالف علــى مســتوى جهــة ســال الربــاط زمــور 
زعيــر ، فالشــركة الضعيفــة كانــت تشــغل 100 شــخص واآلن هــذا الحــي اندثــر ولــم يبقــى فيــه إال مخــزن الزليــج 
واإلســمنت والحديــد ، وســبب ذلــك هوالحكومــات الســابقة ، فعيــب وعــار أن تبقــى هــذه املدينــة هكــذا. فــدور 
البرملانييــن هوهــذا هوحــل هــذه املشــاكل وكذلــك بالنســبة للحــي الصناعــي الولجــة مثــال قريــة الفنــون الجميلــة 
كانت أحســن ، حيث كان يقصدها أمراء وشــخصيات ليشــتروا منها ولألســف الشــديدة رغم كورونا ورغم أنها 
كانــت قاتلــة فأنــا ال أكــره أن يكونــوا هــؤالء البرملانييــن معنــا هنــا وإذا كان لديهــم حــل لهــذه املدينــة أن يطرحــوه 
هنــا. نحــن مللنــا مــن الفلســفة والشــعر. الولجــة كان يوجــد بهــا مشــكل كبيــر وفنــادق املدينــة العتيقــة فهــذه 
الفنــادق ســوف تكــون مــن نصيــب ذوي املــال بــدل مــن أبنــاء املدينــة والذيــن يســتحقون إرجــاع املدينــة إلــى 
أصلهــا خاصــة وأن الحــرف املهنيــة انقرضــت كمــا أن مار�ســي بــاب بوحاجــة معلمــة تاريخيــة ،وقــد بنيــت ســنة 
1925 ، وكان آنــذاك مستشــاري الحســن الثانــي رحمــه هللا يأمونــه إذا نزلتــم إلــى تحتــه ، تلــك املحــالت كلهــا 
فارغــة ، ولألســف الشــديد كذلــك مشــكل الصيــد البحــري فتصميــم تلــك املربســة كان يمكــن أن تكــون أكبــر مــن 
ذلــك. لجــان التتبــع للمجلــس الســابق. لــم أرى أي �ســئ ملمــوس فهــذا عيــب وعــار. فعندمــا نبحــث عــن أي �ســئ 
بســيط النجــده ،وتلــك الــدور املتهالكــة والتــي يتــم هدمهــا بــدال مــن ترميمهــا وهــذا دور املفتشــين اإلدارييــن وأيــن 
دور وزارة األوقــاف ووزارة الثقافة.ونحــن نبقــى دائمــا حامليــن ويأتــي أي منتخــب وبعــد 5 ســنوات يذهــب ويأتــي 
غيره.نقولواســال اللــي بغينــا بــاهلل عليكــم الســاعة التــي توجــد ببــاب الخميــس ، مــن يــوم مــا وضعــت ، وهــي ال 
تعمل فهذه مشــكل وضربة قاضية ملدينة ســال ، التي كانت منطقة عاملية فيما يخص صناعة الزربية ، وأول 
تعاونيــة كانــت هــي للمرحومــة مالقيةوالتــي أعطــت الكثيــر علــى مســتوى املغــرب وأنــا كنــت مــن النــاس الذيــن 
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أقــدم معهــا معــارض باإلضافــة إلــى جمعيــة أبــي رقــراق مــن طنجــة إلــى الكويــرة.  يســاندون هــذه التعاونيــة و
اقبــة. بائــع الدجــاج بجانبــه بائــع الحــوت ووو... فنحــن  األســواق النموذجيــة ، أيــن هــي لجنــة التتبــع ولجنــة املر
مقبليــن علــى مشــاريع ونريــد أن يكــون دليــل يبرهــن علــى حقيقــة هــؤالء النــاس ،ويــوزع علــى املواطــن لنعــرف مــاذا 
يفعلــون ، فأنتــم تعلمــون أن املراحيــض كانــت محبســة لوجــه هللا علــى طريــق وزارة األوقــاف ،وهــؤالء باعوهــا 
اقبــون لهــذه املدينــة ، وهــذا دورهــم  وأصبحــت محــالت تجاريــة ، ومحــالت للســكن وهــذا عيــب وعــار ، فأيــن املر
لحمايــة البالد.ونقطــة أخيــرة جــاء أحــد األمــراء مــن األطفــال أبنــاء األميــرات ، جــاؤا بزيــارة وقبلهــا طلبــوا مــن 
أســتاذهم زيــارة مدينــة ســال وفضــل أن يبعــت لهــم كتيــب عــن املدينــة وإذا بهــم أصــروا علــى زيــارة مدينــة ســال 
فاســتقبلهم بمنزلــه وطالبــوا بزيــارة حديقــة الفــردوس وملــا رأوهــا قالــوا لــه هــل هــذه هــي الحديقــة التــي رأيناهــا 

فــي الكتيــب ، فقــال نعــم فقالــوا لــه لنعــود أدراجنــا فهــذه طامــة كبــرى ملدينــة ســال وشــكرا لكــم.

السيد محمد الزريقي:

     السالم عليكم ورحمة هللا التساؤل الذي أريد أن أتحدث إليه هوبخصوص مالعب القرب ،هوهل توجد 
اســتراتيجية للبرنامــج الحالــي إلســتغالل هــذه املالعــب الخاصــة بمعاييــر خاصــة مــن جهــة أخــرى الجمعيــة 
دخلــت فــي الســنوات الخيــرة لإلشــتغال فــي مجــال التربيــة غيــر النظاميــة ، وأتمنــى أن يكــون الدعــم مخصــص 
للجمعيــات التــي تكتفــل فــي هــذا املجــال كذلــك بالنســبة للولوجيــات لضعــاف البصــر واملكفوفيــن ، يتعيــن أن 
تأخــذ بعيــن اإلعتبــار بالنســبة للمشــاريع أوكذلــك إحــداث شــباك لتســريع الخدمــات لهــذه الفئــة وهــذه هــي 

النقــط التــي أردت أن أتحــدث فيهــا وشــكرا.
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السيد هشام الحساني:

    بســم هللا الرحمــان الرحيــم ، أنــا فــي الحقيقــة ال أتوجــه للمقترحــات بشــكل كبيــر فاإلخــوان علــى مــا أعتقــد 
أغنوهــذا العــرض بمجموعــة مــن املقترحــات وأكيــد أنــه بمقاطعــة بــاب ملريســة يوجــد برنامــج لإلســتثمار ســابق 
بطبيعــة الحــال الــذي جــاء للمجلــس الحالــي ليشــغل عليــه أويقــوم بتقييمــه وتحيينــه وســيكون أرضيــة خصبــة 
، إلنطالقــة برنامــج اإلســتثمار ، فأنــا ســأتحدث عــن التحديــات أكثــر مــا ســأتكلم علــى املشــاريع انطالقــا مــن 
املمارســة ، وأكبــر تحــدي بطبيعــة الحــال فــي أي مشــاريع أوأي برنامــج هوالعنصــر البشــري والــذي يعــد محــورا 
للتنميــة ، وكمــا قــال املهــدي املنجــرة رحمــه هللا ، الصيــن اســتغرقت فــي بنــاء الصــور العظيــم ســنوات لكــي تحمــي 
البــالد مــن اإلســتعمار اليابانــي ، لكــن مــن بعــد بنــاء الســور اســتعمرت مــن اليابــان مرتيــن ، وملــا تســاءلوا وجــدوا 
أنهــم اهتمــوا بالعمــران ونســوا اإلنســان فتفاجئــوا باإلســتعمار كان ير�ســي الحــارس ليفتــح لــه البــاب ويدخــل 
فبنــاء اإلنســان قبــل العمــران ، وهــذه النقطــة يجــب التطــرق إليهــا فالتكويــن هوأســاس التنميــة ســواء بالنســبة 
للمنتخبيــن أواملجتمــع املدنــي أواملواطــن ، وإذا لــم يكــن هنــاك تكاوينوتأطيــر ال يمكــن أن نتطــور خاصــة وأن كل 
مــا ننجــزه فــي هــذا املرفــق أوذاك الحــزب فنحــن مــن تخزيــه ، فالحاويــات املواطــن هوالــذي يحرفهــا وامللعــب 
كذلك من يخرب املصابيح ، لذا فبناء اإلنسان  قبل كل �سئ لذلك البد وأن يكون برنامج تكويني للمنتخبين 
هوإشــكالية  عائقــا  يشــكل  والــذي  الثانــي  والتحــدي  املواطنيــن  لعمــوم  الحــال  وبطبيعــة  املدنــي  واملجتمــع 
التبويــب ونحــن نعــرف ميزانيــة الجماعــة ويجــب أن ال نحلــم كثيــرا فأنــا كنــت مفوضــا فبــي املداخيــل وميزانيــة 
ســال آخــر ميزانيــة فــي ظــل وحــدة املدينــة ، فهــي األخيــرة بالنســبة للمــدن 6 فعندمــا نبحــت فــي النفقــات اإلجباريــة 
، نجــد تقريبــا %90 قــارة ، املوظفيــن املــاء والكهربــاء ، ويبقــى فقــط %10وتدخــل فيهــا بشــراكة فــي برامــج ، ومــا 
افــع  نتكلــم عنــه بالنســبة للمدينــة العتيقــة والــذي تحــدث عنــه اإلخــوان والــذي يقت�ســي أن نفعــل دورنــا فــي التر
افــع حــول اإلنجــاز والجــودة ، فهــذا برنامجنــا وســاهمنا فيــه والجماعــة لــم تســاهم فيــه فقــط باملــال  ليكــون تر
ولكنهــا شــريك فــي املشــروع ، وهــي التــي أوجــدت أرضيتــه ، فاتفاقيــة برامــج تهيئــة املدينــة العتيقــة ، أخذنــاه مــن 
برنامــج عمــل الجماعــة وإال مدينــة ســال لــم تكــن لتدخــل فــي برامــج تهيئــة املدينــة العتيقــة ، حيــث كانــت فقــط 
مــدن تطــوان ، مراكــش وفــاس ، ولكــن بمــا أن ســال كان لهــا برنامــج عمــل منجــز ، الحمــد هلل اســتفادت مــن 
افعوكتجــار  ، وكمجتمــع مدنــي وكمنخبيــن  الدعــم املقــدم والــذي يبلــغ 90 مليــار ، واألن علــى اإلخــوان الذيــن يتر
افعــوا علــى جــودة األشــغال ألنــه فعــال يوجــد إشــكال خاصــة وأنــه يجــب أن ال نحلــم بأنــه ســوف يوجــد  أن يتر
برنامــج آخــر خــالل عاميــن أوثــالث ســنوات ولكــن بعــد 20 ســنة أوثالثيــن ســنة فــإذا لــم ننفــذ هــذا وبمــا أنــه مــازال 
فــي بدايتــه ، ومــازال الوقــت لإلســتدراكوقلناه ســابقا كمســؤولين وإشــكالية التمويــل فاإلخــوان الذيــن ســواء 
فــي القطــاع العــام أوالخاصومــع املنظمــات الدوليــة واملســتثمرين واملنعشــين ألنــه عندمــا نتحــدث عــن برنامــج 
علــى األقــل ســوف يكلــف 4 أو5 مليــار  درهــم وال يمكــن ألي برنامــج أن يكــون أقــل مــن هــذه التكلفــة ، وعندمــا 
نتحــدث عــن هــذه التكلفــة الجماعــة بكــم ستســاهم علــى األقــل ب %10وهــذا شــريك اقتصــادي أوأحــد مــن 
الديبلوماســية املوازيــة ، يقــدر أن يجلــب مســتثمر ونقطــة أساســية محوريــة وهــي إشــكالية البطالــة والتــي هــي 
مرتفعــة بشــكل كبيــر يوجــد فيهــا اإلشــكالية التــي تكلــم عليهــا اإلخــوان بالنســبة لألحيــاء الصناعيــة التــي أغلقــت 
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وكذلــك عندمــا نتحــدث علــى مينــاء كبيــر ، يمكنــه أن يشــغل عــدد كبيــر غيــر متواجــد عندنــا ، ولكــن اليــوم األمــور 
بــدأت تنطلــق حيــث توجــد منطقــة التســريع الصناعــي ، والتــي توجــد ببوقنــادل حيــث أتحــدث عــن 86 هكتــار ، 
واألنبــدأوب 24 هكتــار ســتكون فيهــا اللوجيســتيكوالتصنيع ومشــاريع كبيــرة وهــذا يقت�ســي أن دور املجالــس ، 
هومواكبةوتأطير الشباب كحاملي الشهادات والدبلومات ، علينا فهم هذه الشركات وتخصصاتها ، وإعداد 
تكاويــن فــي املجــال خاصــة وأنــه ليــس لدينــا مراكــز التعليــم مــع ســوق الشــغل ، ألنــه عندمــا يتخــرج الشــباب ال 
تبــوء لــه الولــوج ســوق الشــغل خاصــة وأن بعــض التخصصــات ليســت عندنــا ، إذا علينــا الربــط بيــن التكويــن 
فــي ســوق الشــغل وعلينــا األن كجماعــة ســال وكمجالــس أن تكــون لنــا اســتباقية وننســق مــع مراكــز التأهيــل 
املنهــي وأؤلئــك الذيــن لهــم عالقــة باملجــال لتكويــن الشــباب فــي التخصصــات املطلوبــة ، ونحــن كمجالــس نوفــر 
افعتمــادات املاليــة ألنــه عمليــا بعــد منــح شــهادة التكويــن مباشــرة ســيؤهل للشــغل فــي الشــركة ، فالبنســبة لــي 

هــذه هــي اإلشــارات التــي أردت قولهــا واإلســتمرارية دائمــا ســتكون.

السيد رشيد زلو:

    شــكرا لــألخ إذا فيمــا يتعلــق بقضيــة اإلتفاقيــات ، نن�ســى كلنــا كجمعيــات املنظمــات الدوليــة وهــي اليــوم 
أصبحــت توفــر إمكانيــات هائلــة لـكـي ال نبقــى نقتصــر علــى الجماعــة فقــط ، تصــوروا فــي نــدوة صحفيــة  مديــر 
فريدريــك إييــرت فــي الربــاط وهــي منظمــة أملانيــة هوالــذي يقــول لهــم أعطونــي املشــاريع واإلعتمــادات عنــدي ، 
ألنــه إذا لــم أســلمها هــذه الســنة ، فــإن الســنة املقبلــة ســيقلصون لــي مــن امليزانيــة ، وقضيــة أخــرى فــي بــاب 
التشــغيل ، يوجــد الفنــدق الكبيــر الــذي يشــيد ، وقلــت للســيد السنتي�ســي أرجــوك نســبق األحــداث وندافــع علــى 
إعطــاء األولويــة للمدرســة الفندقيــة علــى األقــل تكــون لنــا نســبة مــن التشــغيل فيــه وهــذا فنــدق كبيــر وعالمــي 
يمكــن لــه تكويــن مــن يتخرجــون مــن املدرســة الفندقيــة ، خاصــة لــم يتبقــى إال ســنة ويبــدأ فــي اإلشــتغال ، واألن 

أعطــي الكلمــة للســيد محمــد الصنهاجــي

السيد محمد الصنهاجي:

    فــي الحقيقــة األخ تحــدث عــن الســوق املركــزي ،وأنــا أعمــل فيــه ، واإلخــوان الذيــن يوجــدون هنــا يعرفونــه 
كيــف كان ، فجــل الســفراء الذيــن كانــوا عندنــا فــي الربــاط يأتــون لقضــاء أغراضهــم عندنــا . زيــادة علــى الــوزراء 
لنــا مــع  الــذي  بــا العبــدي الشــرطي ، وبندغمــوش فالنــزاع  واألمــراء وكانــوا عندنــا رجــال األمــن مــن ال يتذكــر 
العمــدة هوأنهــم يقولــون لنــا أدوا لنــا واجــب الكــراء أيــن كنتــم 18 ســنة وأنتــم ال تأخــذون واجــب الكــراء واألن 
تهددوننــا باإلفــراغ فقــد ســئمنا اإلتصــال بــه لـكـي يمدنــا بالجيــر لطــالء الحيــط ونحــن دخلنــا إلــى هــذا الســوق 
شــباب ، وأصبحنــا شــيوخ ومازلنــا فيــه وعمرنــا 80 ســنة ، كمــا أريــد أقــول لإلخــوان هنــا أن بعــض الجمعيــات لــم 
تتصلــوا بهــم فأنــا عنــدي جمعيــة فــي الســوق ولكــن لــم نتلقــى الدعــوة ، وعندنــا جمعيــة لألهــذاف النبيلــة بســال 
فــي حــي اشــماعو، وأنــا أشــتغل أمينــا للمــال وكنــت رئيســا وقضيــة أخــرى تخــص األشــغال املتواجــدة باملدينــة 
وأنتــم تعرفــون شــارع 2 مــارس كيــف هــي األشــغال فيــه ، علــى األقــل كانــوا يتشــاورون معنــا ، ونناقــش معهــم 
الوقــت الــذي يجــب أن تشــتغل فيــه الشــركة ، وخاصــة ونحــن مقبليــن علــى شــهر رمضــان والتجــار يعملــون  
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فلمــاذا مثــال ال يعملــون بالليــل ففــي مناطــق أخــرى بالربــاط وطنجــة ، الشــركات تعمــل بالليــل أمــا أمــور اإلتصــال 
مــع الرؤســاء واملكاتــب ماهــي ومــا لونهــا فــي التنميــة  فالســوق املركــزي مثــال يوجــد 100 دكان وتعمــل 25 حتــى 30 
دكان وأؤلئــك الذيــن أتكلــم معهــم مــن أبنــاء ســال أقــول لهــم دائمــا ملــاذا هــذا الســوق أصبــح هكــذا ، فاألجــدر  أن 
يقربومنــا لنــرى هــؤالء الرؤســاء الذيــن يقــررون األن ، فأنــا جئــت ألركــز علــى أن مثــل هــذه اللقــاءات أن يكــون 

اإلتصــال عــام وشــكرا.

السيد طارق اسقايطي:

    فــي الحقيقــة كل مــا تــم التــداول بشــأنه جيــد ، فالجانــب السيا�ســي والجماليــة فيمــا يخــص املدينــة أومدخــل 
املدينــة أوالشــريط مثــل مراكــش أوالشــاون نريــد معلمــة خاصــة كمــا قيــل البارحــة ، تكــون لنــا معلمــة خاصــة 
باملدينــة ، ليــس كمدينــة تطــوان توجــد بهــا حمامــة والقنيطــرة والــدار البيضــاء ، كمــا  نريــد أن نتخلــص مــن 
ســيطرة برقــراق وإشــراكنا فــي الشــأن املحلــي فعنــدي مثــل بســيط عندنــا منــزل بالقريــة عندنــا التصميــم وكل 
افقــة ، وملــا لجأنــا  شــئوأرى مــن جهــة مارينــا  ، أردنــا تعديــل وقالــوا لنــا عليــك أن تقصــد الوكالــة لتعطيــك املو
افقــة ألن ذلــك التصميــم الــذي ســلمته لــك الجماعــة لــم يعــد معتمــد  إليهــم قيــل لنــا لــم نعــد نســلم تلــك املو
فــي التنســيق وبالنســبة لإلســتثمار ، الجماعــات املحليــة والســلطات املحليــة يوجــد مشــكل فــي احتــالل امللــك 
العــام ، ولحــل هــذا املشــكل ، تفعيــل أســواق القــرب أواملبرمجةوالجانــب الريا�ســي ، هــل يمكــن لجمعيــة أن 
تنشــط فــي مالعــب القــرب املتواجــدة بلعيايــدة ، وبمــا أن الســيد رئيــس مصلحــة التخطيــط متواجــد معنــا أقتــرح 
تخصيــص مركــز علــى جميــع اإلعاقــات وتوفيــر النقــل أوكل مؤسســة كمــا قــال األخ ســابقا يكــون فيهــا قســم 
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مدمــج أومركــز كبيــر مــع توفيــر وســائل النقــل والحالــة الثانيــة ، فأنــا مــن الجمعيــات الوحيــدة التــي توجــد فــي 
ســيدي مو�ســى ، وأســتدعي الســيد الباشــا لحضــور قيــاد املدينــة جميعهــم ، ويتــم اختيــاري للتكلــف بمشــروع 
الهــدر املدر�ســي وتوجــد لــدي 1200 حالــة فــي الهــدر املدر�ســي ، ووجــدت إكــراه وأطلــب منــك أســتاذي أن تحــاول 
لنشــتغل جميعــا فــي هــذا املشــروع ، إمــا بتفعيــل جمعيــة آبــاء وأوليــاء التالميــذ التــي توجــد فــي املؤسســات كلهــا 
تتجنــد وأنــا لــدي العناويــن وأماكــن جميــع اآلبــاء تبحــث علــى األطفــال الذيــن يوجــدون وذلــك كلــه تحــت إشــراف 

مديــر املؤسســة وشــكرا. 

السيد عبد اإلاله مهداوي:

    أنــا أعتقــد أن معركــة املجتمــع املدنــي معركــة تشــريعية باألســاس ألنــه فــي الحقيقــة التدخــالت فيهــا تضاربــا 
وقــد   ، تشــريعية  يقت�ســي معركــة  ، وهــذا  املاليــة  باملصــادر  كلهــا متعلقــة  املشــاريع املصــادق عليهــا  ،فجميــع 
افــع  تفاجــأت بــأن الشــأن الثقافــي ال يدخــل فــي إطــار اإلختصاصــات الذاتيــة للجماعــة وهــذا عيــب ويجــب التر
علــى هــذا العيــب ، واملوقــع الثقافــي خيــر دليــل وهوالــذي تكلمنــا عليــه وخاصــة فيهــا أســوار املدينــة العتيقــة ، 
فســال كانــت جالبــة للســياح فقــد كان امللــوك ملــا يأتــون ، ويأتــي النــاس مــن مراكــش يربطــون الخيــل بمدينــة 
الربــاط وكانــوا ينزلــون إلــى مدينــة ســال لجمالهــا وخيــر دليــل علــى ذلــك اآلثــار املتواجــدة فيهــا فاملرينييــن كانــت لهــم 
قيمــة اعتباريــة ملدينــة ســال ، وهــي األن تدفــع الثمــن فاملشــاريع القويــة واإلســتثماراتوحتى ســوق الجملــة ذهــب 
اقــع يوجــد مجهــود ، واســتثمار بســيط وأتمنــى حتــى املقاطعــة أن تســجل هــذه املالحظــة  إلــى الربــاط فــي الو
لــذوي  أقســام  عندنــا  لتكــون  العتيقــة  املدينــة  فــي  النشــيطة  الجمعيــات  إطــار  فــي  املدنــي  املجتمــع  نشــجع   ،
اإلحتياجــات الخاصــة وهــذا اســتثمار وأتمنــى علــى مســتوى املقاطعــة ، أن  كل هــذا يتوفــق وكذلــك الولوجيــات 
داخــل املؤسســات التعليميــة ال تحتــرم وبالتالــي تطــرح إشــكالية ، وأتمنــى ملؤسســتنا أن تكــون نمــوذج ، ونطلــب 

مــن املقاطعــة تعييــن ممثــل فــي مجلــس التدبيــر خاصــة وأننــا وضعنــا الطلــب وشــكرا لكــم .

السيد محمد موالي إدريس:

   الســالم عليكم اليوم ســأتدخل في برنامج اإلســتثمار بصفتي صاحب شــركة في املجال اإلليكتروني والبرمجة 
فــي املقاطعــة ، وقــد كان يتبــادر إلــى  فــي شــقين الشــق األول للجماعــة واملكتــب املســير  ، ومداخلتــي ســأوجهها 
دهنــي أنــي عندمــا أحضــر اليــوم ســوق أجــد مســتثمرين وأطــرح الســؤال ملــاذا لــم يحضــروا ألنــه كان مــن املمكــن 
أن يكونــوا حاضريــن معنــا رجــال أعمــال مــن مدينــة ســال لنــرى طريقــة تفكيرهــم ومعرفــة تصوراتهــم ورؤيتهــم 
وهــذه نقطــة ، النقطــة الثانيــة ، تتكلــم عــن الســاحة فــي مدينــة ســال ، فالتســاؤل هوماهوالدافــع عندمــا يأتــي 
أجنبــي عنــد مواطــن مــن ســال ويتجــه بــه إلــى الربــاط دون ســال ، فأنــا أيضــا وبــدون شــعور عندمــا يأتــي عنــدي 
أنــه علينــا عقــد جلســات فكريــة ملناقشــة  لــذا أرى  بــه الربــاط ، وإن كنــت مــن مدينــة ســال ،  ضيــف أقصــد 
هــذه املشــاكل التــي تتبــادر فــي ذهننــا ، وســأضيف بحكــم التخصــص فــي عملــي توصيــة للمجلــس يوجــد غيــاب 
فــي تطبيــق الرقمنــة ، ونقــص كبيــر ، مثــال عندمــا نتحــدث عــن الســياحة حبــذا لويكــون برنامــج فيــه تطبيــق 
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، وهــذا البرنامــج اشــتغلت فيــه ، وكان عنــدي فــي الســياحة خــارج مدينــة ســال وربحــت بــه 10.000 فــي اليــوم 
وأوجــه خطابــي للســيد ممثــل نيابــة التعليــم ،ملــاذا لــم يكــن برنامــج لتالميــذ الثانــوي مثــال وبالنســبة لإلبتدائــي 
برنامــج ثقافــي أونشــاط علمــي أواجتماعيــأوأي محــور ليتعرفــوا علــى مدينتهــم ومــاذا يوجــد فيهــا أي يكــون عندهــم 
نشــاط ســياحي وســؤال آخــر هوهــل عندكــم تصــور للشــباب أواألطفــال املتفوقيــن فظاهــرة كورونــا دفعتنــا 
إلكتشــاف عــدد مــن األمــور مــن بيــن األمــور اإليجابيــة بحكــم انتمائــي لهــذه البــالد ، هوأنــه يوجــد أطفــال نابغــة 
ألنــه كانــت هــذه فرصــة ألخــذ املعلومــة بنفســهم فــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي، فالطفــل تجــاوز مســتواه ، 
لــذا يجــب دمجهــم ، وخاصــة املتعثريــن دراســيا وعندمــا نتحــدث عــن التجــارة وهللا أتأســف لتجــار ســال الذيــن 
فــي اليــوم ، وأتحــدث عــن تجربــة ،  3000 درهــم  19 ســنة ومــن منزلــه يربــح  فــي حيــن أن شــاب عنــده  يعانــون 
أنــا شــخصيا وربمــا هــذا ال يــروق بعــض أصدقائــي فــي كونــي أكشــف ســرا مــن املنــزل وليــس لــي دكان أربــح فــي 
اقــع التواصــل اإلجتماعــي ، ويوجــد مجموعــة مــن شــباب اســتطاعوا أن يصلــوا  اليــوم 100 أوروألنــي أبيــع فــي مو
إلــى هــذا املســتوى ، ولكــن توجــد هــوة بيــن هــؤالء الشــباب ، وبيــن هــؤالء النــاس فقــد أتوعنــدي مجموعــة مــن 
اقــع التواصــل اإلجتماعــي ، ولكــن عندمــا تجلــس  الجمعيــات ، والتجــار لنــرى كيــف تعلمهــم أن يدخلــوا إلــى مو
معهــم تجــد تكوينهــم صعــب ، لــذا يجــب النظــر فــي كيفيــة دمــج هــؤالء النــاس ، ولكــن ال يجــدون املواكبــة فمثــال 
zara أقفلــت أكثــر مــن 70 محــل لديهــا ألنهــا وجــدت أن لهــا ربــح كبيــر فــي األنترنيــت ، لهــذا فاملجالــس املنتخبــة فــي 
برنامــج العمــل للجماعــة هــل أخــذت بعيــن اإلعتبــار هــذه النقــط كمــا أنــه ملــاذا لــم يكــن تطبيــق تســمية ســال لــي 
بغينــا ، أنــا مثــال ذهبــت إلــى الســعودية وعنــد وصولــي فرضوعلــي إدخــال تطبيــق توجــد فيــه جميــع التفاصيــل 
) الفنــادق املطاعــم ، محــالت الحالقــة( وحتــى أولئــك الذيــن لــم يقــدروا أن يواكبــوا ، ندخلهــم وندمجهــم ملــاذا 
نتــرك وزارة الخارجيــة تشــتغل فــي GLOPO هــل تعلمــون كــم تجنــي مــن النقــود فــي اليــوم وهــي تعنــي بالعربيــة 
تطبيــق وال تصــرف حتــى درهــم فــي اليــوم وكلوبوهــي منصــة وســيط مــا بيــن املحــالت والذيــن يريــدون الشــراء 
فمثــال هــذه األفــكار الجديــدة ، هــل الجماعــة تفكــر فيهــا كمــا أتحــدث عــن اللقــاءات التــي ســهرت عليهــا الجماعــة 
أقــول إذا اســتطاعت الجماعــة أن تقــدم دعــم ملدينــة ســال أن توجــه الدعــوة  ، بصراحــة هــي بــادرة طيبــة ، و
ملمثلــي املندوبيــات ، وممثلــي القطــاع الخــاص كمــا هومعنــا مثــال الســيد ممثــل وزارة التربيــة الوطنيــة ، والــذي 
أشــار إلــى أنــه يوجــد لدينــا الدعــم فهــذه معلومــة جيــدة ، ويجــب أن توصــل وبفضــل مجلــس املقاطعــة ســوف 
نصــل إليهــا ، إذا اســتطاعوأن يوفــروا لنــا هــذا الربــط وال يكتفــي فقــط باملؤسســات الحكوميــة ، والقطاعــات 
الشــبه خاصــة وإنمــا القطــاع الخــاص وآخــر تدخــل توجــد برامــج واســتراتيجيات فيمــا يتعلــق بالتشــغيل ولكــن 

ال يوجــد التأطيــر والســالم عليكــم.

السيد عبد الجليل اسقايطي:

    الســالم عليكــم كان عنــدي ثــالث نقــط بالنســبة لإلســتثمار، وكيــف مــا قالــوا اإلخــوان اإلســتثمار فــي العنصــر 
البشــري هــم أهــم شــئويكون بالجمعيــات أن يســتفيدوا مــن هــذا العنصــر البشــري ، فــإذا كنتــم ســتضخون 
100 مليــون للدعــم ب %10 منهــا أو%5 فــي برنامــج تأهيلــي للجمعيــات ومكانيهــا فــي كيفيــة إعــداد امللــف لكيفيــة 
التســويق والبحــث عــن املســتثمرين ، وال يمنــح الدعــم للجمعيــات التــي خضعــت  لتلــك الــدورات التكوينيــة ، 
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وأنــا متأكــد مــن أن مشــاكل الجمعيــات ســتنتهي بعــد الــدورة التكوينيــة. 

ونســبة كبيــرة منهــم لــن تبقــى محتاجــة ملنحــة 5000 درهــم أو10.000 درهــم ســتعرف كيــف تســوق منتوجهــا ، 
وتســتفيد منــه هــذا مــن جهــة ومــن جهــة تانيــة مــن العهــد القديــم ، وهــذه ثقافــة األن كمــا السيا�ســي يصبــح فــي 
منصــب املســؤولية ، نقــول لــه أنتــم تعرفــون القطــاع الخــاص وخاصــة الشــركات املتواجــدة هيــأوا لنــا لقــاء 
معهــم لتعرفهــم بمنتوجنــا ليســتفيدوا هــم أيضــا مــن اإلشــهار معنــا ويكــون الجــواب ال إذا أرســلناكم إليهــم فــي 
الغــد يأتــي ليأخــذ رخصــة باملجــان ، فنحــن نريــد حــال ، فأنــا ليــس فــي إمكانــي أن أذهــب للــدار البيضــاء ألبحــث 
عــن مــن يمــول لــي األيتــام الذيــن عنــدي فــي ســيدي مو�ســى ، لذلــك عليكــم أن تجــدوا صيغــة تعفيكــم مــن اإلحــراج 
فنحــن فقــط نريــد طريقــة التعامــل مــع الشــركات ، النقطــة الثالثــة املــد البحــري ، يســتفيد منــه أنــاس الطرقــات 
ونحــن كأنــاس للغــوص والبحريــة عندنــا الحــل اجلســوا معنــا واســتفيدومن استشــارتنا وال نطلــب منكــم مــاال 
ألنــه عندنــا رؤيــا ألن ســال مــن املــدن حتــى لبوقنــادل كلهــا رمــال واألســماك توجــد فقــط فــي الجانــب الــذي يوجــد 
فيــه الحجــر وفــي قــاع البحــر والســالوي ال يصيــد أســماك ســال ،فنحــن لدينــا حــل للرفــع مــن انتاجيــة الســمك 
وأتحمــل املســؤولية ، وقبــل األخيــر لدينــا رؤيــة ملهرجــان علــى مســتوى شــاطئ ســال ، ويكــون لــه وقــع اجتماعــي 
اقتصــادي وبيئــي بمعنــى ســوف نكتشــف املواهــب ورياضييــن وينظــم بهــا شــاطئ ســال وســوف يكــون مثــال  و
نجــد مثلــه فــي طنجــة وفــي الســنة املواليــة مثلــه بأكاديــر ، وعندنــا فكــرة تشــبه القــدم الذهبــي ، وهــذا إذا كانــت 
لديكــم رؤيــة كمجلــس جماعــة ســال ، نجلــس ونبحــث عــن اإلعتمادومــن الســنة األولــى ســنحصل علــى اللــواء 
األزرق إنشــاء هللا ، وآخــر شــئهوأننا كجمعيــة وكأوالد ســال وعندنــا تاريــخ مــع البحــر وعندنــا أبــي رقــراق ، وأبطــال 
عاملييــن فــي الرياضــات البحريــة ومتنوعــة نقتــرح كمــا تنجــزون مالعــب للقــرب نتمنــى أن تكرمنــا مقاطعــة ملريســة 
فــي العمــق وســيكون نموذجــي  15 متــر  فــي إشــعاع وطنــي يوجــد فيــه  لنــا مســبح ويرجــع لهــا الفضــل  ، وتشــيد 

باملغــرب ويصبــح مدرســة وطنيــة للغــوص فاألهــم هوســال.

السيد عبد اللطيف العلوي:

     تحيــة للجميــع ، برنامــج مجلــس املقاطعــة التشــاوري فــي إطــار برنامــج العمــل ســال اللــي بغينــا ، نحــن لســنا 
أنانييــن ، ولكــن نشــتكي علــى الحيــاة التــي نعيشــها فيهــا وبعضنــا ، فلنوحــد الصفــوف لنكــون كلمــة واحــدة فــي 
صفوفنــا فــي وطننــا وفــي مجلــس مقاطعتنــا ولهــذا فأنــا مــع اإلخــوان والذيــن قالــوا مــا فيــه الكفايــة ، املتدخليــن 
والفاعليــن الجمعوييــن فاملدينــة العتيقــة هــي مدينــة ســال بمآثرهــا فهــي معلمــة فــي تاريــخ املغــرب ، ولهــذا األزقــة 
والــدروب ماشــاء هللا مــن بــاب الخميــس والســوق الكبيــر ال يوجــد ممــرات للمواطنيــن فهــؤالء األعضــاء ال أراهــم 
باملدينــة العتيقــة إال مــن رحــم ربــي ومــع ذلــك فهــم أيضــا يســتنكرون ، وإذا ســمحتم فأنــا مــن جمعيــة املســيرة 

الخضــراء فنحــن فقــط نريــد أن نرفــع معكــم املشــعل ، ولهــذا أطلــب بــأن ينظــم لنــا ســوق الســمك. 

وإذا كنــا نتكلــم عــن املدينــة العتيقــة ، فطبيعتهــا هــي القمامــات والنفايــات فــإذا دخلــت إليهــا تســتعمل الكمامــة 
، كمــا أنــه توجــد لنــا إثنــان مــن األســواق مغلقــة مــن ســوق الحداديــن فيــه 36 طاولــة مغلــق مــدة 30 ســنة ، 
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رأس الفوريــان وأريــد مــن هــذه الهيئــة املتواجــدة هنــا أن تعطينــا الجــواب ، والســيد رئيــس الجماعــة قــال بأنــه 
سيســاعد أنــاس املدينــة ، ولهــذا فاألرا�ســي التابعــة للجماعــة تمنــح لهــؤالء النــاس مــن الباعــة املتجوليــن ، 
فهــذه األســواق مغلقــة علــى الباعــة وتوجــد أرض أوالد عبــد الهــادي ، فنــدق بــاب ســبتة فيمكــن أن يكــون فيهــا 
ســوق نموذجــي هائــل ، فــإذا كان رأســمالنا الالمــادي هواإلنســان فعلينــا دعمــه ، ونعطيــه قيمتــه ، فنحــن أيضــا 
مواطنيــن فنحــن فقــط نريــد املصلحــة العامــة ، ولهــذا هللا يجازيكــم نضــع يــد فــي يــد ونحــل جميــع املشــاكل التــي 
يتخبــط فيهــا الباعــة ، وقبــل الختــام أطلــب منكــم قــراءة الفاتحــة ترحمــا علــى فقيــد املســيرة الخضــراء الــذي 

هوحزامناوتحياتــي ونحــن رهــن اإلشــارة .

وانتهى اللقاء على الساعة التاسعة ليال بأخذ صورة تذكارية لباقي الحاضرين من جمعيات املجتمع املدني 
،واللجنة التحضيرية . قبل أن يقم السيد بدر بلغرودي النائب األول لرئيس مجلس مقاطعة باب ملريسة 

الشكر للحاضرين على إغناء هذا اللقاء بمجموعة من املقترحات واألفكار النيرة التي ستساهم في إغناء 
برنامج اإلستثمار.
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املنتدى التشخي�صي حول برنامج االستثمار ملقاطعة بطانة

الئحة املتدخلين واملعقبين واملشاركين في املنتديات التشاورية

17/18 مارس 2022

املشاركون املعقبون املتدخلون موضوع التدخل 

التنمية االقتصادية 
و االجتماعية

ادريس السنتي�صي : نائب 
برماني 

سعاد بو حميدي : مديرة 
الوكالة  الوطنية النعاش 

الشغل و الكفاءات 

احمد بلحسن: مدير 
شركة 

ملياء املازجي :رئيسة 
جمعية بالدي 

سيدي زكرياء الجوهري: 
مدير شركة 

جمعيات املجتمع املدني

مسير 	 
الجلسة: 

السيد 
يوسف 

الشفوعي 
مدير 

املركب 
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السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلين

يوم جميل ملقاطعة بطانة، بإطالق ورشــة أوســنة التي ســتكون إن شــاء هللا مســتمرة ومتجددة في الزمان واملكان، 
ورشــات  إنطــالق   2011 لســنة  اململكــة  دســتور  فصــول  الحــد  وصريــح  وواضــح  قــوي  ترتيــب  عموميــة  استشــارة 
تشــاركية حــول برنامــج عمــل جماعــة ســال، ومقاطعــة بطانــة أحــد أقطــاب مدينــة ســال، وهــي مــن األقطــاب املتجــددة 
والنشــيطة جــدا بحكــم التواجــد الجغرافــي والتاريخــي، وجميــع املعطيــات تؤكــد أن بطانــة لهــا مكانــة خاصــة بمدينــة 

ســال إن لــم أقــل هــي قلــب ســال – خــارج االســوار – 

وخير ما نفتتح به هذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ ياسين العاطفي

القارئ ياسين العاطفي:

تالوة ما تيسر من أواخر سورة الكهف

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

تماشــيا مــع مــا أنزلــه هللا ســبحانه وتعالــى فــي كتابــه العزيــز ومــا توارثتــه الســنة الكريمــة أن حــب االوطــان مــن اإليمــان 
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أدعوكــم للوقــوف لتحيــة العلــم الوطنــي:

نفتتح مسيرتنا التنموية باستشارتنا على بركة هللا بكلمة السيد عماد الدين الريفي رئيس مقاطعة بطانة

السيد عماد الدين الريفي رئيس مقاطعة بطانة:

شكرا السيد الشفوعي، اول �صيء شهر مبارك سعيد أدخله هللا علينا باليمن والسعادة

حضرات الســيدات والســادة الذين اســتجبتم لدعوة مقاطعة بطانة وتكرمتم باإلســهام  في هذا اللقاء التشــاوري 
الــذي يخــص مجــاال بالــغ االهميــة أال وهومجــال االســتثمار، ايهــا الســيدات والســادة أطــر ومســتخدمي مقاطعــة 
بطانــة والحضــور الكريــم يســعدني مــرة أخــرى أن أرحــب بكــم فــي هــذه الجلســة التــي تنــدرج ضمــن سلســلة الجلســات 
التشــاورية التــي ينظمهــا مجلــس املقاطعــة بعــد أن عشــنا جلســات متعــددة نظمهــا مجلــس املدينــة فــي إطــار التشــاور 
وفــي أفــق إعــداد برنامــج العمــل املمتــد مــن الســنة الحاليــة 2022 إلــى ســنة 2027 وذلــك انســجاما مــع مقتضيــات 
القانــون التنظيمــي للجماعــات الترابيــة املتعلــق بتحديــد مســطرة وشــكليات إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة وآليــات 
اســتجابة  والفاعليــن  املتدخليــن  كافــة  علــى  منفتحــة  وعموديــا  أفقيــا  تشــاركية  مقاربــة  علــى  باالعتمــاد  مواكبتــه 
لحاجيــات املجتمــع املحلــي خصوصــا لخدمــات القــرب وملواجهــة املشــاكل العموميــة املطروحــة. وإننــا فــي مجلــس 
مقاطعــة بطانــة نعلــق كل االمــل واألمــل الكبيــر علــى هــذا اللقــاء وعلــى املخرجــات التــي ســتنبثق عــن هــذا اللقــاء 
نظــرا ألهميــة موقــع تــراب بطانــة ونظــرا لحاجيــات الســاكنة إضافــة إلــى اإلمكانيــات املتعــددة واملتوفــرة التــي ينبغــي 
اســتثمارها بشــكر مــدروس وعقالنــي ودقيــق ومســطر وبنظــرة شــمولية تراهــن علــى الخدمــة املســتدامة املولــدة 
للثــروة وأؤكــد ) املولــدة للثــروة ( آراؤكــم فــي منطلــق روحكــم الوطنيــة وإيمانكــم بالعمــل وفــق آليــات املقاولــة املواطنــة 
قــادرون علــى إحــداث الفــارق والفــرق الكبيــر بإعطــاء تجــارب اســتثمارية ناجحــة كفيلــة بخلــق وتنــوع فــرص الشــغل 
خاصــة فــي اوســاط النســاء والشــباب خصوصــا. ولتكونــوا علــى يقيــن بأنكــم ســتجدون فينــا منتخبيــن وإدارييــن كل 
العــون والعمــل اليومــي لتدبيــب الصعوبــات التــي تعرقــل الكثيــر مــن املشــاريع، إن هدفنــا جميعــا هــوأن نســاهم 
فــي تقــدم وطننــا العزيــز فــي ضــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس  نصــره هللا. وشــكرا 

للجميــع. ومرحبــا بالجميــع.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

       شــكرا الســيد الرئيــس علــى الكلمــة املقتضبــة التــي تصــب فــي محــور إنطــالق هــذه الورشــة التشــاورية مــع هــذا 
سياســة عموميــة موجهــة  كل  نجــاح  مفتــاح  هــي  االجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  أن  أكيــد  التشــاوري،  اللقــاء 
خصوصــا للســاكنة، نعلــم أن بطانــة بمقاطعتهــا وترابهــا تعــرف نســبة مــن الشــباب ومــن املــرأة نســبة كبيــرة واعــدة 
لديهــا ثــروة هائلــة مثلهــا مثــل باقــي تــراب جماعــة ســال واملعــول كمــا قــال الســيد الرئيــس أن نخــرج بتوصيــات وأفــكار 
التــي يمكــن أن تدعــم البرنامــج العــام لجماعــة ســال  مــن أجــل أن يكــون قابــال للتحقيــق ويخلــق الثــروة كمــا يخلــق 
دينامية اقتصادية واجتماعية إن شــاء هللا نرجوا أن نكون عند حســن ظن املجلس وحســن ظن الشــركاء. وأكيك 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 54

أننــا نطمــع أن نبقــى فــي مدينتنــا ومقاطعتنــا لكــي نكــون عنــد حســن ظــن صاحــب الجاللــة  الــذي مــا فتــئ يؤكــد أن 
التنميــة تأتــي مــن األســفل إلــى األعلــى وهــذا هوالــذي تجســده مقاطعــة بطانــة اليــوم مــن خــالل هــذا اللقــاء التشــاوري

معنا اليوم متدخلون ممثلون لقطاعات حكومية مشكورين على تلبية الدعوة:

ممثلوامكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل كل من السيد خليل ديني والسيد  محمدالبرغم

وكذلك ممثل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات السيد علي الغنبوري

 وكذلــك الســيد يحيــى أوالد البصــري رئيــس لجنــة الصناعــة بغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة الربــاط 
ســال والقنيطــرة

لهــذه  وكيــف  اشــتغالهم  بمجــال  وســينوروننا  التشــاوري  اللقــاء  هــذا  بمناســبة  تأطيريــة  عــروض  لنــا  ســيقدمون 
بطانــة. مقاطعــة  فــي  االقتصاديــة  والحركيــة  الثــروة  وخلــق  االســتثمار  فــي  تســاهم  أن  القطاعــات 

واالقتصاديــة   السياســية  الوجــوه  احــد  السنتي�صــي  إدريــس  الســيد  معنــا  معقبــون  متدخلــون  بعدهــم  مــن  ثــم 
ســال بمدينــة  واالجتماعيــة 



55سال اللي بغينا

السيد بلحسن اللحية رئيس سابق ملجلس عمالة سال

إضافة إلى السيد مصطفى بن مبارك رئيس الفدرالية املغربية ملمولي الحفالت بجهة الرباط سال والقنيطرة

 كل هــؤالء نشــكرهم باســم مقاطعــة بطانــة نشــكركم علــى تخصيصكــم لحيــز مــن وقتكــم للتفاعــل مــع القضايــا 
وانشــغاالت بطانــة وســاكنتها.

 وكذلــك القاعــة – الحضــور -  نتمنــى التفاعــل فــي املرحلــة االخيــرة نفتــح نقاشــا لكــي نصــل جميعــا لتوصيــات تتــرك 
بصماتهــا فــي برنامــج جماعــة ســال

أعطي الكلمة للسيد خليل الديني في كلمة افتتاحية باسم مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل بمدينة سال

السيد خليل الديني ممثل مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

أشــكركم علــى الدعــوة، الســيد رئيــس مقاطعــة بطانــة وجميــع الحضــور كل باســمه وصفتــه: حقيقــة نحــن جــد 
فرحــون بهــذه الدعــوة التــي تأتــي فــي إطــار لقــاء تشــاوري الــذي دأبــت عليــه مدينــة ســال، أنــا لســت قائمــا بمدينــة ســال 
ولكــن عشــت بهــا أكثــر مــن 	1 ســنة بحكــم اشــتغالي، أشــعر بــأن هنــاك تجــاوب كبيــر بينــي وبيــن هــذه املدينــة التــي 
منــذ دخولــي إليهــا وأمــوري تتحســن، مــن جهــة أخــرى ســأقتبس بعــض املفاهيــم مــن املــادة التــي  يســير بهــا هــذا اللقــاء، 
فــأول مــرة نــرى بــأن هنــاك منهجيــة جديــدة فــي التعامــل مــع القضايــا هــي منهجيــة التشــارك والتشــاور وهــي مســألة 
محبــذة خصوصــا عندمــا نريــد أن نضــع برنامجــا طويــل املــدى، بطبيعــة الحــال هــذا يدخــل فــي إطــار سياســة القــرب 
وخدمــة املواطــن وهــذه مفاهيــم بدأنــا نحــس بانهــا تنــزل علــى أرض الواقــع ولــم تعــد فقــط شــعارات، نحــن اليــوم 
كقطــاع حكومــي مســؤول علــى التكويــن املنهــي منخرطيــن بجديــة واهتمــام كبيــر وموفريــن جميــع إمكانياتنــا وطاقاتنــا 
وحتــى خبراتنــا فــي املجــال لكــي نكــون عنــد حســن ظــن املســؤولين علــى الجماعــة وبطبيعــة الحــا نســاهم فــي إطــار تنزيــل 

األوراش الكبــرى للمغــرب لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة.

قطــاع التكويــن املنهــي كقطــاع حكومــي مهتــم بالتكويــن املنهــي يوفــر جهــازا مهمــا مــن حيــث املؤسســات ومــن حيــث 
2027 ونحــن  إلــى ســنة  مــن هنــا  اللقــاء جــاء ليعطــي نظــرة مســتقبلية  بــأن هــذا  أقــول  الحــال  الشــعب، بطبيعــة 
منخرطيــن فــي هــذه العمليــة، بطبيعــة الحــال وكمــا تعلمــون فقطــاع التكويــن املنهــي يســاير هــذه الديناميــة، هنــاك 
عمــل كبيــر مــن حيــث تجديــد الشــعب مــن حيــث برمجــة الشــعب التــي تفــرض نفســها فــي الوقــت الحالــي فــي ســبيل 

خلــق فــرص الشــغل ومحاربــة البطالــة وتحســين الوضعيــة االجتماعيــة لجميــع الســاكنة فــي املدينــة

أعطــي الكلمــة لــأخ اليزمــي مديــر التكويــن املنهــي بمدينــة ســال ليقــدم لنــا العــرض التكوينــي بمدينــة ســال الــذي يضــم 
مركبيــن وتقريبــا 12 مؤسســة التــي تمثــل جهازنــا بمدينــة ســال مــن حيــث التكويــن املنهــي
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السيد محمد اليزمي مدير التكوين املنهي بمدينة سال:

انا جد ســعيد بالتواجد معكم في هذا اليوم لتشــارك هذه املعلومات الخاصة في قطاع التكوين املنهي على صعيد 
مدينــة ســال الــذي يضــم كذلــك مقاطعــة بطانــة، وقبــل أن أشــرع فــي العــرض اعقــب علــى زميلــي الســيد الدينــي لكــي 
اقــول بــأن مكتــب التكويــن املنهــي وإنعــاش الشــغل وهلل الحمــد  مــن بعــد الخطابــات الســامية لصاحــب الجاللــة 
عــرف تطــورا كبيــرا عبــر مراحلــه بحيــث أنــه أصبــح محــور ورافعــة التشــغيل واالســتثمار داخــل بالدنــا واســتقطاب 
املستثمرين األجانب، وهذا يمكنكم مالحظته في السنوات األخيرة  في املناطق الحرة لطنجة والبيضاء والقنيطرة 
واآلن فــي مدينــة العيــون، وهــذه املســيرة لــن تتوقــف هنــا الن مكتــب التكويــن املنهــي وإنعــاش الشــغل وقــع بحضــور 
صاحب الجاللة  اتفاقا مع الجهات على أســاس أن كل جهة ســتتمتع بمدن املهن والكفاءات، هذه املدن ســتمثل 
جميــع القطاعــات التــي  تعمــل بهــا الجهــة، مثــال إذا أخذنــا علــى ســبيل املثــال جهــة أكاديــر ســنجد قطــاع الصيــد 
البحــري والفالحــة، وإذا أخذنــا جهــة مراكــش ســنجد قطــاع الســياحة، فهنــاك قطاعــات أخــرى ولكــن نأخــذ القطــاع 
األبــرز واالكثــر أهميــة هوالــذي يكــون اكثــر تمثيليــة فــي مــدن املهــن والكفــاءات، ومــن هــذه املــدن تامســنا مدينــة املهــن 
والكفــاءات تــم تدشــينها ويعملــون عليهــا وســتفتح فــي القريــب ســتمكن شــباب الجهــة ككل مــن االســتفادة مــن هــذه 

الخدمــة وســتضم داخليــات وبنيــة تحتيــة دوليــة وســتعطي قيمــة مضافــة للتكويــن املنهــي.

ارجــع إلــى موضــوع العــرض هوعــرض مبســط ســيعطينا نظــرة عــن خريجيــن التكويــن املنهــي وإنعــاش الشــغل بمدينــة 
ســال، وعندما نتكلم عن الخريجين فنحن نقصد املســتفيدين من التكوين ملدة ســنة أوســنتين من بعد يحصلون 
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إمــا    - بعــد قليــل  الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل – ســيتدخل ممثلهــا  فــي  التســجيل  علــى ديبلومــات تخولهــم 
ليحصلــوا علــى شــغل باملهنــة التــي تخصصــوا فيهــا وإمــا إلحــداث مقاولتــه فــي املجــال الــذي يتخصــص فيــه

كل مــا يمكــن أن يقــدم التكويــن املنهــي  بشــراكة مــع الجماعــات هوأنــه قــد نفكــر، - وهــذا ســيأتي فــي التوصيــات بعــد 
تدخــل الحضــور -  هنــاك أفــكار عــن كيفيــة مســاعدة الخريجيــن مــن مكتــب التكويــن املنهــي وإنعــاش الشــغل مــن 

االســتثمار بجماعتهــم

والعــرض يعطينــا ملحــة ونظــرة عــن تواجــد التكويــن املنهــي بمدينــة ســال: بالنســبة إلقليــم ســال يضــم 	1 مؤسســة 
تكوينيــة موزعــة إلــى ثمانيــة مراكــز تابعــة إلــى مكتــب التكويــن املنهــي وإنعــاش الشــغل بمدينــة ســال وســبعة مراكــز 
بتعاقــد مــع مؤسســة محمــد الخامــس  للتضامــن ومؤسســة محمــد الســادس والتنميــة البشــرية. بالنســبة للثمانيــة 
مراكــز منهــا مركزيــن بالســجن املحلــي وســتة بفضــاءات أخــرى بالنســبة لعــدد الشــباب املســتفيدين فــي الســنة األولــى 

2	121 متــدرب، و3908 متــدرب فــي الســنة الثانيــة بمــا مجموعــه 16060 متــدرب

 التقسيم حسب التكوينات:

تكويــن التقنــي متخصــص 97		 تقنــي متخصــص هــؤالء تالميــذ حاصليــن علــى شــهادة الباكلوريــا والديبلــوم يعــادل 
الســلم 9 فــي قطــاع الوظيفــة العموميــة.

التقني 	11	 تقني مستوى باكلوريا والديبلوم يعادل السلم 8 في الوظيفة العمومية

الهــدر  مــن أجــل محاربــة  إعــدادي وهــذا  الثالثــة  الســنة  مــن  الدراســة  للذيــن غــادروا  366 مقعــد  املنهــي  التأهيــل 
بعــد مــن  فــي تخصصــات نراهــا  ملــدة ســنتين يحصــل بعدهــا علــى ديبلــوم  املدر�صــي والتكويــن 

إعــدادي  أوالثانيــة  األولــى  الســنة  فــي  الدراســة  غــادر  ملــن  جــدا  مهــم  التخصــص  وهــذا   2100 املنهــي  التخصــص 
وحتــى الســادس اسا�صــي فــأي شــاب أوشــابة لــه الحــق فــي االســتفادة مــن هــذا التكويــن ملــدة ســنة ولكــن ابتــداء مــن 
الســنة املقبلــة ســتصبح املــدة ثالثــة ســنين بحيــث ســيدمج التخصــص املنهــي فــي التأهيــل املنهــي لكــي يتخــرج املتخــرج 

بديبلوميــن.

وهنــاك مــا يســمى باملســارات املهنيــة بالنســبة لتالميــذ الســنة أولــى إعــدادي يــدرس فــي الســنة أولــى إعــدادي ولكــن 
باملــوازاة يأتــي نصــف يــوم يتــدرب فــي إحــدا املهــن حســب اختيــاره.

الباكلوريــا املهنيــة أحدثتهــا  الحكومــة مؤخــرا مدتهــا ثــالث ســنوات وهــي ليســت جديــدة علــى الصعيــد العالمــي بــل هــي 
متوفــرة فــي الــدول املتقدمــة حيــث إرتــأت هــذه الــدول أن الحاصليــن علــى الباكلوريــا املهنيــة مؤهليــن أكثــر لالســتثمار 

ومؤهليــن أكثــر لالشــتغال فــي  فــي املياديــن التــي تخرجــوا فيهــا
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1 مســتوطن بحــي الســالم بطانــة  بالنســبة للمركبيــن للتأهيــل املنهــي علــى صعيــد مدينــة ســال هنــاك مركــب ســال 
القريــة وســال الجديــدة، ثــم مركــب ســال 2  مســتوطن بيــن املكينسيةاشــماعوا ســعيد حجــي حــي الرحمــة بوقنــادل 1 

وبوقنــادل 2، وهنــاك مشــروع إضافــة املنتــزه.

هنــاك كل معهــد خــاص بقطــاع مــا مثــال املكينســية خاصــة باالشــغال العموميــة، مركــز اشــماعوا خــاص بقطــاع 
الســيارات، مركــز ســعيد حجــي خــاص بقطــاع الخدمــات الفندقيــة، مركــز بوقنــادل خــاص بقطــاع الفالحــة

بالنســبة للمتخرجيــن تخــرج 1		3متــدرب موزعيــن علــى جميــع التخصصــات، وهنــا افتــح قــوس القــول أن 1		3 
ليســت كلهــا ســتذهب للشــركات، بــل فيهــم مــن يلتحــق بالشــركات ومنهــم مــن يجتــاز مباريــات التوظيــف بالقطــاع 
العمومــي، باإلضافــة إلــى فئــة كبيــرة لــن تلتحــق بالشــركات وال القطــاع العمومــي ألن فــرص اســتقطابهم قليلــة، إذن 
ذلــك العــدد املتبقــي هوالــذي يلزمنــا االشــتغال عليــه باالســتثمار أي نفكــر لهــم كيــف يســتثمرون ألن لهــم كفــاءات 

مهنيــة فــي مجاالتهــم املهنيــة.

بالنســبة للمجــاالت التــي تخصصــوا فيهــا هنــاك النشــاط االجتماعــي وهومهــم خصوصــا فــي هــذه األعــوام األخيــرة، 
هنــاك إدارة التســيير والتجــارة.

	 Aéronautique
	 Agroalimentaire
	 graphique de bâtiment et travaux public
	 Conception métallique
	 Fabrication mécanique
	 Trois génies techniques
	 L’hôtellerie et tourisme
	 Métier d’automobile
	 Métier de réparation d’automobile
	 La nouvelle technologie de l’information et communication
	 La place d’origine
	 Textile
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هذا توزيع املتخرجين على هذه القطاعات

 chef de chantier et باإلضافة إلى الشعب لن أسردهم كلهم ولكن هناك  وكيل السفر، وكيل املطاعم
 travaux

هذه شعب باإلضافة إلى أخرى تستقطب بشكل مهم وعليها طلب كثير

أشكركم على انتباهكم

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

شــكرا، فقــد التقطــت مجموعــة مــن املالحظــات مــن خــالل عــرض الســيد اليزمــي عــن التكويــن املنهــي، الــذي هوفاعــل 
اسا�صــي فقــط للتذكيــر عندنــا فــي مقاطعــة بطانــة مركزيــن: مركــز حــي الســالم وهــذا املركــز الــذي يضــم شــعبة تدبيــر 
فــي  التســجيل  للتضامــن، ومــن خــالل قربــي لعمليــة  الخامــس  مــع مؤسســة محمــد  املقــاوالت والــذي هوبشــراكة 
الســنوات الفارطــة عندنــا لوائــح االنتظــار كثيــرة ال فــي مركــز حــي الســالم وال فــي هــذا املركــز وهــذا يعطينــا مؤشــرا 
هــوأن مجموعــة مــن الشــباب يجــب أن يدمجــوا وربمــا هــذه مــن التوصيــات التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي 
إطــار الشــراكة مــع املجالــس املنتخبــة هواالخــذ بعيــن االعتبــار هــذا العــدد الهائــل مــن الشــباب الــذي يريــد أن يســجل 
بالتكويــن املنهــي، والتكويــن املنهــي هومســتقطب مهــم خصوصــا فــي املهــن، إذن يجــب أن ال نتركهــم، فهنــاك عــدد 

يذهــب إلــى الجامعــة وهنــاك عــدد يريــد التكويــن املنهــي وال يجــد لــه مكانــا أي املقعــد البيداغوجــي.
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التكويــن املنهــي مجــال خصــب، علــى املجالــس مواكبتــه خصوصــا  مــن خــالل اســتقطاب الشــباب الذيــن غــادروا 
املؤسســات التعليمية، وهناك فاعل آخر تنشــط فيه الجمعيات اكثر هوالتدرج املنهي بشــراكة مع قطاع التكوين 
املنهــي خصوصــا فــي املهــن والحــرف، فــي بطانــة نتوفــر علــى مراكــز ولكــن يجــب أن تفعــل وتوســع طاقتهــا االســتعابية 
ألن الشــباب عندمــا يغــادرون الدراســة فمــن العيــب أن ال يجــدوا مقعــدا بيداغوجيــا ونحــن نتوفــر علــى إمكانيــات، 
ففــي إطــار شــراكات متعــددة يمكــن لبطانــة أن تلعــب هــذا الــدور خصوصــا أنهــا تتواجــد فــي موقــع يســهل الوصــول 

إليهــا بحكــم قــرب جميــع وســائل النقــل منهــا.

ويأتــي دور الفاعليــن بتوجيــه الشــباب للشــعب التــي يحتــاج إليهــا ســوق العمــل فــي إطــار تحييــن خريطــة الدراســة 
وعــدد مــن الشــعب فنحــن كفاعليــن محلييــن نســاهم فــي رســم خريطــة توجيــه الشــباب بخصــوص الشــعب التــي 
يحتــاج إليهــا الســوق والفاعليــن االقتصادييــن كذلــك. فأنــا أفاجــأ أن عندنــا البــرج – وارجــوا تصحيــح هــذه املعلومــة 
– هــوأن عــددا مــن اليــد العاملــة أتــت مــن خــارج البــالد ألنهــا غيــر متوفــرة لدينــا، وحتــى وإن كانــت فهــي غيــر ملتزمــة.

فهــذه املســائل هــي تفكيــر جماعــي وبصــوت مرتفــع نعمــل علــى أســاس هــؤالء األبنــاء ال يبقــون فــي الشــارع، فــال داعــي 
لذكــر بعــض االحــداث املخجلــة التــي كان ابطالهــا يافعيــن نتيجــة التشــرد، رقــم أشــاركه معكــم  أصدرتــه املندوبيــة 
الســامية للتخطيــط 1,7 مليــون شــاب مغربــي ال هــم فــي املدرســة وال هــوم فــي الجامعــة وال هــم فــي التكويــن ال عمــل 
لهــم، فهــذا الرقــم يســاءلنا جميعــا كمنتخبيــن وكجمعوييــن وكســلطات، فــإذ ا اســتطعنا علــى األقــل تحديــد أماكنهــم 

وتأطيرهــم فقــد قدمنــا خدمــة لبالدنــا، فهــذه مســؤوليتنا جميعــا.

السيد يحيى اوالد البصيري رئيس لجنة الصناعة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات:

بسم هللا الرحمن الرحيم

 الســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة بطانــة الســادة املستشــارين،  الحضــور الكريــم: أوال شــكرا علــى الدعــوة لــي شــرف 
عظيــم أن أحضــر معكــم هــذا اللقــاء التشــاوري باســم غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بجهــة الربــاط ســال 
القنيطــرة هــذا اللقــاء االستشــاري تحــت موضــوع االســتثمار بمقاطعــة بطانــة ســال محــور التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والــذي يشــكل فرصــة لتبــادل األفــكار واآلراء بيــن مختلــف الفاعليــن املتدخليــن علــى الصعيــد املحلــي، 
كمــا يشــكل هــذا اللقــاء فرصــة إلفــراز توصيــات مــن شــأن تطبيقهــا أن تخــدم مصالــح ســاكنة بطانــة ســال، كمــا 
أن هــذا اللقــاء التشــاوري - كمــا تدخــل اإلخــوة مــن قبــل -  يجســد اهتمامــا يوليــه الجميــع خاصــة لدعــم كفــاءات 
الشــباب مــن أجــل تمكينهــا مــن املشــاركة بفعاليــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة املحليــة والجهويــة. يتعلــق 
التجــارة  غرفــة  ودور  املوضــوع  هــذا  علــى  الحديــث  قبــل  ولكــن  عــام،  بشــكل  باالســتثمار  اليــوم  لقاءنــا  موضــوع 
والصناعــة والخدمــات فــي هــذا املجــال ومواكبتهــا ودعمهــا للشــباب فــي مقاوالتهــم البــد مــن اإلشــارة إلــى املهــام التــي 

تنــاط بهــا: فالغرفــة لهــا مجموعــة مــن املهــام تتجلــى:
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أوال فــي املهمــة االستشــارية بحيــث أنهــا املخاطــب الرئي�صــي لــدا الســلطات العموميــة واملرافــق اإلداريــة والجماعــات 
الترابيــة

العموميــة  والســلطات  املركزيــة  الجهــات  لــدا  منتســبيها  حقــوق  علــى  الدفــاع  فــي  تتمثــل  تمثيليــة  مهمــة  لهــا  ثانيــا 
الترابيــة والجماعــات  اإلداريــة  واملرافــق 

ثالثا مهمة الدعم واإلنعاش وهنا نتكلم من تشجيع االستثمار وتطوير االقتصاد املحلي والجهوي والوطني

 لكــن مداخلتــي ســترتكز علــى ثالثــة محــاور أساســية والتــي تشــمل تشــجيع االســتثمار والتشــغيل الذاتــي ثــم التكويــن 
بالخصــوص  بالجهــة وســأذكر  تــم إحداثهــا  التــي  الشــركات  مــن  املعطيــات واإلحصائيــات  ببعــض  – وســأوافيكم 

مدينــة ســال وتصنيفهــا إلــى غايــة ســنة 2022.

املحــور األول: تشــجيع االســتثمار والتشــغيل الذاتــي فالغرفــة وفــي إطــار مهامهــا الطبيعيــة شــاركت فــي مجموعــة مــن 
املبــادرات الجهويــة والوطنيــة بهــدف تشــجيع االســتثمار وكــدا الدفــع نحــو التشــغيل الذاتــي ومــن بيــن هــذه املبــادرات 
نذكــر علــى ســبيل املثــال ال الحصــر: قامــت بمجموعــة مــن القــروض الصغــرى لفائــدة الشــباب الحامليــن للمشــاريع 
يندمجــوا  أن  بطانــة  مقاطعــة  شــباب  مــن  نتمنــى   ،2022 ســنة  برســم  أوراش  وبرامــج  وفرصــة  إنطالقــة  كبرنامــج 
وينخرطــوا فــي هــذا الــورش.  كمــا أنهــا قامــت بفعاليــات القافلــة الجهويــة التــي انطلقــت مــن مدينــة الخميســات باســم 
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2022 وكانــت مدينــة  4 ينايــر  يــوم  2021 وانتهــت  29 نونبــر  يــوم  (  انطلقــت هــذه املبــادرة  أنــا معــاك  أنــا جيــت   (
ســال ضمــن هــذه القافلــة الجهويــة بشــراكة مــع الوكالــة الجهويــة إلنعــاش الشــغل والكفــاءات. كمــا أنهــا نظمــت 
مجموعــة مــن اللقــاءات التحسيســية واملوائــد املســتديرة بتعــاون مــع مجموعــة مــن املؤسســات البنكيــة بالجهــة 
بغــرض التعريــف بعروضهــم وخدماتهــم التمويليــة. ثــم أن الغرفــة ســاهمت فــي تأهيــل املناطــق الصناعيــة ونذكــر 
علــى ســبيل الذكــر الحــي الصناعــي بحــي الرحمــة بحيــث أن الغرفــة ســاهمت فــي تأهيلــه رغــم أنــه يعــرف مجموعــة مــن 
املشــاكل والتــي تتجلــى فــي إفــالس بعــض الشــركات وتأخــر إجــراءات تصفيتهــا لســنوات، وفــي هــذا اإلطــار كان لنــا لقــاء 
للســيد الرئيــس مــع الســيد رئيــس املحكمــة التجاريــة بالربــاط مــن أجــل النظــر فــي هــذه امللفــات وتســريع اإلجــراءات 
الخاصــة بهــذه امللفــات، كمــا أن هــذا الحــي الصناعــي يعــرف مشــكلة أخــرى وهــي تجميــد مجموعــة مــن األرا�صــي 

وتعطيلهــا والحيلولــة دون اســتفادة عــدد مــن املســتثمرين الجــدد وبالتالــي تضييــع فــرص الشــغل. 

وعندمــا نتكلــم عــن الحــي الصناعــي بحــي الرحمــة بطبيعــة الحــال مقاطعــة بطانــة تنتمــي لهــذا الحــي وتشــتغل فيــه 
مجموعــة مــن اليــد العاملــة التــي تنتمــي لهــذه املقاطعــة.

وتأهيــل  تدبيــر  فــي  ســاهمت  الذكــر  ســبيل  وعلــى  اقتصاديــة  أنشــطة  ذات  مناطــق  أحدثــت  الغرفــة  أيضــا  هنــاك 
الحــي الصناعــي الجديــد الــذي ســيكون ببوقنــادل والــذي ســيوفر مجموعــة مــن اليــد العاملــة ومناصــب الشــغل 
وسيســتقطب مجموعــة مــن الشــركات العمالقــة فــي مجــال التصنيــع والخدمــات بشــراكة مــع مختلــف الفاعليــن بمــا 

فيهــا الــوزارة الوصيــة.

املحــور الثانــي: التكويــن املســتمر والتكويــن األسا�صــي، الغرفــة قامــت فــي إطــار االتفاقيــة املبرمــة مــع الوكالــة الوطنيــة 
مــن   مجموعــة  خلقــت  قــد  كانــت  املثــال  ســبيل  وعلــى  املبــادرات  مــن  بمجموعــة  والكفــاءات  التشــغيل  إلنعــاش 
فــي التنميــة  املقــاوالت ووضــع آليــات للتتبــع واملواكبــة القبليــة والبعديــة بهــدف تشــجيع الشــباب علــى اإلنخــراط 
املحليــة والجهويــة وأيضــا ترســيخ املقاولــة لديهــم. كمــا أن الغرفــة لهــا مقــر التجــارة والتدبيــر تابــع لهــا أبوابــه دائمــا 
فــي مجــال  فــي هــذا املعهــد والــذي يلعــب دورا مهمــا  مفتوحــة وأتمنــى مــن جميــع شــباب مقاطعــة بطانــة االندمــاج 
التكويــن فــي شــقيه ســواء التكويــن املســتمر اوالتكويــن األسا�صــي، كمــا أنــه يعــرف مجموعــة مــن الــدورات التكوينيــة 

للرفــع مــن القــدرات املقاوالتيــة لــدا فئــة عريضــة مــن الشــباب حاملــي املشــاريع.

أمــا فيمــا يخــص إدمــاج الشــباب فــي الحيــاة العمليــة فالغرفــة اقترحــت بنــك مشــاريع مــدرة للدخــل  وكذلــك خلــق 
فــرص للشــغل بمســاعدة وتأطيــر فريــق لــه خبــرة فــي مجــال الدعــم واملواكبــة.

املحــور الثالــث: إحصائيــات الشــركات املحدثــة علــى صعيــد الجهــة، فمجمــوع الشــركات واملقــاوالت املحدثــة إلــى 
غايــة 2022 يبلــغ 266438 مقاولــة تمثــل 3064	1 بالنســبة لأشــخاص الذاتييــن و113374 بالنســبة لأشــخاص 

املعنوييــن
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بالنســبة ملدينــة ســال التــي تهمنــا تتواجــد فــي املركــز الثالــث بعــد الربــاط والقنيطــرة ب40261 مقاولــة، أمــا توزيعهــا 
فــي صنــف  الثانيــة  املرتبــة  التجــارة ب99	18، وتحتــل  فــي صنــف  الثالــث  املركــز  حســب األصنــاف: فســال تحتــل 
 6399 بــم مجموعــه  الثالثــة  أمــا الخدمــات فتحتــل املرتبــة  4688 بعــد مدينــة الربــاط،  الصناعــة بمــا مجموعــه 

مقاولــة

إذن مــن خــالل هــذه املعطيــات يتبيــن لنــا أن مدينــة ســال علــى العمــوم تحتــل املركــز الثالــث مــن بيــن هــذه املــدن 
الصناعيــة

ومــن هنــا يبــدوا أنــه يجــب علينــا النهــوض بمجــال االســتثمار فــي هــذه املدينــة وذلــك بخلــق مجموعــة مــن املقــاوالت 
ودعــم الشــباب الحامليــن للمشــاريع ثــم تحريــر وإعــادة توزيــع األرا�صــي فــي املناطــق الصناعيــة بغيــة جلــب اســتثمارات 
جديــدة وإنعــاش قطــاع الشــغل باملنطقــة. كمــا أنــه يجــب توفيــر األمــن وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للشــركات 
الفاعليــن  مــن  مجموعــة  امليــدان  هــذا  فــي  سيســاهم  هنــا  الحــال  بطبيعــة  مالئمــة،  أكثــر  ظــروف  فــي  لالشــتغال 
فــي هــذا املحــور ادعــوا الشــباب  فــي هــذا امليــدان. وعليــه  واملتدخليــن مــن املستشــارين واملنتخبيــن وكل الفاعليــن 
مــن مقاطعــة بطانــة ســال اوال إلــى االنخــراط فــي هــذه املبــادرات مــن أجــل تعميــم االســتفادة واملســاهمة فــي تحقيــق 

التنميــة االقتصاديــة محليــا وجهويــا.

وفــي األخيــر أتمنــى بأنــه مــن خــالل هــذا اللقــاء يتــم تفعيــل كل الحلــول املقترحــة مــن أجــل النهــوض بمقاطعــة بطانــة 
علــى وجــه الخصــوص وبمدينــة ســال تحــت شــعار ) ســال لــي ابغينــا (  وشــكرا.
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السيد علي الغنبوري ممثل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات:

شــكرا، أوال أقــدم الشــكر للســيدات والســادة املنتخبيــن، وكذلــك الفاعليــن االقتصادييــن واالجتماعييــن واملدنييــن 
الحاضريــن معنــا باإلضافــة للحضــور الكريــم علــى إلتزامــه ومشــاركته املكثفــة فــي هــذا اللقــاء الهــام. كذلــك باســم 
الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات أشــكر مجلــس الجماعــة بشــكل عــام ومجلــس مقاطعــة بطانــة 
فــي هــذا اللقــاء املتميــز الــذي يــدل علــى  توجــه صريــح نحوتبنــي مقاربــة  بشــكل خــاص علــى هــذه الفرصــة املهمــة 
تشــاركية وتشــاورية تضــع الســاكنة فــي قلــب املخططــات التنمويــة وفــي قلــب التوجهــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
وكل مــا يهــدف إلــى الصالــح العــام داخــل هــذا التــراب ســواء علــى مســتوى مجلــس املدينــة أوعلــى مســتوى مقاطعــة 
بطانــة، وأشــكرهم علــى هــذه الفرصــة التــي أتيحــت للوكالــة الوطنيــة للتواصــل املكثــف مــع هــذه الفعاليــات وهــذه 
الطاقــات ومــع الســاكنة اوال للمســاهمة فــي هــذا املخطــط التنمــوي والتوجهــات التنمويــة التــي تقــوم بهــا املؤسســات 
أوعلــى  الوكالــة علــى مســتوى مدينــة ســال  بــه  تقــوم  املدينــة، وكذلــك ملعرفــة األدوار ومــا  املنتخبــة علــى مســتوى 

مســتوى عمالــة ســال علــى اعتبــار أن الوكالــة هــي وكالــة إقليميــة لهــا امتــدادات ترابيــة فــي كل مناطــق العمالــة.

لكــي ال أطيــل نحــن أنجزنــا عرضــا خاصــا بهــذه اللحظــة وخــاص بهــذا اللقــاء التشــاوري الــذي يحتــوي علــى مجموعــة 
مــن املرتكــزات ومجموعــة مــن األرقــام ومجموعــة مــن املعطيــات التــي ســتمكنكم لتعرفــوا بشــكل ملمــوس وبشــكل 

واضــح املعطيــات املتعلقــة بالتشــغيل فــي املدينــة خاصــة علــى مســتوى الحضــري.

عرضنــا ســيتضمن فــي البدايــة عرضــا موجــزا علــى الخدمــات التــي تقدمهــا الوكالــة لكــي نعلــم بشــكل مقتضــب مــاذا 
تفعــل الوكالــة؟ ومــا هودورهــا؟ ومــا هــي أهــم التوجهــات التــي تســهر عليهــا فيمــا يخــص ضبــط إيقــاع ســوق الشــغل 
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بمدينــة ســال. وكذلــك أعطيكــم مجموعــة مــن املعطيــات الديمغرافيــة االقتصاديــة لفهــم واقــع التشــغيل؟ ومــا 
املرتفعــة.  الســكانية  الكثافــة  املغــرب وذات  داخــل  املليونيــة  املــدن  بيــن  مــن  باعتبارهــا  الشــغل  هوســقف ســوق 
كذلــك أعطيكــم حصيلــة الوكالــة علــى جميــع املســتويات: مســتوى التكويــن ومســتوى التشــغيل ومســتوى مناصــب 
مــن  ملجموعــة  مواكبتهــا  مســتوى  علــى  وكذلــك  املدينــة  شــباب  توظــف  أن  خاللهــا  مــن  اســتطاعت  التــي  الشــغل 
حاملــي املشــاريع علــى مســتوى املدينــة وخاصــة علــى مســتوى مقاطعــة بطانــة التــي نعتبرهــا مــن أنشــط املقاطعــات 
فيمــا يخــص تشــجيع الشــباب علــى خلــق املقــاوالت الذاتيــة وعلــى االســتثمار. ولنــا فيهــا مجموعــة مــن الشــراكات 
مــع مجموعــة مــن الفاعليــن املدنييــن ومجموعــة مــن الفاعليــن املؤسســاتيين التــي تعــزز هــذا التواجــد وتعــزز هــذا 

التوجــه للوكالــة داخــل املجــال الترابــي.

الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات هــي مرفــق عمومــي شــاب وفتــي أحــدث ســنة 2001، فهــي ليســت 
بالوكالــة القديمــة باملنطــق اإلداري واملنطــق التدبيــري داخــل املرافــق العــام للدولــة املغربيــة، بــل هــي وكالــة فتيــة 
أتــت مــع نضــج قناعــات املشــرع واملســؤول علــى التشــغيل بضــرورة إحــداث وكالــة خاصــة بالوســاطة فــي التشــغيل. 

وهــي تعمــل علــى أربعــة أشــياء.

أوال هــي تقــوم بالوســاطة فــي الشــغل أي تقــرب بيــن العــرض والطلــب فيمــا يخــص طرفــي معادلــة التشــغيل الذيــن 
همــا الباحثيــن علــى الشــغل واملشــغل.

ثانيــا هــذه الوســاطة ليســت وســاطة ســلبية فقــط تقتصــر علــى مالقــاة الطرفيــن ملعادلــة التشــغيل بــل هــي وســاطة 
إيجابيــة تعمــل علــى مــن خــالل املواكبــة الشــاملة للمشــغلين فــي تحديــد حاجياتهــم وفــي تحديــد طبيعــة الخصــاص 
لديهــم وطبيعــة املؤهــالت التــي يحتاجونهــا، تعمــل كذلــك علــى مواكبــة الباحثيــن علــى الشــغل مــن خــالل تكوينهــم 
ومــن خــالل التوجيــه ومــن خــالل العــرض الخدماتــي املتنــوع الــذي تمدهــم بــه مــن خــالل مجموعــة مــن البرامــج التــي 
قامــت بهــا الدولــة املغربيــة وتتولــى  الوكالــة الوطنيــة تدبيرهــا، تمنحهــم إياهــا لتعطيهــم فرصــا أكثــر لإلندمــاج داخــل 
ســوق الشــغل املغربــي كذلــك تعمــل علــى مواكبــة حاملــي املشــاريع مــن لحظــة الفكــرة إلــى لحظــة التطبيــق واإلنجــاز 

مــن خــالل مسلســل شــامل ومتكامــل فــي هــذا الصــدد

إذن هــذه هــي الخدمــات بصفــة عامــة التــي تقــوم بهــا الوكالــة. والوكالــة لهــا فلســفة العمــل، فليــس كل واحــد أتــى إلــى 
الوكالــة نأخــذه للعمــل أونالقيــه مــع املشــغل، فنحــن ال نقــوم بوســاطة ســلبية التــي كانــت تقــوم بهــا املؤسســة التــي 
كانــت قبــل إنشــاء الوكالــة الوطنيــة حيــث كنــت تضــع )C.V( الخــاص بــك وتنتظــر دورك باألولويــة وليــس بالكفــاءة 
أوالقدرةأواالســتقاللية بمعنى وضعت )C.V(قبلك يجب أن أشــتغل قبلك. اليوم مع التوجهات الجديدة والتفتح 
االقتصــادي واالنفتــاح السيا�صــي كذلــك الــذي شــهده املغــرب فــي فتــرة التســعينات فــدور الوســاطة عــرف تطــورا 
كبيــرا وهوالــذي ســينتج ويجســد طريقــة االشــتغال وطريقــة العمــل فــي الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل بحيــث 
أن الفلســفة هــي مبنيــة أوال علــى االســتقبال، فــأي شــاب أومشــغل يأتــي للوكالــة يجــب أن يجــد فضــاء لالســتقبال 
ولإلرشــاد وملــن يتعامــل معــه وملــن يعطيــه قيمتــه وللتحفيــز املناســب لكــي يق�صــي مصلحتــه اإلداريــة التــي أتــى مــن 
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أجلهــا باعتبــار أن الوكالــة هــي مرفــق عمومــي وباعتبــار أن مــن أتــى الوكالــة هومرتفــق أتــى إلــى مرفــق عمومــي، كذلــك  
نقــوم بمقابلــة للتوجيــه وهــي املهمــة بحيــث ينتــج عنهــا ثالثــة انــواع: إمــا باحــث عــن الشــغل وهومســتقل يعنــي لديــه 
كل مــا يضمــن لــه أنــه يتوجــه مباشــرة لســوق الشــغل وأنــه يلتقــي مــع املشــغلين، وإمــا يكــون باحثــا عــن الشــغل 
وهوغيــر مســتقل لالســف عندنــا مايزيــد عــن 70 فــي املائــة  ممــن يأتــون إلينــا غيــر مســتقلين – وهــذا إشــكال آخــر 
ال أريــد الخــوض فيــه – فعندمــا يأتينــا الباحــث عــن الشــغل غيــر مســتقل  يتــم تحديــد معــه مشــروعه املنهــي وهــل 

ســنقوم بإعــادة تكوينــه؟ كذلــك نالحــظ هــل لــه روح املقاولــة يعنــي هــل هوقــادر علــى خلــق املقاولــة.

بالنســبة للمعطيــات الديمغرافيــة املتعلقــة بمدينــة ســال – ودائمــا نرجــع لإلحصــاء العــام الخــاص بالســكان الــذي 
تــم إنجــازه ســنة 2014 باعتبــاره آخــر وثيقــة رســمية صــدرت -  بالنســبة لعمالــة ســال بشــكل عــام 982163 نســمة، 
بالنســبة  هــو218432 أســرة  الوســط الحضــري  فــي  8	6	91 نســمة، وعــدد األســر  للوســط الحضــري  بالنســبة 
 ،213000 بالنســبة لالســر  للوســط الحضــري هونفســه  بالنســبة  الســكان  مــن   890403 ملدينــة ســال لوحدهــا  

ونســبة الســكان فــي الوســط الحضــري تشــكل 91 فــي املائــة مــن مجمــوع ســكان العمالــة ككل.

وتوزيــع عــدد الســاكنة علــى املقاطعــات بالنســبة ملقاطعــة املريســة 174 ألــف، بالنســبة ملقاطعــة بطانــة  291	9، 
تابريكــت  ملقاطعــة  وبالنســبة   ،1	3000 العيايــدة   ملقاطعــة  بالنســبة   ،214	40 احصيــن  ملقاطعــة  بالنســبة 
2277	2. وبالتالــي هــذه املعطيــات الديمغرافيــة تمثــل الضغــط الكبيــر علــى ســوق الشــغل وعــدد الوافديــن علــى 
ســوق الشــغل، ومقاطعــة بطانــة تبقــى هــي األضعــف مــن ناحيــة الكثافــة الســكانية ولكــن هــذا ال يقلــل مــن دور 

الــذي هــودور محــوري. الثقافــي واالقتصــادي واالجتماعــي داخــل املدينــة  التنشــيط 

 بالنســبة للفئــات العماليــة بمدينــة ســال ليتبيــن لنــا الســكان الناشــطين القادريــن  علــى العمــل فأهــم فئــة هــي الفئــة 
بيــن 	1 و9	 ســنة علــى املســتوى الوطنــي هــي 	6 فــي املائــة وعلــى املســتوى الجهــوي هــي 1,	6  وعلــى مســتوى عمالــة 
ســال بشــكل عــام هــو63,9 يعنــي عــدد الســكان الناشــطين الوافديــن علــى ســوق الشــغل هــم أكبــر فئــة مــا يزيــد مــن 
الضغــط علــى ســوق الشــغل ويحتــاج معــه مجموعــة مــن اآلليــات ومــن بيــن هــذه اآلليــات هــذا اللقــاء التشــاوري 
الــذي ينظمــه مجلــس مقاطعــة بطانــة مشــكور عليــه كآليــة التفكيــر والتخطيــط عــن كيفيــة املســاهمة فــي خلــق 

تنشــيط اقتصــادي واجتماعــي داخــل املقاطعــة.

بالنســبة للقطاعــات املنتجــة لفــرص الشــغل بمدينــة ســال فهــي صناعــة النســيج والهندســة امليكانيكيــة التجــارة 
مــن  عــددا  يخلقــان  حيــث  األولــي  هووالتعليــم  مهــم  وهــذا  الخصو�صــي  التعليــم  بالتيكنوبوليــس  النــداء  مراكــز 
فــرص الشــغل، كل مــا تعلــق بصناعــة الســيارات والطائــرات مــن كابــالت – وكذلــك املنطقــة الصناعيــة ببوقنــادل 

ستســاهم فــي هــذا املجــال – ثــم الخدمــات

 3000 فــي شــكل تصاعــدي ابتدأنــا ب2641 واليــوم وصلنــا إلــى  بالنســبة لحصيلــة مقابــالت التوجيــه فهــي دائمــا 
وقريبــا ســنصل إلــى 4000 مقابلــة ممــا يبيــن العــدد الكبيــر الــذي يأتــي إلينــا كوكالــة وطنيــة مــن الباحثيــن عــن الشــغل 

باســتثناء ســنة 2020 بســبب الظــروف التــي نعرفهــا جميعــا مــن كرونــا وحجــر.
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بالنسبة لورشات التكوين سنة 2021 استطعنا أن نصل إلى 2340

بالنســبة للعــروض وهــذا هواملهــم فــي حصيلتنــا ســنة 2021 هوأننــا صعدنــا بشــكل كبيــر مــع العــرض االقتصــادي 
ومــع اســتعادت النشــاط االقتصــادي فوصلنــا إلــى 703 مــن عــروض العمــل والتــي أنتجــت 2376 عقــد عمــل وإدمــاج 

قامــت بهــا الوكالــة فــي صفــوف الشــباب والباحثيــن عــن العمــل

كذلك لدينا عقود إدماج عادية ال تدخل في إطار اإلجراءات التحفيزية قمنا تقريبا ب494 إلى 00	 سنة 2021.

ومــا  مدينــة ســال  فهــذه معطيــات  مدينــة ســال  فــي  فقــط  يعملــون  ال  شــباب ســال  أن  هــي  مهمــة  ملحوظــة  وهنــاك 
ينتجــه االقتصــاد علــى مســتوى مدينــة ســال، يعنــي هنــاك مــن الشــباب الســالوي الــذي نشــغله بمدينــة الربــاط وفــي 
القنيطــرة وفــي بوقنــادل، فهــذه املعطيــات هــي حصريــا تتعلــق بمدينــة ســال، أكيــد أن هــذه األرقــام ســتضاعف إذا 

أضفنــا الربــاط والقنيطــرة و...

لدينــا التشــغيل الدولــي مهــم فنحــن مــن األقاليــم الناشــطة بخصــوص التشــغيل الدولــي خاصــة فــي إســبانيا وقطــر. 
 2021 لأســف إغــالق الحــدود أثــر بشــكل كبيــر علــى الخــط التصاعــدي الــذي كنــا نســير عليــه ومــع ذلــك ســنة 

اشــتغل82 شــخص.

إلــى شــهرين علــى أق�صــى تقديــر  ملــدة شــهر  بــه نحــن  نقــوم  التأهيلــي والــذي  التكويــن  بالنســبة للمســتفيدين مــن 
بالنســبة للشــباب الــذي نالئــم حاجياتــه وكفاءاتــه ومؤهالتــه مــع املتطلبــات الحقيقيــة لســوق الشــغل ســنة 2021 
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	14 مســتفيد

بالنســبة للشــراكات وهــذا مهــم مؤخــرا وقعنــا اتفاقيــة مهمــة مــع مجلــس عمالــة ســال ملــدة ثــالث ســنوات بقيمــة 6 
مالييــن درهــم ستشــمل تكويــن أكثــر مــن 600 مســتفيد فــي مهــن دقيقــة يعنــي مهــن ســتمكنه مــن إنهــاء تكوينــه ويلــج 

إلــى ســوق العمــل مباشــرة

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

بطانــة  وكذلــك  واســتراتيجيا،  مهمــا  دورا  تلعــب  والكفــاءات  الشــغل  إلنعــاش  الوطنيــة  الوكالــة  أن  أكيــد  شــكرا، 
ســتلعب دورا اســتراتيجيا فــي التشــغيل خصوصــا مــع تهيئــة ضفتــي نهــر أبــي رقــراق حيــث يتواجــد جــزء كبيــر منهافــي  
مجــال التهيئــة، فالولجــة ومــا تعرفــه مــن تطويــر البنيــة التحتيــة مواكبــة لعمليــة التهيئــة، فبطانــة ســتركب ســفينة 
التشــغيل والتوظيــف وتأهيــل الشــباب. وإن شــاء هللا ستســتوعب نســب التشــغيل عاليــة مــن جميــع مدينــة ســال 

وربمــا مــن الجهــة ومــن املغــرب ككل.

أعطي الكلمة للسيد إدريس السنتي�صي كمعقب فهو نائب برملاني وفاعل سيا�صي واقتصادي.

السيد إدريس السنتي�سي نائب برملاني:

بسم هللا والصالة على رسول هللا.

نائــب عمــدة مدينــة ســال، الســيدات والســادة  البرملانــي املحتــرم، الســيد  الســيد رئيــس مقاطعــة بطانــة والنائــب 
أعضــاء مكتــب مقاطعــة بطانــة، األخــوات واإلخــوة الفاعليــن الجمعوييــن املدنييــن، اإلخــوة ممثلــي كل مــن مكتــب 
التكويــن املنهــي والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل وغرفــة التجــارة والصناعــة، الســيدات والســادة الحضــور: ســعيد 
بتواجــدي فــي هــذا اللقــاء مــع وجــوه صديقــة وتربطنــي بهــم عالقــة متينــة ، وســعيد جــدا باملشــاركة فــي هــذا اللقــاء 

الــذي  أريــد مــن خاللــه أن أشــير إلــى توصيــة أولــى بشــكل مباشــر ، ثــم بعــد ذلــك ندخــل فــي نقــاش شــيئا مــا :

التوصيــة األولــى هــي تحويــل مجلــس مقاطعــة بطانــة إلــى وســيط فــي الشــغل ألنــه اآلن املشــرع أعطــى اختصاصــات 
أكاد أقــول محتشــمة بالنســبة للمقاطعــات، يجــب أال تقتصــر املقاطعــة علــى تصحيــح اإلمضــاءات – وقــد ذهــب 
النصــف إلــى املوثقيــن وغيرهــم - والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل ال تســتطيع لوحدهــا أن تكــون وتوجــه وتنظــم، 

وعنــدي اقتراحــات فــي هــذا اإلطــار

طبعا هذه فكرة حميدة إنعقاد هذا اللقاء يدخل في صلب ما أماله القانون املنظم للجماعات واملقاطعات،

فــي البدايــة أريــد القــول بأنــه إذا أردنــا أن نركــز علــى موضــوع التشــغيل  فقــط فــي مقاطعــة بطانــة ســنكون مخطئيــن، 
ألن األمــر يتعلــق بعاصمــة اململكــة مدينــة األنــوار – ليــس اإلنــارة العموميــة- مدينــة الثقافــة، هــذه العاصمــة مدينــة 
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ســال جــزء ال يتجــزأ منهــا، فمــن عنــده فكــرة ســال لوحدهــا، نعــم ســال لوحدهــا ثقافيــا حضاريــا جهــاد ونضــال... 
ولكــن ســال والربــاط وتمــارة ال يجــب أن يفترقــوا، فــإذا فرقناهــم ضيعنــا ســال، فلأســف هنــاك الكثيــر ممــن يريــد 
التفريــق بيــن ســال والربــاط، فهــذا موضــوع يثيــر صراعــات قويــة، ومــن أراد الخيــر ملدينــة ســال يجــب أن يربطهــا 
بالربــاط، فعندمــا نذهــب مثــال للعاصمــة باريــز، نجدهــا تضــم 19 مقاطعــة وتعيــش بعمــدة واحــد، ألن مدينــة ســال 
مدينــة مليونية،وعــدد ســكانها مليــون ومائتــي ألــف والعديــد فــي تزايــد وفــرص الشــغل ال تتزايــد بنفــس ســرعة تزايــد 
الســكان، مدينــة ســال تضــم مرتيــن عــدد ســكان الربــاط ،والربــاط مــن حيــث عــدد املوظفيــن واالســتثمارات تفــوق 

ســال بخمــس مــرات إن لــم نقــل عشــرة.

إذن هنــاك مجهــودات الدولــة ســأتكلم علــى بعــض اجزاءهــا ولكــن يجــب أن نؤمــن بأننــا فــي عاصمــة واحــدة وفــي 
لوحدهــم. والرباطييــن  لوحدهــم  الســالويين  الهويــة، 

ثانيــا نعطــي اختصاصــات أكثــر ملجالــس املقاطعــات فــي موضــوع التشــغيل وتعطــى لــه حتــى اإلمكانيــات املاديــة ملــاذا؟  
هنــاك مســألة بســيطة جــدا إذا عدنــا إلــى األرقــام التــي ســمعنا قبــل قليــل للوكالــة الوطنيــة – واإلخــوة فــي الوكالــة 
الوطنيــة يعرفــون عالقتــي الوطيــدة بهــم – نجــد عــدد املســتفيدين قليــل جــدا، الن ظــروف الوكالــة الوطنيــة ال 
terminal de l’ AN-  تســمح للجميــع لكــي يصــل إليهــا، لذلــك نقــول بــأن مجلــس املقاطعــات يجــب أن يتضمنــوا  

APIC(  ( ويكون مكتب التشــغيل وســط املقاطعات، ومن أراد أن يصحح اإلمضاء يمر باملوظف املختص ويخبره 
أن ليــس لديــه ال تكويــن  وال باكلوريــا وال أي �صــيء، وأريــد أن أصحــح رقمــا ذكــره األخ يوســف الشــفوعي بالنســبة 
للذيــن ال يعملــون �صــيء عددهــم 6 مالييــن وليــس مليــون وســبع مائــة ألــف ال يعرفــون ال الكتابــة وال القــراءة وال 
اإلمضــاء وال أي �صــيء وجلهــم شــباب، أنــا لــم آت إلــى هنــا مــن أجــل معارضــة القــرارات، فإمكانيــات الدولــة محــدودة 
فــي إطــار الرقابــة وتتبــع العمــل  وميزانيتهــا معروفــة، فمــن أراد املعارضــة  فيجــب أن تكــون معارضــة مؤسســاتية 
واملســاءلة... وهــذا عمــل ال ينحصــر فقــط علــى املعارضــة فحتــى الفــرق األغلبيــة البرملانيــة هــي فــي البرملــان مــن أجــل 
مراقبــة الحكومــة، لكــن الدولــة علــى رأســها صاحــب الجاللــة وهنــاك  البرملــان باملعارضــة واألغلبيــة ثــم بعــد ذلــك 
الحكومــة التــي تأتــي بعــد حصولهــا علــى الثقــة، إذن هــذا العمــل كلــه ينصــب فــي نفــس االتجــاه فقــط اإلمكانيــات 
محــدودة فهــذا واقــع. إذن مــا العمــل؟  يجــب أن نفكــر بجــد، ومجهــودات  كبيــرة يقــوم بهــا صاحــب الجاللــة علــى 
باملبــادرة  انطلــق  هللا  نصــره  الجاللــة  فصاحــب  فهواســتثماري،  اجتماعــي  نقــول  وعندمــا  االجتماعــي،  املســتوى 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية والتــي خلقــت  عــددا مــن فــرص الشــغل وديناميــة وتعــددت املشــاريع حتــى وصلنــا إلــى 

الحمايــة االجتماعيــة وهــوورش كبيــر.

االتفاقيــات الكبيــرة للدولــة الخاصــة بالســيارات وصناعــة الطائــرات... فهــي اتفاقيــات بيــن الــدول وتلعــب مســتوى 
عــال جــدا، وهــذا يجرنــا لنفكــر مثــال فــي املينــاء املتوســطي، وهــذا جلــب علينــا بعــض املشــاكل   مــع بعــض الجيــران 
-  ولكنــه �صــيء غريــب ويخلــق فرصــا للشــغل لكــي ال نقتصــر فقــط علــى مقاطعــة بطانــة. مــا يــروج حاليــا مــن أوراش 
كبــرى ، مــع األســف انعــدام اإلمكانيــات وظرفيــة كورونــا و تهيئــة أبــي رقــراق هــي أكبــر متنفــس للمدينــة باإلضافــة 
إلــى بوقنــادل، ماعداهمــا يبقــى جــد بســيط ولــن يحــل املشــاكل بالنســبة الســتثمار ثقيــل وقــوي،  طبعــا اليــوم نــرى 
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املجهــودات التــي تقــام بالنســبة لبعــض املشــاريع كالبــرج الــذي ذكــره األخ الكريــم، فعــال هنــاك اختصاصــات غيــر 
متوفــرة عندنــا وعنــد الكثيــر مــن الــدول، ولكــن الــذي يهمنــا هوأننــا فــي هــذا البــرج عــدد فــرص الشــغل تكــون كبيــرة 
جدا ويمكن القول بأن بعض األشــغال ســتبتدئ في األشــهر املقبلة  ألنه لم يبق إال ســنة واحدة في اإلنجاز، هناك 
فنــدق مــن مســتوى عــال ومكاتــب وفضــاءات تجاريــة... يعنــي هنــاك مجهــود ال يســتهان بــه. وهنــا فرصــة لنقــف فــي 
دقيقــة علــى املجهــودات التــي تقــوم بهــا الســلطة املحليــة فــي شــخص الســيد اليعقوبــي بالــذات الــذي يقــوم بمجهــود 

كبيــر جــدا ليــس فقــط فــي املســاحات الخضــراء.

املركــز الجهــوي لالســتثمار يلعــب دورا كبيــرا جــدا لدرجــة أن املشــاريع لــم تعــد تتوقــف، كذلــك تحيــة خاصــة للســيد 
عمــر التويمــي عامــل صاحــب الجاللــة الــذي يقــوم بمجهــودات كبيــرة فــي عــدة مســتويات. مجــرد ســال بــدون صفيــح 
فــي حــد ذاتهــا خلــق لفــرص الشــغل الن الفضــاءات عندمــا تفــرغ تصبــح عمــارات أوتأتــي بعــدد مــن امليــزات للمدينــة 

وكذلــك لهــم أهميتهــم الكبيــرة.

ويجــب أن نتفــق أن الشــغل هوفرصــة عمــل لهــا تكلفــة، فــإذا أردت تدريــس أحــد فالدولــة تنفــق 8 آالف درهــم علــى 
الطفــل إلــى 10 آالف فــي الســنة ، ونحــن مشــكلتنا أننــا ال نتوفــر علــى إمكانيــات كافيــة لكــي نخلــق فرصــا للشــغل، 
واملشــكل والخطأ الذي نقع فيه هوأننا نســمع وزارة التشــغيل وننتظر منها أن تشــغل والحال أنها ليســت بمشــغل، 

فنحــن ككل فــي املجتمــع مســؤولين علــى التشــغيل.

تالحظــون معــي كلمــا تكلمــت ذكــرت أولئــك الذيــن هربــوا أموالهــم للخــارج، حــرام أن يكــون شــخص يعمــل فــي صناعــة 
معينــة وعندمــا يصــدر يتــرك جــزء مــن أموالــه بالخــارج، نريــد هــذه األمــوال أن تســتثمر فــي بالدنــا، فاملغــرب بــالد 
آمنــة ومســتقرة وعلــى الجميــع أن يســتفيد مــن خيراتهــا، والذيــن اســتفادوا مــن خيراتهــا يجــب أن يســاهموا بشــكل 
كبيــر عبــر الضرائــب وعبــر االحتفــاظ بأموالهــم وخاصــة أن املغــرب مــن الــدول القليلــة التــي هامــش الربــح فيهــا عــال 
باملقارنــة مــع دول آخــرى، هنــاك دول ال ربــح فيهــا اآلن مثــال أوروبــا أنجــزت فندقــا ومطعمــا... ولــن تربــح شــيئا ألنــه 

مشــكل..

بالنسبة ملدينة سال إذا أخذنا مقاطعة بطانة مع عدد سكانها وتهيئة الضفة لن يكون هناك مشكل في التشغيل. 
ثانيــا ترامــواي حــل مشــكال كبيــرا جــدا فيمــا يخــص التنقــل بيــن ســال والربــاط وإن شــاء هللا قريبــا تمــارة، فيمكــن اآلن 

التنقل إلى أبعد نقطة في وقت قيا�صــي وبتكلفة قليلة، فالناس ال يمكنهم االشــتغال جميعا بمدينة ســال.

مــن  يكــون  يجــب أن  بــل  الثانــوي  يجــب أن يقتصــر علــى  التشــغيل هوالتوجيــه، والتوجيــه ال  فــي  املشــكل عندنــا 
االبتدائــي يظهــر لــك مــا يمكــن فعلــه، إذن البــد أن نعمــل بجــد علــى موضــوع التوجيــه، وعلــى ذكــر التوجيــه، أريــد 
أن أقــول مســألة مهمــة إذا بحثتــم فــي األنتيرنيــت علــى   la maturité ( بسويســرا، فــال عالقــة لهــا بالبــاك وال اإلجــازة، 
فالرئيــس املديــر العــام ألكبــر بنــك فــي سويســرا ال ديبلــوم لــه فــي االصــل فقــط قــام ب la maturité  حيــث يوجهونــك 
توجيهــا معينــا فــي التكويــن ثــم يفكــرون فــي الديبلــوم مــن بعــد. نحــن املشــكل وضعــوا لنــا ســدا إســمه البــاك وهويخلــق 
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متاعــب لدرجــة أن النــاس ينتحــرون، مثــل أولئــك الذيــن يقطعــون البحــر مثــل الذيــن يغشــون فــي البــاك، ال يــدري 
إلــى أيــن يتجــه، وإذا لــم يحصــل علــى البــاك ليــس لــه �صــيء، فــي الوقــت الــذي يمكــن أن نقــوم بمجموعــة مــن األشــياء 
بــدون بــاك، فهــذه املســألة يجــب أن نلعــب دورنــا جميعــا لكــي نوضحهــا، فمنهــج سويســرا يقتــدى بــه فهومنهــج كبيــر 

ومهــم جــدا.

بالنســبة للمقاولــة نحــن نريــد للمغاربــة كلهــم أن يكونــوا مقاوليــن هــذا �صــيء صعــب ال يمكــن للمغــرب كلــه أن يكــون 
مقــاوال، حيــن نتكلــم علــى التأهيــل والتكويــن املســتمر لليــد العاملــة يجــب أن نتكلــم أوال علــى تأهيــل املقــاول هــل 
يعــرف الكتابــة؟ وهــل يعــرف الحســاب؟ وهــل يعــرف قــراءة الشــيك قبــل ملئــه، عندنــا فــي املقاولــة املغربيــة البــد 
مــن التأهيــل وتكويــن املقــاول وهــذه رســالة موجهــة لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات البــد مــن تأطيــر وتكويــن 

املقاولــة.

إذا قلنــا إن هــذه املســائل لــم تأتنــا بفــرص الشــغل فانــا أؤكــد بالنســبة لفــرص الشــغل فــي بطانــة ال تتوفــر علــى أرض، 
فلمــاذا نعــزل انفســنا فــي بطانــة لوحدنــا ؟ بــل يجــب أن نضــل فــي بقعــة كبيــرة إســمها ســال الربــاط وتمــارة، هنــاك دول 
بــدأت بعدنــا ونجحــوا وربحــوا. فــي أحــد البرامــج التلفزيــة حــوار طــرح علــي الصحفــي العلــوي ســؤاال عــن مــا نفعــل 
بالبرملــان؟ فقــط نترجــم مــن الفرنســية إلــى العربيــة؟ فقلــت لــه: صحيــح، أن ننقــل شــيئا صحيحــا ونطبقــه أم نضــل 
فــي البحــث العلمــي لســنوات. هنــاك دول وجــدت الحــل مثــل الصيــن يقومــون بصناعــات يدويــة بســيطة... فالبــد مــن 
تغييــر التعامــل فــي موضــوع عالقتنــا مــع الشــغل، ال بــد مــن فتــح ورشــات للحــوار والنقــاش والتفكيــر مــا بيــن الفاعليــن 

االقتصادييــن وبيــن مجلــس املقاطعــة واملدينــة...

البــد مــن ربــط املقاطعــات مــع حاســوب الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل الن املعلومــات التــي يتوفــرون عليهــا 
يمكــن أن يعطوهــا للجميــع وليســت ســرية.

البد من تدعيم الشباب الباحث عن العمل بتوفير قاعدة املعلومات

البد من تركيز التكوين في مجاالت السياحة والصناعة التقليديةوالرقمنة

البــد مــن اســتغالل األرا�صــي بشــكل مؤقــت، مثــال فــي الحــي الصناعــي للعيايــدة فــي العمــق ،توجــد منطقــة صناعيــة 
كبيــرة يمكــن أن تســتغل ويخلــق عــدد مــن  الفــرص حتــى ينقــل النجــارة وغيرهــم...

البــد أن يتــم نــزع ملكيــة األرا�صــي غيــر مســتغلة التــي تــم بيعهــا مــن طــرف الدولــة وإمــا فــي ملــك الخــواص، مثــال فــي 
طريــق القنيطــرة أخــذت تصاميــم التهيئــة وتــم نــزع ملكيــة االرا�صــي غيــر مســتغلة. املحــالت املهجــورة التــي تكلمــت 
عليهــا قبــل قليــل هنــاك قــرار نــزع امللكيــة فيهــم أكثــر مــن 12 ســنة، لــم يبــق نقــاش مــع االبنــاك يجــب نــزع ملكيتهــم 
ويتــم كراءهــم ملســتثمرين عقــار بيــن مغاربــة وأجانــب. نحــن مــا يهمنــا فــي هــذا املوضــوع التركيــز وبشــكل قــوي علــى 

التشــغيل.
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والتركيز كل التركيز على جعل املقاطعة وسيط في التشغيل.

 3800 لدينــا  نحــن كان  أول مشــغل هوالجماعــة،  الــدول  مــن  فــي مجموعــة  أن  مــن اإلشــارة  أختــم البــد  أن  قبــل 
موظــف فــي الجماعــة خــرج الكثيــر إلــى التقاعــد حوالــي 1700، فعــدد الســكان يــزداد وعــدد املوظفيــن ينقــص، فــإذا 
أردنــا خدمــة ثقافيــة اجتماعيــة فــي املســتوى وخاصــة فــي ميــدان الثقافــة، فالثقافــة مفتــاح ال يمكــن تصــوره  فــي 

فــرص الشــغل.

يجــب أن نتوفــر علــى أطــر فــي الجماعــات، فلنتعــاون مــع وزارة الداخليــة لكــي يتركــوا املناصــب املتوفــرة ألن الجماعــة 
املقاولــة ألن الجماعــة هــي مقاولــة غيــر ربحيــة تقــوم بعمــل اجتماعــي فالبــد مــن هــذه العمليــة والتركيــز طبعــا فــي 
دراســة مصغــرة وأنــاس قليلــون إن أردتــم ونركــز االتصــال مــع املشــغلين الذيــن ســيأتون إلــى بورقــراق ألن املشــكل 

مثــال فــي الســياحة ،الفنــادق تبنــى والنــادل غيــر متوفــر.

يجــب أن يكــون مــن اآلن حــوار بالنســبة للتكويــن املنهــي اســتغربت عندمــا ســمعت بأنــه املغــرب ال يتوفــر علــى مدرســة 
لتكويــن الخبــازة ، كمــا اســتغربت عندمــا ســمعت أن املغــرب اليتوفــر علــى مدرســة لتكويــن الجزاريــن

واملغرب 29 في املائة من الساكنة في املدن والجبال امازيغ ال يتكلمون العربية ، هؤالء البد أن نقرب لهم التنمية 
لكــي نجــد الحلــول، أقــول هــذا حفاظــا علــى عــدد الســكان ألن كلمــا كانــت األزمــة كانــت الهجــرة ، والهجــرة تأتــي ملدينــة 

ســال وملكناس وملراكش، فيجب أن نجد حلوال ليبقى الســكان في أماكنهم ويكونوا ســعداء  في ــــأماكنهم. وشــكرا.

السيد مصطفى بن مبارك رئيس الفدرالية املغربية ملموني الحفالت:

ســأتكلم بصفتــي رئيــس الفدراليــة املغربيــة ملمونــي الحفــالت علــى قطــاع تمويــن الحفــالت الــذي يشــغل يــدا عاملــة 
كبيــرة ســواء مباشــرة أوغيــر مباشــرة، فاملباشــرة مثــل الطباخيــن والســرباية املنظفــات الحماليــن الســائقين... وغيــر 
مباشــرة مثــل الجزاريــن والخضاريــن و... يعنــي قطاعــات كثيــرة تشــتغل مــع ممونــي الحفــالت، وكمــا تعلمــون مــرت 
أزمة كبيرة على مموني الحفالت باملغرب كله وليس فقط بســال بســبب كورونا، فهناك من تســببت له في متابعات 

قضائيــة مــن جــراء الكــراء ومــن جــراء الكبمبيــاالت .

نتمنى من الجماعة مســاعدة هذا القطاع الذي يشــهد عشــوائية بحيث العديد يفتحون محالت للتموين        وال 
يــؤدون ضرائــب وال ضمــان اجتماعــي للعمــال وغيــر مجهــز بمســتلزمات املمويــن مــن مطبــخ وشــاحنة... فقــط يضيــق 
علــى املمــول املقنــن مــن حيــث انخفــاض االثمنــة، ال نريــد إقصاءهــم، ولكــن نريــد للــكل أن يقنــن ليحــس بأخيــه 
املمــول. واملســاعدة التــي قدمتهــا الدولــة للموليــن كانــت تخــص اليــد العاملــة املنخرطــة فــي الضمــان االجتماعــي حيــث 
اســتفادت مــن املنحــة املخصصــة للمتوقفيــن عــن العمــل بســبب الجائحــة، امــا املمــون نفســه فلــم يعــوض بــأي 

�صــيء. فنتمنــى مــن الجماعــة أن تقــوم بإعفــاءات ضريبيــة لســنتي 2020 و2021.

بالنســبة للتكويــن املنهــي فقــد قامــت الفدراليــة بتعــاون مــع مكتــب التكويــن املنهــي فــي مجــال الفندقــة يقــوم بتدريــب 



73سال اللي بغينا

املتدربيــن، ففــي كل مدينــة للممــون الغيــر متوفــر علــى مطبــخ لــه أن يضــع مطبخــا بمركــز التكويــن فيشــتغل هنــاك 
وفــي نفــس الوقــت تســتفيد طلبــة املركــز مــن التدريــب علــى الطبــخ. فنتمنــى مــن مراكــز التكويــن أن توقــع معنا شــراكة 

نحــن نذهــب إليهــم ونعلــم املتدربيــن مهنــة الطبــخ ومــا يتعلــق بهــا. 

وكمــا قــال الســيد إدريــس عــن مجــال التكويــن وبحكــم أننــي رئيــس فدراليــة املخابــز بمدينــة ســال فالتكويــن فــي الخبــز 

غيــر متوفــر باإلضافــة إلــى عــدة قطاعــات هــي مفقــودة، نتمنــى أن تكــون شــراكات مــع التكويــن املنهــي لكــي نخــرج إلــى 
املتكونيــن ونحــن نؤطرهــم فــي مركزهــم مقابــل مــن ال يتوفــر علــى مطبــخ يجــد فضــاء إلقامــة مطبخــه حتــى نضمــن 

الســالمة الصحيــة للمواطــن. وشــكرا.

السيد بلحسن اللحية رئيس مجلس العمالة السابق:

بسم هللا الرحمن الرحيم

لــن أعــدد املســائل التــي أقيمــت مــن غيرهــا الن هــذا االجتمــاع  فــي الواقــع  الســادة الحضــور كل بصفتــه واســمه: 
ناقشــوا  أنــه  املتدخليــن ســابقا  اإلخــوة  فليســامحني  بطانــة،  والبرنامــج ومخطــط مقاطعــة  للخصــاص  مخصــص 
يعنــي  بطانــة  مقاطعــة  هوبرنامــج  أجلــه  مــن  اســتدعاؤنا  تــم  الــذي  العنــوان  ونحــن،  ككل،  ســال  جماعــة  مســائل 
املخطــط الــذي يمكــن عرضــه علــى الجماعــة كبقيــة املقاطعــات لكــي نأخــذ املســائل التــي تخصنــا أثنــاء ســير مقاطعــة 

بطانــة.
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والتكلــم عــن مقاطعــة بطانــة كونهــا واســطة العقــد بحيــث تجمــع كل الشــوارب وكل املســائل التــي تمــر إلــى مدينــة 
ســال فالقــادم مــن العيايــدة يمــر علــى بطانــة وكذلــك القــادم مــن احصيــن أوتابريكــت، فيجــب أن تعطــى لهــا أهميــة 
بحيــث ندافــع عليهــا حيــن توزيــع املســتحقاة مــن لــدن الجماعــة. كمــا قلــت للســيد الرئيــس قبــل قليــل نحــن جئنــا 
لتــدارس املشــاريع، ولكــن مــا ذافــي جعبتنــا؟ فالــالزم هوأننــا نعــرف مــا لدينــا ثــم نــدرس علــى ذلــك االســاس، إذن نحــن 
هنــا نســبق األحــداث، ولهــذا أقــول بــأن تعطــى ملقاطعــة بطانــة إلتفاتــة أثنــاء توزيــع املســتحقات وهنــا أطلــب مــن 
الجماعــة ككل وال ملجلــس املقاطعــة أن يدافــع ليأخــذ نســبة تعطــى علــى شــاكلة مقاطعــة حســان التــي كانــت فــي وقــت 
مــن األوقــات  وكمــا فــي علــم الســيد السنتي�صــي، تأخــذ 9 مليــار ســنويا  مــن جميــع جماعــات املغــرب. فيجــب أن تعطــى 
كذلــك ملقاطعــة بطانــة النهــا ليــس لهــا مناطــق صناعيــة ،فلهــذا أطلــب بأنــه أثنــاء تصميــم التهيئــة املقبــل أن تكــون 
موســعة، ليســت التوســعة التي قال الســيد السنتي�صــي أنها تجمع الرباط وســال وغيرهما ولكن تكون املســاحة التي 
تضمهــا تكــون خصبــة واألرا�صــي التــي تأخذهــا وكالــة أبورقــراق  جــزء منهــا يدخــل فــي إطارهــا ألن الحصــن الــذي يبنــى 
ملــاذا ال نســميه باســم بطانــة أوســال وليــس مثــل التســميات األخــرى كمطــار الربــاط ســال والتيكنوبوليــس الربــاط 
وامللعــب الريا�صــي فــي احصيــن نســب كذلــك  للربــاط، إذن كمــا قــال الســيد السنتي�صــي نجعــل الربــاط مــع ســال 

وتكــون مثــل اســطانبوألوباريس ويكــون لهــا رئيــس واحــد كمــا صــرح الســادة املتدخلــون قبلــي.

إذن مــن خــالل اللقــاءات واالجتماعــات التــي مــرت هــذا الشــهر وحضــر فيهــا حتــى الســيد الشــفوعي تكلمنــا علــى 
الكثيــر مــن املســائل الخاصــة باألحيــاء الصناعيــة، والتكويــن بــكل حرفــة حرفــة فيجــب أن تكــون هــذه املســألة أن 
ببــاب املريســة والتــي  الــذي  تعطــي صفتهــا فمثــال األخ تكلــم عــن الحاضنــات يجــب أن تأخــذ شــكلها غيــر الشــكل 
تحولــت إلــى وعــاء تجــاري، فهــي كانــت فــي األصــل حاضنــة يتكــون فيهــا الشــخص ملــدة ســنتين ويتركهــا آلخــر فأصبحــت 
اآلن وعــاء تجــاري يبــاع ويشــترى. فلهــذا ففــي اجتماعنــا فــي بطانــة ماهوالبرنامــج االســتثماري الــذي خرجنــا بــه مــن  
اجتماعنــا ملقاطعــة بطانــة؟ اللهــم بعــض الشــدرات التــي تكلــم عليهــا الســيد السنتي�صــي خــالل مداخلتــه والتــي كانــت 
تجمــع فــي بعــض االحيــان 70 فــي املائــة عــن مقاطعــة بطانــة و30 فياملائــة عــن ســال ككل، فأطلــب أن نخــرج ببعــض 
املســائل التــي تتعلــق ببطانــة والخصــاص الــذي يتعلــق بهــا كمقاطعــة، وهــذا هوالعنــوان الــذي اســتدعينا مــن أجلــه 

إلــى هــذا اللقــاء. وشــكرا.

السيدة ليلى ملوان رئيسة جمعية الشفاعة:

بسم هللا الرحمن الرحيم

الســيد الرئيــس، الســادة الحضــور: بالنســبة لإلجابــة األولــى علــى الســيد الرئيــس فــي خلــق املقاولــة واالســتثمار، فكمــا 
نعلــم فــي الحكومــة الســابقة نــزل بنــد فــي قانــون املاليــة حطــم املقاوليــن  الشــباب، فأصبــح املقــاول الذاتــي اليســتطيع 
املشــاركة فــي الصفقــات، فحبــذا الســيد الرئيــس لويتــم إحصاءهــم فــي مقاطعتكــم ويعطــى لهــم قســائم شــراء، فكمــا 
نعلــم برنامــج إنطالقــة بــدأ مــن كوفيــد واملقاوليــن الشــباب أخــذوا القــروض واكتــروا محــالت فلــم يجــدوا مــا يــؤدوا بــه.
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املحلــي  الســجن  بزيــارة  نقــوم  أننــا كمجتمــع مدنــي  بحكــم  انــه  إال  العــرض  علــى  املنهــي مشــكور  للتكويــن  بالنســبة 
،فبالنســبة للتكويــن لــه فتــرة محــدودة للتســجيل، فالقاصــر عندمــا يدخــل الســجن يجــد الســنة الدراســية بــدأت 
والتســجيل انتهــى فنضعــه فــي الزنزانــة وال يســتفيد مــن التكويــن حتــى الســنة املقبلــة، فعندمــا يكــون لدينــا أطفــال 
مباشــرة  الطفــل  يلجــه  مفتــوح  لدينــا قســم  يكــون  ال  فلمــاذا  الســجن،  إلــى  بهــم  أدى  فــي خطــأ  وقعــوا  متمدرســين 

بالتكويــن. أويلتحــق 

 بالنســبة لــأخ مــن الغرفــة تكلــم عــن القافلــة ،فهــي بــدأت مــن الخميســات وذهبــت إلــى الخميســات كانــت جميلــة 
ولكــن لــم تــأت إلــى ســال ولأســف رغــم أننــا عندنــا  البــوادي املحيطــة بســال الذيــن يمكــن أن يســتفيدوا كمــا قــال 
التــي تعطــي عمــال الفراولــة  الســيد الغنبــوري مــن الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل، نحــن املدينــة الوحيــدة 
إلــى  بــدون دراســة وال تكويــن أرســلها  إلــى الطيــارة (  الذيــن نرســلهم – وســامحوني علــى التعبيــر – ) مــن الحمــارة 
إســبانيا تجــد البلغاريــة واألكرانيــة فيمــارس عليهــا العنــف بأشــكاله، وهنــا دور املقاطعــات -  تحتــاج إلــى املتابعــة 
الســتثمار مــا جمعتــه مــن مــال بعــد عنــاء وشــقاء وأغلبهــن مــن البــوادي مثــل الســهول وبوقنــادل فحبــذا لــوأن القافلــة 

كانــت هنــاك.

مــوالي  حــي  إلــى  انتقــل  بعضهــا   ، القايــد  إســماعيل وســاكنة ســهب  مــوالي  حــي  بطانــة، عندنــا  ملقاطعــة  بالنســبة 
إســماعيل بعــد أن تــم القضــاء علــى الحــي الصفيحــي – مشــكور عليــه الســيد العامــل -  عندنــا خروبــة والخنــدق 

والفيــالت. وشــكرا. امللكــي  الطريــق  علــى  فقــط  نقتصــر  الســوداء وال  النقــط  مــن  والبيزينتي،مجموعــة 
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السيدة فاطميتو  زعمة:

التخطيــط  فــي  ، وكمســاهمة  2022 و2027  برنامــج عمــل جماعــة ســال  إلــى  الدعــوة  الرئيــس علــى  الســيد  شــكرا 
التنمــوي الجديــد عنــدي توصيــة بالنســبة لبرنامــج االســتثمار لــوكان عندنــا التمويــل  لتمكنــا مــن تشــغيل الشــباب 
والســيد الرئيــس ســيتمكن مــن تشــجيع الشــباب، فعلــى الجماعــة ووزارة الداخليــة أن تعطــي دعمــا مهمــا ملقاطعــة 

بطانــة لكــي نتمكــن مــن االشــتغال .

مســألة ثانيــة إحصــاء الشــباب الحاصليــن علــى الديبلومــات فكمــا تعلمــون هنــاك مصانــع الصيــن والهنــد ببوقنــادل 
فــي طــور اإلنجــاز وتحتــاج إلــى مجموعــة مــن الشــباب للتشــغيل، وعندنــا بعــض الشــباب املتفــوق والحاصليــن علــى 
الديبلومات، فنحن نطالب شباب مقاطعة بطانة الحاصلين على الديبلومات أن يلتجئوا إلى املقاطعة أوالوكالة 
الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل ليدلــوا بشــواهدهم، ونحــن فــي مجلــس عمالــة ســال قمنــا باتفاقيــة مــع النابيــك كمــا قــال 
األخ أننــا ســنكون 200 ألــف شــاب غيــر حاصــل علــى تكويــن ســنقوم بتكوينــه فــي املجــاالت التــي سيشــغلون فيهــا فــي 
هــذه املصانــع حســب الطلــب، ونريــد انخــراط مقاطعــة بطانــة بكثافــة  فــي تكويــن الشــباب والنســاء لكــي يتمكنــوا مــن 
الولــوج إلــى ســوق الشــغل. وفرصــة ثانيــة نشــكر الســيد العامــل علــى املجهــودات الجبــارة ملحاربــة أحيــاء الصفيــح 
وكذلــك لــه الفضــل فــي إدخــال هــذه املصانــع لالســتثمار فــي مدينــة ســال والــذي ســيخفف مــن البطالــة باملدينــة، 
فنحــن ال نريــد عندمــا تبنــى املصانــع يأتــي العمــال مــن مــدن أخــرى، نريــد ســاكنة ســال هــم األوائــل فــي هــذه املشــاريع. 

وشــكرا.

السيد احمد فاعل جمعوي:

نشــكر الســيد الرئيــس، والســادة الحاضريــن كل بصفتــه: لكــي نكــون صريحيــن ملــاذا بعــض اإلخــوة فــي االجتماعــات 
إليــه، بالخصــوص الســيد  الــذي أريــد أن أتطــرق  الــكل مثقــف، فهــذا هواملوضــوع  ال يتكلمــون العربيــة؟ فليــس 
ممثــل التكويــن املنهــي ، فمــن ورائــي عــدد مــن النــاس كمــا فــي علــم الســيد يحيــى والســيد السنتي�صــي نعلمهــم ونكونهــم 
حتــى يصلــوا 22 ســنة ويخــرج للتســكع، إذن كتكويــن منهــي مــاذا أعددتــم للشــباباملتمدرس واملنتشــر فــي االســواق 
املــرأة القرويــة وال يمثــل فقــط  -  ولومقاطعةأوعضوواحــد يمثــل  والبــوادي – الســيد يحيــى يعــرف اختصا�صــي 
املوظــف، اليــوم كمــا قــال الســيد إدريــس يجــب أن نعلــم هــؤالء كيــف يعجنــون الخبــر وكيــف يســوقونه لكــي يربــوا 

أبناءهــم حتــى يكونــوا أبنــاء صالحيــن نافعيــن ملجتمعهــم .

هــذا  معنــا  ليعيشــوا  نكونهــم  كيــف  لنســتثمر،  لهــم  أعددنــا  مــاذا  املتمدرســين،  غيــر  فهــؤالء  لالســتثمار  بالنســبة 
البرنامــج لينجــح؟ فاملتمــدرس يعلــم كيــف يدبــر أمــوره، وغيــر املتمــدرس كمــا قــال الســيد السنتي�صــي كيــف يندمــج 
مــع البرنامــج؟ كيــف يوقع؟...ملــاذا ال نكــون نحــن الســباقين كمقاطعــة بطانــة ومعنــا الســيد رئيــس املقاطعــة  إلــى 
شراكة معكم كتكوين منهي وكغرفة ANAPIC حيث سبق لهم إن استقبلونا وبدأنا في التأطير لوال ظرفية كورونا 
والحجــر الصحــي حيــث توقــف كل �صــيء. واليــوم نشــكر الســيد يوســف علــى تأطيــره لبعــض الشــباب معنــا، وأريــدك 
أن تخــرج مــع الســيد ممثــل التكويــن املنهــي إلــى أرض الواقــع وننظــر كيــف يمكننــا جلــب ذلــك الغيــر متمــدرس ونكونــه، 
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وصاحــب الجاللــة نصــره هللا يعطــي أولويــة للنهــوض بمحواألميــة، فنحــن ملــاذا ال نســتفيد مــن هــذا البرنامــج؟ الســيد 
يحيــى أتيناكــم مــرارا وتكــرارا خــالل املجلــس الســابق لنحصــل علــى األقــل علــى بطاقــة نعــرف مــن خاللهــا مــن نحــن. 

السيدة فائزة فاعلة جمعوية:

شــكرا، رئيســة املنتــدى الثامــن للتنميــة املســتدامة... لأســف كنــت أتمنــى أن نقيمهــا هنــا، ألن مدينــة ســال أصبحــت 
تعــرف أجــواء ســياحية كثيــرة بهــذه الضفــة أبــي رقــراق وغيرهــا...

عنــدي توصيــة كمــا قــال الســيد الغنبــوري األرقــام فــي كل حــي كنــت أتمنــى أن يكــون وســطاء ال فــي التكويــن املنهــي وال 
فــي الصناعــة التقليديــة وال فــي الغرفــة الصناعيــة وكذلــك بمقاطعــة بطانــة ويكونــوا حتــى فــي دور الشــباب حيــث 
الشــباب يتجمــع ويلتــف هنــاك، فالشــاب أو املــرأة، عندمــا يلتجئــون إلــى دار الشــباب يبحثــون عــن موجــه، فقليــال 

مــا يكــون هنــاك موجــه يريهــم الطريــق الصحيــح.

وبالنســبة للباعــة املتجوليــن نعتبرهــم مقاوليــن صغــار يشــغلون معهــم شــابين أوثــالث يجــب توجيههــم ليعرفــوا كيــف 
يســيرون مقاولتهــم حتــى يســيروا فــي الطريــق الصحيــح وال يقعــوا فــي اإلفــالس، فهــذا مــن أســباب تعاطيهــم للمخــدرات 

وقطــع الطــرق.

أشــكر الســيد رئيــس املقاطعــة، كمــا أشــكر الحضــور الكريــم الذيــن مكنونــا مــن مجموعــة مــن الرســائل التــي يمكننــا 
االشــتغال بهــا كمجتمــع مدنــي ، كمــا أشــكر األخــت فاطيمتوالقريبــة مــن الشــباب واملــرأة فــي بطانــة حيــث تقــوم 

بتوجيههــم. وأتمنــى كل اســتثمار نريــد أن نقــوم بــه يكــون صالحــا وشــكرا.

السيد الجوهري نائب رئيس مقاطعة بطانة:

جــد فــرح لســماعي ملجموعــة مــن التدخــالت مــن طــرف اإلخــوة، مــا كنــت أريــد ســماعه فقــد ســمعته فاملســتقبل 
واضــح بمقاطعــة بطانــة.

 أريــد التكلــم علــى املســتثمرين املتواجديــن حاليــا باملدينــة الذيــن منهــم مــن فقــد الثقــة فــي االســتثمار فــي املدينــة 
ومنهــم مــن حضــر رغــم أن الســنتين املاضيتيــن لــم تكــن بالســهل بســبب االزمــة العامليــة وبســبب كوفيــد، فهــؤالء 
مــاذا أعددنــا لهــم لكــي ال يغــادروا؟ هنــاك الجيــل األول فــي الصناعــة قــام بمــا عليــه وفتــح الطريــق، ثــم اليــوم الجيــل 
الثانــي فــي الصناعــة، فمــاذا أعددنــا لــه؟ فبســبب االزمــة العامليــة هنــاك مــن تــم الحجــز علــى حســابه البنكــي وعــوض  
التســوية القضائيــة ورد االعتبــار نقــوم بالحجــز عليــه ،كان يحتضــر فدفنــاه عــوض أن نأخــذه لإلنعــاش، فهــم 

يحبــون مدينــة ســال، فكيــف نســاعدهم لكــي يســتمروا باملدينــة؟
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 بالنســبة ملقاطعــة بطانــة مســتقبلها طيــب فــي التجــارة والســياحة، فهنــاك حــظ كبيــرة أن مقاطعــة بطانــة جــاءت 
علــى ضفــة ابــي رقــراق وفــرص الشــغل ســتكون موجــودة إن شــاء هللا علــى املــدى القريــب، حاليــا يوجــد مشــروعي 
فندقيــن واحــد وراء مرينــا وأحدهمــا وراء البــرج، ونعــود إلــى البــرج فالكفــاءات التــي تبنــي البــرج هــي كفــاءات مغربيــة 
وفيــه مهندســين مغاربــة، واملســير مغربــي لــه مــن العمــر ثالثيــن ســنة ســاهر علــى بنايــة البــرج وهومــن مقاطعــة بطانــة 
الســيد ســفيان التون�صــي، وهومعــروف عنــد االختصاصييــن. صحيــح أنــه الكثيــر مــن النــاس أتــوا لبنــاء البــرج، وفــي 

املســتقبل الكثيــر مــن النــاس ســيأتون مــن مــدن أخــرى لالشــتغال فــي البــرج ونحــن يجــب أن نســتعد.

هنــاك فندقيــن اليعرفهمــا الكثيــر يعرفهمــا الســيد السنتي�صــي حاليــا فــي الدراســة علــى الــورق وقريبــا ســيخرجوا مــن 
مكاتــب الدراســات وفــي الســنوات القادمــة ســيكونان إن شــاء هللا فــي منطقــة الفخــارة حيــث ســيوفران فــرص شــغل 

جديــدة.

املشــكل الــذي ســنعاني منــه هوتكويــن الشــباب فــي مجــال الســياحة، العــدد الــذي أعلــن عليــه األخ ممثــل التكويــن 
املنهــي فــي عرضــه مشــكور هــو117 متخــرج فــي قطــاع الســياحة أوعلــى وشــك التخــرج و800 أو900 فــي مجــال التجــارة 
أيــن سيشــتغل والطلــب مســتقبال ســيكون علــى  نتمنــى أن تكــون هــذه األعــداد متقاربــة، فالتجــارة معــروف اآلن 

قطــاع الســياحة.

بالنسبة للمقاولين الذاتيين يجب أن نشجعهم النه ال يمكن للجميع أن يشتغل في اإلدارات وليست هناك فرص 
الشــغل إضافيــة فــي شــركات خاصــة، يجــب أن نشــجع االبتــكارات، ففــي طريــق الولجــة كأنــك متجــه إلــى الطريــق 
الســيار نجــد بعــض الســيارات » مقاهــي« علــى الطريــق، فهــذا فــي حــد ذاتــه ابتــكار فهومقــاول ذاتــي علــى األقــل شــغل 
نفســه وقــد يشــغل إثنيــن أوثالثــة معــه ويجــب أن نيهــئ لهــم دفتــر تحمــالت لكــي يخرجــوا مــن عــدم التقنيــن ويدخلــوا 
إلــى التقنيــن مثلهــم مثــل الباعــة املتجوليــن حتــى ال يكونــوا عرضــة ملضايقــات الســلطة، بــأن ال يكونــوا فــي ذلــك املــكان .

 بالنســبة ملســتقبل الســياحة والتجــارة، نــرى أن ســاكنة مدينــة ســال يشــتغلوا طيلــة األســبوع فــي املدينــة وفــي نهايــة 
األســبوع يذهبــون إلــى الربــاط مــن أجــل الترفيــه ، ألن أماكــن الترفيــه بمدينــة ســال قليلــة واملطاعــم فــي مارينــا الــكل 
يعــرف أثمنتهــا وليســت فــي متنــاول الجميــع، يذهبــون إلــى الربــاط لتوفــره علــى ثالثــة )Mol(  وإثنيــن فــي طــور اإلنجــاز،   

فلمــاذا ال يأتــي مســتثمرين يبنــون مــوال كبيــرا بمدينــة ســال ليبقــى ســكان ســال  بمدينتهــم واســتهالكهم يبقــى هنــا.

22 يقطنــون بمدينــة ســال،  38 شــخص، منهــم  بــه  فــي مجموعــة مطاعــم منهــا واحــد بالربــاط يشــتغل  أنــا شــريك 
كانــوا يعانــون مــن أجــل الوصــول فــي الوقــت بســبب املواصــالت، واآلن عندمــا تــم تمديــد الترامــواي فــك لهــم مشــكل 

التنقــل. إذن هكــذا نســاعد مثــل هــؤالء ليبحثــوا عــن العمــل فــي اختصاصاتهــم خــارج املدينــة.

قبــل أن أختــم ،أريــد أن أقــول كلمــة فــي حــق الســيد عمــاد الديــن الريفــي – الــذي نشــكره علــى الفرصــة التــي أتاحهــا 
لنــا اليــوم لنكــون معكــم -  أريــد أن أتكلــم كنائــب فــي املكتــب مــع الســيد عمــاد بخصــوص دراســة  ســتخرج قريبــا إلــى 
الوجــود نريــد أن نقيــم دورات تكميليــة وليســت تكوينيــة الن التكويــن مجــال لــه متخصصــون فيــه،  نطمــح فقــط 
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لتخصيــص يــوم للتكميــل فــي املجــال املتخصــص فيــه ليتوجــه فــي إحــدى القطاعــات، عندنــا مثــال أنــاس لهــم كفــاءات 
ومطلوبيــن ولكــن مشــكلتهم لهــم شــخصية ضعيفــة، ملخــص الــدورة التكميليــة هــوأن يأتــي مؤطــر فــي يــوم مــن األيــام 

ويعيــد لهــم الثقــة فــي النفــس، نتوفــر علــى بعــض الكوتــش مســتعدين للمســاهمة بــدون مقابــل.

السيد مصطفى زهرور:

أشــكر جميــع اإلخــوة علــى تدخالتهــم حيــث اســتمتعنا معهــم فعــال. لكننــي ســأحاول أن أرجــع إلــى مشــروع برنامــج 
اليــوم الــذي هــو برنامــج اســتثمار املقاطعــة، فبرنامــج اســتثمار املقاطعــة أيهــا اإلخــوة هــو برنامــج حــدده القانــون فــي 
إطــار مســاهمة املقاطعــة فــي إنعــاش الحركيــة االقتصاديــة والتجاريــة، وعندمــا نأخــذ برنامــج اســتثمار املقاطعــة 
نجــد فيــه أمــور تتعلــق بمالعــب القــرب وأســواق القــرب والحدائــق والطــرق واإلنــارة والنظافــة، وهــذا مــا تتوفــر 
عليــه املقاطعــة، جميــل موضــوع التشــغيل واالســتثمار ولكــن لنخــرج بنتيجــة يجــب أن نناقــش املجــاالت التــي فعــال 
فــي اختصاصــات  اقتراحــات داخلــة  تكــون  أن  يجــب  نعطــي  أن  يجــب  التــي  املجلــس، فاالقتراحــات  بهــا  سنســاعد 
املجلــس لكــي نكــون فعــال ســاعدنا هــذا املجلــس  املوقــر ويكــون التشــاور والتشــارك وصــل إلــى النتيجــة املرجــوة منــه.

 الشــق األول، لــه عالقــة بالتشــغيل، فالتشــغيل مرتبــط بهــذه الحركيــة التــي يمكــن أن تعمــل إذا قمنــا بإنجــاز هــذه 
املرافــق، فهــل هــذه املرافــق كافيــة فــي أحياءنــا؟ وهــل هــي موزعــة فــي أحياءنــا باملســاواة؟ فعــال بطانــة تتتميــز بمالعــب 
القــرب لكنهــا مقتصــرة علــى كــرة القــدم فقــط، فكــرة القــدم ليــس لوحدهــا هــي الرياضــة، فهــل هــذه املالعــب موزعــة 
علــى جميــع األحيــاء؟ فمقاطعــة بطانــة مجســدة بطريقــة يمكــن معهــا أن تعــرف نجاحــا كبيــرا ،ثالثــة أحيــاء كبيــرة 

يمكــن أن نقــول هــل هنــاك مســاواة بيــن هــذه األحيــاء الثالثــة حــي الســالم بطانــة وحــي مــوالي إســماعيل؟.
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فهــذه هــي األمــور التــي يجــب أن نســاعد بهــا املجلــس لكــي يترافــع عليهــا مجلــس املدينــة ألن هــذا برنامــج عمــل، مــاذا 
سنفعل في هذه املدة خمس سنوات. جيد أن تكون لنا طموحات ورؤية املدينة، ولكن أريد من اإلخوة أن يعطوا 
اقتراحــات عمليــة لبرنامــج العمــل، وكلمــة االســتثمار، ربمــا أخطــأ فيهــا عندمــا أعطــى للمقاطعــة برنامــج االســتثمار 
واختلــط لنــا االســتثمار مــع االســتثمار اآلخــر الكبيــر، هنــا برنامــج االســتثمار مــاذا يمكــن للمقاطعــة أن تقــوم بــه فــي 
القــرب؟ أربعــة أوخمسةأشــياء مــاذا يمكــن فعلــه؟  فعــال يمكــن أن نؤهــل كمــا يمكــن أن نصنــف التجــارة والصناعــة 
كمــا هنــاك فــرص كمــا قــال األخ تــم إزالــة ســهب القايــد، فتلــك األرض الجماعــة التــي ســتقرر وليــس املقاطعــة ولكــن 
لهــا الحــق فــي إبــداء رأيهــا وتقــول فعــال هــذه املنطقــة قــد تكــون ســكنية ولكــن يجــب أن ننتــج منهــا  الحــد األعلــى مــن 
التشــغيل وتلــك الســاحة يمكــن أن تكــون ســاحة املدينــة فيمكــن ملجلــس املقاطعــة أن يعطــي رأيــه وبالتالــي رأيــه 
يمكــن أي يفكــر فــي  اســتثمار البلــد . مــن أحســن املواقــع لكــي نــرى مشــروع أبــو رقــراق والربــاط هوموقــع بطانــة فهــل 

يمكــن للمجلــس أن يقتــرح تصميــم تهيئــة، مثــال أن تلــك املنطقــة ســتصبح ســياحية.

 وهل ممكن أن أعطي رأي في )téléphérique (  فهوقادم إلى الرباط وضروري في يوم من األيام يقام بمدينة سال 
، وبطانــة هــي الوحيــدة املؤهلــة لتســتفيد منــه بحيــث ال يمكــن أن ينطلــق مــن مــكان آخــر فمنطقــه مــن بطانــة إلــى 
الربــاط. إذا كنــا فعــال نريــد هــذا االســتثمار مــع الربــاط عاصمــة األنــوار نفكــر كيــف نجلــب الســياح إلــى مدينــة ســال؟ 

هــذه هــي األفــكار التــي أود مــن اإلخــوة يشــاركونا بهــا.

آخــر �صــيء هــوأن هــذه مرافــق القــرب هــي فرصــة للتشــغيل مــع برنامــج أوراش أنتــم فــي مجلــس العمالــة تعرفــون 
برنامــج اوراش هــو فرصــة   لكــي نحيــن هــذه الخدمــات عــن طريــق اســتغالل برنامــج أوراش، فعندمــا نأتــي لأحيــاء 
ونجــد الحدائــق واملالعــب ال حــارس لهــا والصيانــة، فهــذه أمــور ربمــا غــذا فــي لقــاء التنشــيط املحلــي يمكــن أن نســتغل 

هــذه الفرصــة لكــي ننظــر كيــف يمكــن اســتغالل العمــل الجمعــوي.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

شــكرا، ســألت وأجبــت بنفســك، فهــذه دعــوة لإلخــوة أن يفكــروا معنــا ألن جميــع ورشــات الغــد متعلقــة بمــا ذكرتــه 
التنشــيط الريا�صــي والثقافــي واالجتماعــي وســيكون التفكيــر بصــوت عــال غــدا إن شــاء هللا علــى الســاعة الثالثــة 

نجيــب علــى هــذه التســاؤالت التــي طرحتهــا الســيد مصطفــى ألنهــا فــي صميــم عمــل واشــتغال املقاطعــة.

السيد عفيف موظف:

شــكرا الســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة بطانــة علــى الدعــوة والســيد مديــر املصالــح بمقاطعــة بطانــة واألطــر التــي 
ســهرت مــع الســيد يوســف الشــفوعي فــي هــذا اللقــاء التشــاوري والحضــور الكريــم مــن ممثلــي ANAPIC والتكويــن 
املنهي لغرفة التجارة والصناعة  مشكورين على عرضهم، أوال وقبل كل �صيء  أانا متفائل بخصوص تهيء  برنامج 
فــي مجــال االســتثمار ومحاربــة البطالــة فهــذه  عمــل مدينــة ســال ،والتــي توزعهــا علــى املقاطعــات وتجــس النبــض 
معضلــة وطنيــة وربمــا معضلــة دوليــة فــي بعــض الــدول ألن مدينــة ســال هــي مدينــة مليونيــة تحتــل الصــف الثانــي 
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بعــد الــدار البيضــاء، نتمنــى أن تعطــى ملدينــة ســال أهميــة كبيــرة، وهــذه مهمــة األخ السنتي�صــي واألخ عمــاد الديــن 
الريفــي وباقــي اإلخــوة الذيــن يمثلونــا فــي البرملــان ســواء مــن األغلبيــة أواملعارضــة لكــي ال تبقــى مهمشــة ويبقــى غالــب 
عليهــا تســمية ) مدينــة النــوم (  ،فهــذه تســمية كانــت فــي عهــد االســتعمار وبقيــت لحــد اآلن، جــاء فــي وقــت مــن األوقــات 
اهتمــام مــن املرحــوم الحســن الثانــي رحمــه هللا وصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس وقامــت مجهــودات جبــارة 
علــى أســاس تهيئــة مشــروع أبــي رقــراق الــذي انطلــق شــطره األول والــذي أخــذ مســاحة كبيــرة تقــدر ب00	6 هكتــار 
علــى ثالثــة أشــطر وعلــى مســافة كبيــرة 17 كلــم علــى ضفــة نهــر أبــي رقــراق، ومدينــة ســال تأخــذ حصــة األســد فــي هــذا 
املشــروع ومقاطعــة بطانــة بالخصــوص كمــا قــال الســيد الرئيــس واإلخــوة  مقاطعــة بطانــة عندهــا اأهميــة كبيــرة علــى 
أســاس أن تســتفيد مــن الســياحة، ســال تضــم البحــر والنهــر والتضاريــس التــي تجعلهــا مدينــة ســياحية باملــوازاة مــع 

املــدن الســياحية املتواجــدة باملغــرب.

 لــدي اقتراحــات، أوالهــا أود مــن الفاعليــن السياســيين، ال املشــرفين علــى الجماعــة وال رؤســاء املقاطعــات ليقيمــوا 
لقــاء مــع رجــال األعمــال ومــع الفاعليــن االقتصادييــن بســال ملناقشــة اأزمــة الوعــاء العقــاري، فأزمــة الوعــاء العقــاري 
ال تتــرك ســال تم�صــي فــي ذلــك التوســع والطموحــات املتعلقــة باملركبــات الصناعيــة كمــا وقــع فــي القنيطــرة حيــث 
أصبحت تضم منطقة دولية حرة، حتى نحن في سال يجب أن ننظر في جوارنا مع الجماعات القروية كبوقنادل، 
وبالنســبة لبطانة تتوســع في املجال الســياحي بضفة أبي رقراق،. ) la décharge publique (  األخ السنتي�صــي قال 

ربمــا حدفــت ووضــع مكانهــا مقــاوالت وأمــور تتيــح خلــق فــرص الشــغل. هــذا فــي املجــال الســياحي.
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السيدة حياة رئيسة تعاونية بحي موالي إسماعيل:

فــي  شــكرا علــى الدعــوة، ســؤالي موجــز ومقتضــب ملمثــل التكويــن املنهــي: بالنســبة لنــا كتعاونيــات نســاهم معكــم 
التكويــن وبالتــدرج ... والجمعيــات كواســطة، ســؤالي ملــاذا ال تكــون الشــراكة مــع التعاونيــات بشــكل مباشــر الذيــن 

يعملــون فــي هــذا املجــال؟ وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

يلــم علــى املســؤولية واالهتمــام بالشــأن  شــكرا، كانــت املداخــالت كلهــا تنصــب للصالــح العــام صراحــة وهــذا مــا 
املحلــي وهــذا �صــيء جميــل، نشــكر مقاطعــة بطانــة وجماعــة ســال علــى إعطاءنــا هــذه الفرصــة وأذكــر بــأن الغــد 

للنقــاش أرضيــة  ســيكون  هللا  شــاء  هواملقترحهــوإن  النقــاش 

سأعطي مداخالت مقتضبة من أجل الجواب وبعدها نختم بكلمة السيد الرئيس عماد الدين الريفي

السيد ممثل التكوين املنهي:

شــكرا، وشــكرا للحضــور علــى تدخالتهــم القيمــة، وأعتــدر لــأخ الكريــم ســأتكلم بالدارجــة، بالنســبة لتدخالتكــم 
ســجلت 13 نقطــة.
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فــي  االنخــراط  فــي  ومشــكلتهم  املحلــي  الســجن  يدخلــون  الذيــن  لــأوالد  بالنســبة  خاصــة  األولــى،  للنقطــة  بالنســبة 
فــي شــهر شــتنبر ويبقــى  التكويــن املنهــي الداخلــي، فعــال يوجــد هــذا اإلشــكال بحيــث أن الســنة التكوينيــة تنطلــق 
التســجيل مفتوحــا إلــى غايــة شــهر نونبــر وأي شــخص دخــل الســجن بعــد هــذا شــهر – نونبــر – ينتظــر حتــى الســنة 
املقبلــة، فهــذا مقتــرح ســأرفعه إلــى اإلدارة العامــة للتكويــن املنهــي، ومقتــرح األقســام املفتوحــة ،فكــرة مهمــة فقــط 
نحــن عندنــا مــا يســمى بالتكويــن التأهيلــي والتكويــن مــن أجــل الديبلــوم، وهــذا األخيــر هوالــذي فيــه مســطرة تاريــخ 
البدايــة وتاريــخ النهايــة وامتحــان وطنــي... لكــي ال نضيــع هــؤالء األبنــاء يبقــى التكويــن التأهيلــي علــى طــول الســنة 
مســتمرا ومفتوحــا، وبالنســبة ملــن دخــل بعــد نونبــر ينخــرط فــي التكويــن التأهيلــي وإذا كانــت املــدة الســجنية أطــول 

فــي بدايــة الســنة ينخــرط فــي التكويــن بالديبلــوم، هــذا فيمــا يخــص النقطــة األولــى وســأرفع طلبكــم.

بالنســبة للنقطــة الثانيــة إحصــاء الشــباب الحاصليــن علــى الديبلــوم بالنســبة ملقاطعــة بطانــة مــن أجــل تشــغيلهم 
بمنطقــة بوقنــادل واملنتــزه، هنــا جيــد.

 ذكــرت هــذه املســألة ألفتــح قوســا وأتفــق مــع الســيد السنتي�صــي أنــه يجــب أن نفتــح نظرتنــا للتشــغيل حيــث ال 
يمكننــا أن نتكلــم علــى التشــغيل فــي بطانــة ونحصــره علــى أبنــاء بطانــة ونفتــح الشــركات ببطانــة ونقتصــر علــى بطانــة، 
ال يمكــن، ســأعطيكم تجربــة خاصــة حقيقيــة عشــتها كمســؤول علــى التكويــن املنهــي فــي مدينــة صفروملــدة 14 ســنة، 
فكمــا تعلمــون مدينــة صفــروال تتوفــر علــى منطقــة صناعيــة وملــا التحقــت بالتكويــن املنهــي ملدينــة صفــروا كان حوالــي 
00	 متــدرب يــدرس ســنة 	200 غادرتــه ســنة 2017 2018 وتركــت 00	3 متــدرب يــدرس بوتيــرة زيــادة 400 إلــى 
00	 متــدرب كل ســنة مــع عــدم وجــود املنطقــة الصناعيــة ويقــول لــي الســيد العامــل : ) أنــت زعيــم كيــف تكــون هــذا 
العــدد ونحــن ال نتوفــر علــى املنطقــة الصناعيــة؟ (  فقلــت لــه هــؤالء شــباب مواطنــون مغاربــة يأخــذون املعرفــة 
ويحصلــون علــى الديبلــوم وقــد ينتقــل إلــى مدينــة أخــرى كالربــاط أو طنجــة أو فــاس... فكلنــا مغاربــة فالهجــرة داخــل 

أرض الوطــن جيــدة.

إذن عندما نتكلم على الوعاء العقاري ملدينة ســال تقريبا لم يبق، وإذا أردنا أخذ وعاء ما يجب أن نمر عن طريق 
النزاعــات القانونيــة كمــا قــال األخ وهــذا يأخــذ وقتــا طويــال لكــي نحصــل علــى العقــار. اآلن الدولــة أخــذت منطقــة 
املنتــزه وســيكون هنــاك منطقــة صناعيــة كبيــرة كذلــك منطقــة عامــر ســتكون منطقــة صناعيــة كبيــرة وهــذا امتــداد 
للمنطقــة الصناعيــة بالقنيطــرة، فلمــاذا نبقــى منحصريــن ببطانــة؟ أن يشــتغل شــباب مقاطعــة بطانــة ببوقنــادل 
هــذا عيــن الصــواب.  نرجــع إلــى نقطــة إحصــاء الشــباب إنهــم يجــب أن يســجلوا، لهــذا تكلمــت علــى مقتــرح السنتي�صــي 
الــذي هواقتــراح موضوعــي وحقيقــي ويجــب أن يفكــر فيــه مجلــس مقاطعــة بطانــة، أن يفتــح مكتــب للتســجيل 
الشــباب الحاملــي للديبلومــات والذيــن يمكــن أن يشــتغلوا فــي املنطقــة الصناعيــة ألنــه عندمــا يأتــي املســتثمر يقــول 

بأنه يريد يدا عاملة في الكهرباء أوامليكانيك أو... 

ســأعقب علــى غيــر املتمدرســين فلهــم حقهــم فــي الحيــاة، ولكــن هــذه الفئــة موجــودة بمقاطعــة بطانــة وكثيــرة جــدا 
يجــب أوال أن يســجلوا فــي النابيــك، غيــر أنــه كمــا قلنــا قبــل قليــل النابيــك ال يمكنهــا أن تســتوعب هــؤالء النــاس كلهــم 
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فنحــن نتكلــم علــى مدينــة مليونيــة، فيجــب علــى كل مقاطعــة أن تفتــح مكتبــا وهــذا كان فــي بدايــة النابيــك.

ولنربــط مــع الشــباب غيــر املتمــدرس فــي جــواب واحــد هــوأن مكتــب التكويــن املنهــي يمــس جميــع فئــات املجتمــع، 
تجربتــي فــي صفــرو، تمكنــا مــن تكويــن مــا يزيــد علــى 1000 امــرأة مــن العالــم القــروي وفــي إطــار املبــادرة الوطنيــة 
للتنميــة البشــرية كانــوا يأتــون بهــن فــي النقــل املــزدوج حتــى كوناهــن ملــدة ثالثــة أشــهر بتنــاوب بيــن التكويــن املنهــي 
فــي شــركات الخياطــة بمدينــة صفــرو. فهــذا مثــال ويمكننــا أن نفكــر بنفــس الطريقــة  والشــركات وتــم إدماجهــن 
بالنســبة لالشــخاص الذيــن ال يتوفــرون علــى التعليــم األسا�صــي يمكنهــم أن يســتفيدوا مــن تكوينــات تأهيليــة يعنــي 
يتعلمــون الحرفــة وهنــا يوجــد التكويــن املنهــي وتوجــد الصناعــة التقليديــة وتوجــد الشــبيبة والرياضــة باإلضافــة 
إلــى الكثيــر مــن القطاعــات الذيــن يكونــون هــذه الفئــات، وهنــا  أريــد أن أعــرج عــن آخــر تدخــل بخصــوص التكويــن 
فالتعــاون  الوطنــي،  التعــاون  مــن اختصــاص  املنهــي وأصبــح  التكويــن  مــن  تــم حذفــه  بالتــدرج  فالتكويــن  بالتــدرج 
إلــى  التوجــه  التعاونيــات فيمكنكــم  مــع  القانــون األسا�صــي أن يعقــدوا شــراكات مباشــرة  فــي  لهــم  إذا كان  الوطنــي 

الوطنــي. التعــاون 

التكويــن فــي الجــزارة بمــا أنــه ســتكون أكبــر مجــزرة علــى الصعيــد الوطنــي ببوقنــادل فنحــن مســتعدون إلقامــة هــذا 
التكويــن وفــي نفــس الوقــت الخبــازة... نحــن نتوفــر علــى شــعبة الجــزارة بكيشــالوداية وشــعبة الحلويــات بســعيد 
حجــي، وإذا أردنــا أن نقيــم مؤسســة خاصــة بهــذه األمــور ولكــي أعطيكــم رؤيــة عــن كيفيــة إقامــة الخريطــة التكوينيــة 
فنحــن مــع الطلــب والعــرض فــإذا كان الطلــب كثيــرا فنحــن نقــوم بفتــح معهــد خــاص، واملشــكل هــوأن تبنــي الدولــة 

مؤسســة كبيــرة وال يكــون املســتفيدون.

بالنســبة للمدرســة الفندقيــة كنــا نتمــى أن تعطــى للتكويــن املنهــي كنــا ســنفعله وننشــطه ولكــن املســألة سياســية 
أعطــي للتعليــم وهــم ليســوا ذوي االختصــاص لأســف. وشــكرا.

السيد بلحسن اللحية :

شــكرا، فــي الواقــع كنــت قــد اســتدعيت هــذا الصبــاح إلــى مقاطعــة العيايــدة ولكننــي فضلــت أن آتــي إلــى مقاطعــة 
بطانــة ألننــي مــن ســاكنتها وفضلــت أن أدلوبدلــوي كذلــك ...فأريــد أن أقــول أن وكالــة أبورقــراق أخــذت 80 فــي املائــة 
مــن األرا�صــي مــن مقاطعــة بطانــة، ملــاذا ال نحــاول ولوأننــا نصــل إلــى بــاب االقتنــاء بطــرق أخــرى لأرا�صــي منهــم إذا 
هــي أخــذت منــا 6000 هكتار،ولــم تتــرك لنــا حتــى مقبــرة، علــى األقــل أننــا نأخــذ منهــا جــزء تخرجــه مــن مشــروعها كمــا 

أخرجــت البــرج والفنــادق... 

التكوين املنهي الشهادات التي يسلمونها ال يسمح بالتوقيع أوإعطاء الطابع في الشهادات للمتخرجين 

النابيــك فــي املجلــس العمالــة الســابق ،ســاهمنا معهــم بقــدر مــن املــال لكــن أكبــر عمالــة فــي املغــرب هــي عمالــة ســال 
مــن حيــث الســكان وال تتوفــر إال علــى مؤسســتين مــن النابيــك.
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عندنــا  بنيــت  املجــزرة  فهــذه  منطقتنــا،  مــن  الجزاريــن  وأغلبيــة  الربــاط  فــي  الجــزارة  ،فتكويــن  للجــزارة  بالنســبة 
والجزاريــن كلهــم مــن منطقــة عامــر ومنطقــة الســهول فلذلــك ملــاذا ال يكــون هــذا التكويــن هنــا بمدينــة ســال؟. وشــكرا.

السيد محمد اليزمي ممثل التكوين املنهي:

أستســمح، ولكــي تكــون مرتاحــا هنــاك مكتــب التكويــن املنهــي ســيفتح فــي املنتــزه ومــن بيــن الشــعب املقترحــة شــعبة 
الجــزارة، هــذا فــي البرنامــج املقبــل.

 النقطــة الثانيــة ،بالنســبة لخريجــي املكتــب الوطنــي للتكويــن املنهــي كلهــم يحصلــون علــى الديبلــوم فقــط اإلشــكال 
الــذي كان مــن قبــل كان تأخــر ألنــه كان ينجــز فــي الــدار البيضــاء والســيد املديــر العــام كان يوقــع عليهــا جميعــا ،اآلن 

أصبــح املوضــوع علــى صعيــد الجهــة فاصبــح الديبلــوم يســلم علــى شــهرين بعــد التخــرج. وشــكرا.

السيد عماد الدين الريفي رئيس مقاطعة بطانة:

املعقبيــن  القيمــة وكذلــك جميــع  املتدخليــن علــى عروضهــم  الكريــم، وأشــكر جميــع  للحضــور  أخــرى  مــرة  شــكرا 
والحضــور، التدخــالت كانــت بشــكل إيجابــي وهــذا يبيــن أن هنــاك غيــرة كبيــرة ســواء علــى مدينــة ســال أومقاطعــة 
،كانــت  بطانــة  بمقاطعــة  هواالســتثمار  أجلــه  مــن  أتينــا  الــذي  اآلنــي  املوضــوع  نقــول  كمــا  خاصــة.  بصفــة  بطانــة 
تدخــالت ال نقــول بأنهــا انزلقــت علــى املوضــوع ولكنهــا تنصــب حــول موضــوع أهــم هوالنهــوض بمدينــة ســال علــى 
االخ  قــال  كمــا  التحتيــة  البنيــة  حتــى  نقــول  أواالجتماعيةأوكمــا  االقتصاديــة  املســألة  ســواء   القطاعــات  جميــع 
مصطفــى مالعــب القــرب، واملســألة التــي تــم التركيــز عليهــا هــي مســألة التشــغيل الــذي هوهاجســيؤرقنا جميعــا، 
شــخص  فــأي  لكــم  مفتوحــة  ويدنــا  كمنتخبيــن  سنشــتغل  كلنــا  السنتي�صــي  والســيد  الجوهــري  الســيد  قــال  كمــا 
بأفــكاره ومســائله نحــن سنشــتغل لكــي نخفــض مــن البطالــة... ونحــن فــي مقاطعــة بطانــة بدأنــا االشــتغال هــذه أربعــة 
أشــهر كل مــن يأتــي يطــرق بــاب املقاطعــة طلبــه الوحيــد هوالشــغل. فأقــول بابنــا مفتــوح وسنشــتغل فــي هــذا الــورش 
الــذي هــوورش كبيــر لكــي نحقــق الشــغل، فســنحاول ألنــه عندمــا تقــول الشــغل يعنــي العيــش الكريــم والعدالــة 
االجتماعيــة والسوســيواقتصادية لكــي تكــون مقاطعــة بطانــة ســباقة فــي العديــد مــن املياديــن وعندهــا كفــاءات فــي 
امليــدان االقتصــادي ورجــال األعمــال ، وهاهــم أمامنــا مثــل الســيد إدريــس واألخ الجوهــري ،فــكل يســاهم مــن زاويتــه 
أومــن منطقــه لكــي علــى األقــل نشــغل ســاكنة مقاطعــة بطانــة بصفــة خاصــة ومدينــة ســال بصفــة عامــة، وال تبقــى 

مقاطعــة بطانــة مقاطعــة النــوم.

للســيد  أقــول  إذن  هوكذلــك،  ليــس  والواقــع  كثيــرة  الشــعارات  يقولــون  كمــا  نبقــى  وال  التكويــن  ممثلــي  نشــكر 
اليزمــي ممثــل التكويــن املنهــي بــان التخصصــات الحاليــة ال تناســب ســوق الشــغل، ونحــن كمســتثمرين وكفاعليــن 
اقتصادييــن  كمــا قــال الســيد إدريــس عندمــا نبحــث علــى )les profils( ، ال نجدهــا لكــي نكــون متفقيــن، فيجــب أن 
نجتهــد عليهــا ونؤكــد بــأن  مقاطعــة بطانــة فــي مجــال االســتثمار ســنحاول أن نجتهــد كل مــن موقعــه ونكــون إيجابييــن 
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ألن بعــض التدخــالت كانــت شــيئا مــا ســلبية، يجــب التفاعــل خصوصــا ونحــن نحــاول الخــروج مــن الجائحــة والحمــد 
هلل وصلنــا نهايتهــا كانــت بإكراهاتهــا وتداعياتهــا جــد ســلبية. ولكــن ننظــر إلــى الشــق اإليجابــي ونكــون جــد إيجابييــن 
ونضــع أيدينــا  يــدا فــي يــد وليــس رئيــس املقاطعــة لوحــده هوالــذي يجــب أن يشــغل أواملســتثمر هومــن سيشــغل 
بــل يجــب أن نتفاعــل جميعــا كل مــن موقعــه لكــي نعمــل اآلن هنــاك تكامــل وتدامــج بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع 
العــام، القطــاع العــام كمــا قلــت الســيد إدريــس- وأشــكرك علــى املبــادرة التــي أتيــت بهــا -  فــي ميــدان التشــغيل نربــط 
الحيويــة فــي القطــاع الجماعــي والــذي فقــد العديــد مــن اليــد العاملــة، والــكل يقــول بــأن املناولــة ســواء فــي جميــع 
القطاعــات ألن الجماعــة لــم تعــد تشــتغل ،يجــب أن نعــود ونشــتغل علــى هــذه املســائل ســواء بالتعاقــد ســولكي 
لــم تخلــق فــرص الشــغل بشــكل  فــي مدينــة ســال. يعنــي أؤكــد ولوتنجــز الطرقــات و... إذا  نفعــل ديناميــة جديــدة 

إيجابــي وخلقــت التنميــة فإنــك لــن تجــد أحــدا.

بدأنــا نــرى بعــض املظاهــر التــي هــي جــد ســلبية فــي املالعــب... وهــذا واقــع اجتماعــي نتحمــل فيــه كلنــا املســؤولية ســواء 
سياســيين ســواء جمعوييــن واملــرأة بالخصــوص التــي أحييهــا مــن هــذا املنبــر ألنهــا تقــوم بعمــل جــد هــام وهــي النــواة 

األصيلــة فــي التكويــن وفــي روابــط االســرة التــي ال زلنــا وهلل الحمــد متشــبثين بهــا. 

أؤكــد أن بالعمــل الجماعــي وبتضمننــا كلنــا ســواء فــي هــذه القاعــة أوســائر املجتمــع بجميــع أطيافــه رجــاال ونســاء 
اتبعنــا  إذا  الجاللــة   لصاحــب  الرشــيدة  السياســة  إطــار  فــي  وأظــن  املســؤولية  نتحمــل  موقعــه  مــن  كل  وأطفــاال 
الخطــوات التــي يأمرنــا بهــا. وأريــد أن أشــكر الســلطات املحليــة فــي شــخص الســيد الوالــي وكذلــك الســيد العامــل 
اللــذان يقومــان بمجهــودات كبيــرة نكــون متأكديــن أن مقاطعــة بطانــة ســتكون نموذجــا حقيقيــا فــي التنميــة املحليــة. 

وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

شكرا السيد الرئيس وشكرا لجنود الخفاء أطر وموظفي مقاطعة بطانة. وشكرا للجميع.
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املنتدى التشخي�صي حول برنامج االستثمار ملقاطعة تابريكت

الئحة املتدخلين واملعقبين

السادة املعقبونالسادة املتدخلوناملحور

توزيع تجهيزات 	 
القرب

ممثل قسم العمل 	 
االجتماعي بعمالة 

سال

عبد الهادي جواد : فاعل 	 
جمعوي رئيس اللجنة 

التشاورية سابقا

إنعاش التنمية 	 
االقتصادية 
واإلجتماعية

-حماني امحزون: 	 
رئيس مجلس العمالة 

سابقا وصاحب 
شركة بالحي الصناعي 

-حاتم املديني: عضو 	 
غرفة الصناعة 

والخدمات
-رشيدة املرني�صي: 	 

Glo-  مديرة شركة
bal Axes ورئيسة 

الجمعية املهنية 
للمقاوالت النسائية

حسناء الشهابي : إطار 	 
بوزارة البيئة رئيسة 
جمعية النساء املاء 
والبيئة عضو لجنة 

املساواة وتكافؤ الفرص 
بعمالة سال

ورش جودة 	 
األشغال 

والتجهيزات

يوسف متوكل: رئيس 	 
قسم الشؤون العامة 

بالتعاضدية العامة 
للبريد واإلتصاالت

املهدي دويران : أستاذ 	 
التعليم العالي بمعهد 

موالي رشيد ماستر في 
الشراكة والتنمية

 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 88

  -السيــد يوســف أزكــري:     النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعة تابريكت
                باســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلين أرحــب بــكل مــن الســيد رئيــس 
الســادة  ســال،  عمالــة  عامــل  ممثــل  الســيد  املركزيــة،  املصالــح  ممثلــي  املجلــس،  ممثلــي  تابريكــت،  مقاطعــة 

. الكريــم  الســاكنة والحضــور  ، ممثلــي  املدنــي  املجتمــع  ، ممثلــي  املعقبــون  والســادة   ، املتدخلــون 
                يطيب لي افتتاح اللقاء التشاوري االول املتعلق ببرنامج االستثمار الخاص بمقاطعة تابريكت ، وكما 
يعلــم الجميــع فهــذا اللقــاء ينــدرج ضمــن سلســلة مــن االجتماعــات التــي تلــت اللقــاء االخبــاري التواصلــي األول 
ملجلــس الجماعــة بتاريــخ 4 فبرايــر 2022 ، بهــدف اإلعــداد لبرنامــج عمــل مجلــس جماعــة ســال )2022-2027( 
تلتــه العديــد مــن االجتماعــات مــع أقســام ومصالــح مجلــس الجماعــة واملقاطعــات لوضــع التشــخيص الداخلــي 
وتجميــع املعطيــات ، وكــذا مــع بعــض املصالــح االممركــزة بغــرض التشــخيص االنتقائــي ، دون إغفــال اللقــاءات 
االقتصــادي  واملنتــدى  الجماعــي  كاملنتــدى  الجماعــة  مســتوى  علــى  املنتديــات  ببعــض  الخاصــة  التشــاورية 

ومنتــدى التحــور الرقمــي والجماعــة الرقميــة ومنتــدى التنميــة املحليــة والبنيــة التحتيــة .
                اليــوم نحــن فــي مرحلــة التشــخيص التشــاركي علــى مســتوى مقاطعــة تابريكــت ، ســتتم مكــن خاللــه 
بــإذن هللا،  غــدا  املزمــع عقــده  املحلــي  التنشــيط  ثــم محــور   ، أوال  املحلــي  االســتثمار  برنامــج  مناقشــة محــور 
لتســليط الضــوء علــى املجــال الترابــي ملقاطعــة تابريكــت ، وحضورنــا اليــوم هوبغــرض الخــروج بمجموعــة مــن 
التوصيــات واملقترحــات الخاصــة باملجــال الترابــي ملقاطعــة تابريكــت والتــي ســتفرزها مداخالتكــم وتعقيباتكــم 
تواجهنــا كمســؤولين داخــل مقاطعــة  التــي  مــن اإلكراهــات والهواجــس  نابعــة  تكــون  أن  نتمنــى جاديــن  والتــي 

     . تابركيــت وكمجتمــع مدنــي وكمصالــح الممركــزة وكســاكنة محليــة 
                الغرض من هذا اللقاء التشاوري، هوجعل هذا اللقاء لقاءا تشاوريا حقيقيا ، تجمع من خالله 



89سال اللي بغينا

التوصيــات ، لالســتفادة مــن برنامــج عمــل جماعــة )2027-2022( ، والحصــول علــى برامــج حقيقيــة ومشــارع 
تنمويــة تعــود بالخيــر علــى الســاكنة املحليــة ملقاطعــة تابريكــت ، نحــن ســنترافع اليــوم عــن مصلحــة الســاكنة 
املحليــة التــي نحــن جــزء منهــا ، ويدنــا ممــدودة لــكل االقتراحــات والتوصيــات وال تفوتنــي الفرصــة ألشــكر الجميــع 
تحــت اشــراف الســيد مصطفــى الســالمي رئيــس املقاطعــة الــذي أحييــه علــى تواصلــه املباشــر والتزامــه وحضــوره 

الدائــم فــي كل صغيــرة وكبيــرة .
- السيــدة فاطمــة احمامــو:          املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية

             أشــكر الحضــور الكريــم كل بصفتــه وبتمثيليتــه، وبمــا أننــي أعتبــر مــن ســاكنة مدينــة ســال، فأنــا جــد 
ســعيدة بتدبيــر هــذا اللقــاء التشــاوري، وتجــدر االشــارة الــى أن املدينــة شــهدت بنــاءا حقيقيــا عبــر مؤسســاته 
وســاكنته وكــذا عبــر الجمعيــات التــي رصــدت مجموعــة مــن البرامــج املهيكلــة ، والعديــد مــن التنزيــالت التــي كانــت 

تتســم بالجــرأة والتــي همــت بالخصــوص العنصــر البشــري لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة.
               ويعتبــر هــذا اللقــاء مهــم جــدا لبنــاء مجــال مشــروع مدينــة ســال والتــي تعتبــر فيــه الجماعــات هــي 
النــواة األساســية للتواصــل بيــن الســاكنة والفاعليــن اآلخريــن، كمــا أنهــا تتوفــر علــى دور وظيفــي قــوي للترســانة 
القانونيــة املغربيــة التــي منحــت لهــا ، للعــب دور فاعــل للرقــي بحاجيــات الســاكنة بطريقــة علميــة وتقنيــة وتنزيلهــا 

علــى أرض الواقــع بتوافــق مــع السياســات العموميــة لبالدنــا. 
     ويأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار مجموعــة مــن اللقــاءات التشــاورية علــى مســتوى مجلــس الجماعــة ملناقشــة محــور 

مهــم يتعلــق ببرنامــج االســتثمار ، وذلــك مــن خــالل تدخــالت مجموعــة مــن املتدخليــن واملعقبيــن مشــكورين 
إلغناء النقاش.  

السيــدعبـد اللـه بلعـواج  : ممثل عامل عمالة سال	 
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               أشــكركم علــى دعوتنــا ملناقشــة برنامــج االســتثمار الخــاص بإعــداد مخطــط التنميــة املحليــة ملقاطعــة 
تابريكــت ، والــذي ال يمكــن إجــراءه إال اذا تظافــرت جهــود جميــع املتدخليــن. وكممثــل لقســم العمــل االجتماعــي 

بعمالــة ســال ســينصب تدخلــي بالخصــوص علــى مجــال تجهيــزات القــرب.    
              بالفعــل واجهتنــا العديــد مــن اإلكراهــات علــى مســتوى جميــع نفــوذ املدينــة ، وخاصــة علــى مســتوى 
مقاطعــة تابريكــت ، تمثلــت باألســاس فــي عــدم توفــر الوعــاء العقــاري لخلــق أســواق ومالعــب القــرب .  لكــن رغــم 

ذلــك اســتطعنا تحقيــق العديــد مــن البرامــج.
              فعلــى مســتوى أســواق القــرب تــم إنجــاز كل مــن ســوق القــرب الســهلي الشيشــان بطاقــة اســتيعابية 
وصلــت الــى 233 بائــع متجــول وســوق القــرب أريانــة ضــم إدمــاج 173 بائــع متجــول، أيضــا تــم إدمــاج  124 بائــع 

متجــول بســوق القــرب الــدار الحمــراء باإلضافــة الــى 60 بائــع متجــول بســوق القــرب املتواجــد بشــارع دال .
أمــا بالنســبة ملالعــب القــرب وابتــداء مــن ســنة 2018 تــم إنــزال برنامــج عمــل مــا زلنــا ولحــد اآلن فــي طــور انجــازه 
واالشــتغال عليــه ، وبالفعــل تــم تهيئــة العديــد مــن مالعــب القــرب ، بمــا فــي ذلــك ملعــب القــرب املتواجــد بســكتور 

واوبمقاطعــة تابريكــت .
-السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية

           بالفعل هناك ضرورة ملحة الستحضار مشكل توفر الوعاء العقاري عند تخطيط إعداد برنامج عمل 
، والــذي يكــون ولأســف عائــق وإكــراه حقيقــي إلنجــاز بعــض املشــاريع املهمــة علــى أرض الواقــع والتــي تكــون فــي 

غالــب االحيــان محصــورة بزمــن تقنــي .  
 -السيــدة رشيــدة املرنيســي: مديرة شركة ورئيسة الجمعية املهنية للمقاوالت النسائية .

             بداية أرحب بكل من السيد ممثل عامل عمالة سال والحضور الكريم ، كما ال تفوتني الفرصة لتقديم 
الشــكر الجزيــل إلــى مجلــس جماعــة ســال بمختلــف تمثيلياتــه وجميــع أطيافــه السياســية وأخــص بالذكــر هنــا 
الســيد مصطفــى الســالمي رئيــس مقاطعــة تابريكــت التــي تعتبــر قلــب املدينــة،  وكــذا مثلــي كل املقاطعــات كل 
باســمه وصفتــه علــى هــذه املبــادرة املســتجدة فــي مجــال التشــاور مــع املجتمــع  املدنــي، وهــي فرصــة للتشــاور 

والتالقــح بقصــد التوحــد حــول أهــداف واضحــة تصــب فــي اتجــاه تجويــد خدمــات القــرب.
             الحمــد هللا مــع العهــد الجديــد الــذي دشــنه امللــك الهمــام محمــد الســادس نصــره هللا انتقلنــا مــن تركيبــة 
ثنائية لصناعة القرار املحلي واملمثلة في الســلطة املنتخبة والســلطة اإلدارية املحلية كما وضع أسســها امللك 
الراحــل الحســن الثانــي رحمــه هللا الــى تركيبــة متعــددة االطــراف تضــم الــى جانبهمــا املجتمــع املدنــي والقطــاع 

الخــاص واإلعــالم املحلــي كمــا أقرهــا ملكنــا الهمــام محمــد الســادس نصــره هللا.      
             حقيقة طريقة بلورة هاته اللقاءات كانت جد مشــجعة لنا للمشــاركة في كل املســتويات التشــاور وعلى 
أكثــر مــن صعيــد وفــي أكثرمــن منتــدى، فالجماعــة نجحــت فــي مســايرة ديناميــة املجتمــع املدنــي بســال ونجحــت 
فــي خلــق مراكــز اإلنصــات بهــده املدينــة وحضورنــا اليــوم لهــذا اللقــاء بتــراب املقاطعــة يعكــس رغبتنــا كذلــك فــي 
تعميــق التشــخيص ليشــمل نقــاط املقاطعــة كأول وحــدة ترابيــة منتخبــة وكأقــرب مســتوى للســاكنة.ونظرا ملــا 
تعكســه مــن القــرب واالحتــكاك اليومــي ملتطلبــات الســاكنة وهنــا ال بــد مــن التذكيــر بــأن رضــا الســاكنة عــن آداء 

الخدمــات باملقاطعــة يحمــل فــي طياتــه رضــا يعــم كل املؤسســات الجماعــة والقائميــن علــى شــؤونها.



91سال اللي بغينا

            ونحــن اليــوم ال نناقــش الخدمــات والتجهيــزات بشــكل مجــرد، بــل نســعى لتكريــس التقــارب والتفكيــر 
والبنــاء، باعتبــار اللقــاء فرصــة لإلعــداد املشــترك لبرنامــج يعكــس طمــوح كل الفاعليــن والقــوة الحيــة باملدينــة.
    فاليــوم يجــب أن نتوحــد جميعــا مــن أجــل رصــد أهــداف قريبــة يســهل علينــا معاينتهــا وااللتفــاف جميعــا 
لتحقيقهــا وهنــا ال بــد أن نحــدد عناصــر التشــخيص وألهــم خالصتــه وبشــكل واقعــي وميدانــي والــذي حســب 

رأيــي لــه شــقين:

             الشق األول، يهم تأهيل وتتمين التجهيزات واملرافق املوجودة بتراب املقاطعة كأسواق القرب واملراكز 
دور  النــوادي   ، املوازيــة  التجهيــزات  وباقــي  التجاريــة  املهنيــة  واملحــالت  التجمعــات  القــرب  ومالعــب  التجاريــة 
الشــباب دور املســنين الخليــات واملكتبــات وغيرهــا، وذلــك لتأهيــل املرافــق املتواجــدة أصــال تفاديــا للهــذر املــادي.

             الشــق الثانــي، يهــم رصــد فراغــات وهوامــش الواجــب االشــتغال عليهــا لتصبــح قــادرة علــى اســتيعاب 
طموحــات وانتظــارات كل الفئــات ال ســيما الشــباب والنســاء وتقويــة االنتمــاء لتــراب املقاطعــة وعبرهــا قيــم 

العيــش املشــترك باملدينــة وقيــم مبــادئ املواطنــة الحقــة. 
           ونحــن كمجتمــع مدنــي وعبــر الهيــآت املكونــة لالئتــالف الربــاط ســال القنيطــرة،  الــذي نمثلــه اليــوم والــذي 
يضــم مختلــف القطاعــات الفاعلــة والنشــيطة علــى مســتوى القطاعيــن الخــاص والعــام وهنــا اقتــرح أن يتــم 
تعزيــز فــرص التشــغيل الذاتــي وتقنيــن املهنييــن وتأهيــل مناطــق االشــتغال ســواء املحليــة الفرديــة أوفــي شــكل 
تجمعــات لتعزيــز جاذبيــة املدينــة وأقتــرح أن يتــم العمــل علــى مشــاريع مندمجــة وجامعــة وأعطــي مثــال لذلــك كل 
مشــروع يجــب أن يســتوعب أكثــر مــن نشــاط أوهيئــة مثــال أن يكــون الــى جانــب اكشــاك املقاطعــات أواملدينــة 

ككل والواقــع بالقــرب مــن الحدائــق أوبعــض الســاحات أومالعــب القــرب .
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           تجهيــزات أخــرى كاملراحــظ العموميــة واملكتبــات واســتغالل واجهاتهــا لإلشــهار مثــال وهنــا نكــون أمــام 
تــراب املدينــة ككل. مشــروع متكامــل ذاتــي التمويــل ومــدر للدخــل وهوقابــل للتعميــم علــى 

           تأهيــل مراكــز جــدب لتكويــن محــل االســتثمار الوطنــي فنــادق مصنفــة ومتاجــر كبــرى وخلــق مراكــز 
ســياحية تكــون احــدى نقــط املدينــة ليشــكالن مــدارات ســياحية تربــط املدينــة العتيقــة بباقــي أحيــاء املدينــة 
ومجالهــا الغابــوي والواجهــة البحريــة والســد واملطــار. فاالســتثمار هومجــرد دعــم مجموعــة مــن التدابيــر تــدور 
فــي دائــرة مغلقــة وتغــدي بعضهــا البعــض بشــكل مســتمر ودوري لكــون االســتثمار يخلــق التــورة والتــورة تخلــق 

االســتثمار يخــدم عجلــة التنميــة املحليــة 
-السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية

               اشكر السيدة رشيدة ملرني�صي على املداخلة التي همت تقريبا أربع نقاط أساسية، من بينها  ضرورة 
تثميــن التجــارب الســابقة وكــذا التجــارب الحاليــة والتــي هــي فــي طــور اإلنجــاز والتحقيــق ، كمــا أكــدت علــى أهميــة 
االعــداد املشــترك والتــي تعتبــر أســاس هــذا اللقــاء التشــاوري ، كمــا أشــارت الــى الــدور الحقيقــي للمجتمــع املدنــي 

خصوصا فيما يتعلق بالنقطة األساســية لإلدماج السوســيواقتصادي لفئة اجتماعية معينة.
 -  السيــد يوســف املتوكــل :  رئيس قسم الشؤون العامة بالتعاضدية العامة للبريد واملواصالت .

            أوال أتمنــى للجميــع حلــول شــهر رمضــان مبــارك علــى الجميــع بالصحــة والعافيــة والتنميــة املحليــة بــإذن 
هللا.

             الســيدات والســادة الحضــور الســيد رئيــس مقاطعــة تابريكــت، الســادة املستشــارين الحضــور الكريــم، 
تدخلي ســينصب باألســاس حول ورش أشــغال التجهيزات، وهنا يجب اســتحضار الســياق العام الذي يعيشــه 
العالــم واملغــرب والجهــة بصفــة خاصــة التــي تتواجــد فيهــا مقاطعــة تابريكــت، وهنــا يجــب التأكيــد علــى أهميــة 
االنجــازات واملشــاريع التنمويــة الكبــرى مهمــة املتواجــدة بمدينــة ســال والتــي تهــم خدمــة املواطــن كمالعــب القــرب 

، بــرج محمــد الســادس .
           يشكل برنامج التأهيل الحضري املندمج الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
فــي فبرايــر2014، واحــدة مــن املشــاريع التنميــة املهيكلــة التــي تــروم الحفــاظ علــى املــوروث التاريخــي ملدينــة ســال 

وتحســين ظــروف عيــش ســاكنتها وبعــث ديناميــة جديــدة فــي قاعدتهــا السوســيواقتصادية. 
               ويسعى هذا املشروع الى تدبير االحتياجات األساسية للساكنة تسهيل الولوج للخدمات االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة الضروريــة فضــال الــى االرتقــاء باملدينــة الــى مســتوى قطــب ســياحي ال ســيما أنهــا تتوفــر 
علــى مؤهــالت هامــة تجعــل منهــا قطبــا ســياحيا وثقافيــا متميــزا ممــا يســاهم فــي تعزيــز مكانــة املدينــة وبطبيعــة 

الحــال مقاطعــة تابريكــت ضمــن خريطــة الثــرات العالمــي االنســاني.
            أمــا فيمــا يتعلــق بالنمــوذج التنمــوي الجديــد والــذي يشــكل نقطــة انطالقــة نحومرحلــة جديــدة للم�صــي 
هللا  حفظــه  الســادس  محمــد  الجاللــة  صاحــب  بقيــادة  املغربيــة  باململكــة  تنمــوي  مجتمعــي  باملشــروع  قدمــا 

والنهــوض باملغــرب فــي أفــق ســنة 	203 اتجــاه مرتبــة الريــادة والصــدارة علــى الصعيــد االقليمــي. 
            وانطالقــا مــن مؤهالتــه املميــزة وموقعــه الجغرافــي وتراثــه الثقافــي وقيمــه الدينيــة التــي تنســجم مــع القيــم 
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 203	 االنســانية، وكذلــك الروابــط القويــة والعريقــة بيــن املؤسســة ملكيــة والشــعب، ســيكون مغــرب عــام 
قــوة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات واألزمــات علــى املســتويين االقليمــي والدولــي، وتحويــل تداعياتهــا إلــى فــرص 

لتحقيــق مزيــد مــن التنميــة.
           إن النمــوذج التنمــوي الجديــد لــه متطلبــات معينــة تتمثــل فــي المركزيــة القــرار، املقاربــة التشــاركية، 

االجتماعــي.   االنصــاف  ومبــدأ  الجديــد  التنمــوي  النمــوذج 
           ان النموذج التنموي الجديد ديناميكي يحقق نموا دامجا ومستداما، ويضمن تكافؤ الفرص، وينهض 

بتنميــة الفــرد ويعــزز قدراتــه فــي ضــل مجتمــع مزدهــر ومتضامــن، يحتــل فيــه املواطن مكانة مركزية.

             وهــذا النمــوذج لــه أبعــاد تتمثــل أساســا فــي تعزيــز قــدرات الفــرد وضمــان تكافــؤ الفــرص ومجتمــع مزدهــر 
ثــم مجتمــع متضامــن. غيــر أننــا ال يمكننــا إغفــال النمــاذج الســابقة فــي إعــداد مشــروع التنمــوي الجديــد املزمــع 
انجــازه والتــي بينــت علــى أنهــا غيــر قــادرة علــى االســتجابة للمطالــب امللحــة والحاجيــات املتزايــدة للمواطــن، كمــا 
أنهــا غيــر قــادرة علــى الحــد مــن الفــوارق بيــن الفئــات ومــن التفاوتــات املجاليــة، ناهيــك عــن تحقيــق العدالــة 

االجتماعيــة.

              وهنــا وجــب طــرح تســاؤل مــن أجــل تفــادي الســقوط فــي ســلبيات النمــاذج الســابقة والرقــي بمتطلبــات 
مســايرة  علــى  قــادرة  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  املؤسســات  أالوهوهــل  الجديــد،  التنمــوي  النمــوذج 

الجديــد؟ املغربــي  التنمــوي  النمــوذج  متطلبــات 
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               مــن خــالل هاتــه التســاؤالت ســوف نقــف علــى مكتســبات املقاطعــة ألنــه ال يمكــن الســير قدمــا دون 
الوقــوف علــى املكتســبات املحصــل عليــه أوال.

               تعــد مقاطعــة تابريكــت مــن أكبــر مقاطعــات املدينــة فمســاحتها تبلــغ 960 هكتــار وتعــداد ســكانها 
2	277.2 نســمة حســب إحصــاء ســنة 2014، غالبيتهــم مــن الشــباب ينتمــون الــى فئــة اجتماعيــة محــدودة 
الدخــل . كمــا أنــه مــن ناحيــة التوزيــع التســكاني نالحــظ أنهــا تمثــل نســبة 28/ مــن ســاكنة مدينــة ســال بنســبة 

األخــرى. املقاطعــات  تفــوق 

              أمــا مــن ناحيــة املؤهــالت املاديــة تتوفــر املقاطعــة علــى العديــد مــن املرافــق االجتماعيــة والثقافيــة 
ســاكنتها. حاجيــات  تلبــي  التــي  التحتيــة  والبنيــات  التجاريــة  واملحــالت  والرياضيــة 

            ومــن أبــرز احيــاء املقاطعــة حــي الروســطان، حــي املزرعــة، وحــي امليعــارة وحــي لالعائشــة، وحــي القــدس 
وحــي الحريــة وحــي االنبعــات وحــي الرحمــة. وتخترقهــا العديــد مــن الشــوارع املعروفــة بكثافتهــا الســكانية ورواجهــا 

التجــاري منهــا شــارع محمــد الخامــس، شــارع لالأمينــة وشــارع لالاســماء.
            كما أن املقاطعة تتوفر على مجموعة من األشغال والتجهيزات املهمة التي ال يمكننا التطرق اليها كلها 

لكن األكيد أنه ال يمكن االســتهانة بها.
             كما أنه في مجال املســاحات الخضراء، تتوفر املقاطعة على عدد ال بأس به من الحدائق وعلى ســبيل 

املثال ال الحصر حديقة عبد الخالق طريس والحديقة املتواجدة بقطاع الف إلى غيرها من الحدائق.
            بالنســبة للمجــال الثقافــي، تتوفــر املقاطعــة علــى مكتبــات ومركــز للتنشــيط الثقافــي كمــا تــم بنــاء وتجهيــز 

الخزانــة باإلضافــة الــى ترميــم الســور.
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            بالنسبة للمجال الريا�صي خلقت العديد من مالعب القرب وقاعة مغطاة ومسبح مغطى.
           بالنســبة لقطــاع الشــبيبة والرياضــة، نجــد دور الشــباب، أنديــة نســوية تتوفــر علــى حضانــة  ومراكــز 

املســنين. اســتقبال 
           أما الجانب الصحي فقد تم العمل على بناء وتيهئ مركزين استشفائيين. 

           كما ال يجب اغفال جانب البنايات وامللحقات االدارية نجد املكتب البلدي الصحي ومركز الشرطة.
           علــى مســتوى التأهيــل والتوســيع علــى مســتوى الدعــم الجماعــي نجــد الحــي الصناعــي تابريكــت ، ســوق 
املزرعــة وســوق الصالحيــن الــذي يعتبــر مشــروع حضــاري متكامــل ، زد علــى ذلــك تحويــل مدرســة لــال أســماء الــى 

مشــروع ثقافــي.
إذن كل ما سبق ذكره يعتبر من بين أهم املؤهالت واملكتسبات التي تزخر بها مقاطعة تابريكت.

           لكــن كل ذلــك، ال يمنــع مــن وجــود بعــض العوائــق وهنــا وجــب طــرح تســاؤالت حــول مــدى اســتجابة هاتــه 
املشــاريع والتجهيــزات الحتياجــات املقاطعــة ولتطلعــات الســاكنة املرتفعــة مقارنــة بباقــي املقاطعــات؟ هــل هاتــه 
املشــاريع تغطــي املجــال الترابــي بأكملــه؟ هــل هــي متنوعــة حســب حجــم املكونــات مــع املجــال الترابــي للمقاطعــة؟ 
وهــل أخــذت هاتــه املشــاريع بعيــن االعتبــار مقاربــة النــوع والدمــج االجتماعــي املحلــي؟ كل ذلــك بغــرض إنجــاح 
البرنامــج  تطلعــات  فــي  بهــا  القيــام  املزمــع  املشــاريع  لتكــون  ملناقشــته  متواجــدون  اليــوم  نحــن  الــذي  املخطــط 

التنمــوي الجديــد. 
          أيضــا البــد مــن التطــرق الــى املعاييــر التــي مــن املمكــن أن تقــف ســدا مانعــا للوقــوع فــي الهفــوات الســابقة 

مــن بينهــا:
    - تخطيط وبرمجة متكاملة مندمجة باملقاطعة.

    - دراسة حجم التحديات.
    - املطالب االجتماعية واالقتصادية والثقافية والترفيهية للساكنة.

              كل هاتــه املعاييــر ســتمكننا ال محالــة مــن احتــرام مفهــوم املقاربــة التشــاركية بصفــة عامــة، واملتمثلــة فــي 
الســياق التدريجــي للقــرار التنمــوي يدفعنــا للحديــث عــن ضــرورة التفكيــر فــي مناهــج حديــدة مــن ضمنهــا املقاربــة 
التشــاركية التــي تعتبــر مــن أبــرز املناهــج التربويــة التــي ترتكــز علــى مســتوى التفاعليــة مــن التنشــيط الترابــي الــذي 

أصبــح مــن األدوار الناجحــة لجعــل املجتمعــات شــريكا فعاليــا فــي العمليــة التنمويــة.
أال  والقــوة  الشــرعية  عليهــا  يضفــي  قانونــي  هوشــق  األول  شــقين  علــى  تتوفــر  التشــاركية  فاملقاربــة  إذن 
وهوالدســتور الــذي يضمــن لهــا حقوقهــا والثانــي يتلخــص فــي األهــداف الســامية التــي تضمــن مشــاركة جميــع 

. التنمــوي  املجــال  فــي  املتدخليــن 
-السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية 

             أشــكر الســيد املتــوكل علــى مداخلتــه القيمــة، والتــي تطــرق مــن خاللهــا الــى اإلنجــازات واملشــاريع املهيكلــة 
املتواجــدة فــوق تــراب مدينــة ســال، وبالتالــي علــى املســتوى الوطنــي ، كمــا تمــت االشــارة الــى التأهيــل الحضــري 
الــذي أعطــى انطالقتــه امللــك محمــد الســادس نصــره هللا ســنة 2014 تلبيــة لالحتياجيــات االساســية للســاكنة، 
كمــا تــم الوقــوف علــى مؤهــالت مدينــة ســال دون إغفــال االختــالالت واالشــكاالت التــي عرفتهــا التجربــة الســابقة 
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والتــي  يجــب تجاوزهــا علــى مســتوى الوثائــق وعلــى مســتوى التفعيــل.    
            فبالنســبة لنــا كفاعليــن محلييــن سياســيين أواملدنيينأوإدارييــن مطالبيــن باالشــتغال معــا بمعيــة مجلــس 
باســتحضار  كذلــك  مطالبيــن  الوطنــي.  مســتوى  علــى  اإلداري  للتقســيم  األولــى  الخليــة  تعتبــر  التــي  الجماعــة 
مجموعــة مــن املقاربــات الحقوقيــة بمــا فيهــا مقاربــة النــوع، ألن املقاربــة التشــاركية هــي آليــة حقيقيــة تســتطيع 
مــن خاللهــا مجموعــة مــن الفئــات التــي يحكمهــا الجانــب الطبقيأوالنوعيأواحيانــا لعــدم التمكــن مــن االنخــراط 

لالســتفادة مــن السياســية العموميــة بمدينــة ســال مــن أجــل تحقيــق شــعار »ســال لــي بغينــا« .
            وكخالصة ملا سبق كل املداخالت تروم دعم شعار »سال لي بغينا« بالفعل يمكن ألي شخص أن يصل 
هدفــه وبســرعة ، لكــن األكيــد إذا تظافــرت جهــود جميــع الفاعليــن ســنحقق األبعــاد املتوخــاة كبنــاء املجــال 
مــع توفــر شــروط التعاقــد حــول البرامــج والخصــاص املوجــود ، هــذا الخصــاص الــذي تكــون فيــه الجماعــة 
ملزمــة باملطالبــة بخلــق قنــوات تكــون اســتدامة وليســت فقــط مرحليــة لجميــع الفاعليــن وأن تدافــع علــى حقــوق 
الســاكنة الفاعليــن املؤسســاتيين أومجموعــة مــن املشــاريع بصفــة عامــة ، كمــا يجــب املراهنــة علــى مؤهــالت 
العنصــر البشــري، فبمــوازاة بنــاء املنشــآت والطرقــات بميزانيــة وتكلفــة جــد مهمــة يجــب إدمــاج وأخــذ العنصــر 

البشــري بعيــن االعتبــار فــي هاتــه البرامــج ألن مدينــة ســال تتوفــر علــى بنيــة تحتيــة ال يســتهان بهــا . 
              وللتعقيــب علــى كل مــا ســبق يحضــر معنــا الســيد املهــدي دويــران أســتاذ التعليــم العالــي الســتحضار 
البعــد العلمــي واألكاديمــي عنــد وضــع املقترحــات والبرامــج املهيكلــة باملدينــة ، كمــا تحضــر معنــا الســيدة حســناء 
شــيهابي عضــوة بهيــأة املســاواة وتكافــؤ الفــرص وتجــدر اإلشــارة الــى أن املقاربــة املعنويــة ومقاربــة النــوع ســتظهر 

ال محالــة خــالل تدخلهــا .
- السيــد يوســف ازكــري : النائب الثامن للسيد رئيس مقاطعة سال

             تحت الشعار الكبير »سال لي بغينا« استوحي شعار بجانبه وهو«تابريكت لي بغينا« ، فمن خالل لقاء 
اليوم ومن خالل املداخالت القيمة سنحرص على أخذ التوصيات الالزمة .

            ان الحضــور الكريــم علــى علــم بــأن املرتكــزات األساســية لبرامــج التنميــة املحليــة تعتمــد أساســا علــى 
محــاور أساســية تتلخــص فــي النمــوذج التنمــوي والتنميــة املســتدامة واملقاربــة التشــاركية ومقاربــة النــوع ثــم 

املحافظــة علــى البيئــة .
             اليــوم يحضــر معنــا املجتمــع املدنــي والســاكنة املحليــة واملصالــح الالممركــزة ، فهــذه املقاربــة التشــاركية 
لــم تأتــي اعتباطــا بــل كان ذلــك ناتــج عــن العديــد مــن التجــارب الســابقة والبرامــج املهيكلــة واملشــاريع التنمويــة 
للجماعــات التــي أتبتــت فشــلها لأســف الشــديد ، حتــى علــى املســتوى العالمــي فشــلت املقاربــة التنمويــة علــى 
تحقيــق املبتغــى الــذي وضعــت مــن أجلــه رغــم توفــر املــوارد املاليــة ، وهكــذا ارتــأى املشــرع مــن خــالل القانــون 

التنظيمــي 113.14 تفعيــل هاتــه املقاربــة التشــاركية .
             وعلــى مســتوى تــراب مقاطعــة تابريكــت نلمــس العديــد مــن املشــاريع الهامــة التــي لــم تعــرف النجــاح 
املتوخــى منهــا وخيــر مثــال، املعضلــة التــي تعرفهــا أســواق القــرب التــي أصبحــت مهجــورة مــن الباعــة لعودتهــم مــن 
جديــد الــى االزقــة والشــوارع. وهــي معضلــة لــم نســتطع كمنتخبيــن وال كســلطة محليــة ايجــاد حــل لهــا، ناهيــك 
عــن العديــد مــن املشــاريع األخــرى ليــس فقــط علــى املســتوى املحلــي، بــل أيضــا علــى املســتوى الوطنــي، وهنــاك 



97سال اللي بغينا

مثــال حــي فقــد تــم تزويــد دوار باملناطــق الجنوبيــة بالعالــم القــروي باملــاء الصالــح للشــرب بميزانيــة جــد مهمــة 
لكنــه فشــل بســبب رفــض نســاء القبيلــة هــذا املشــروع لعــدم إشــراكهن واستشــارتهن ألنهــن حرمــوا إلــى حــد مــا 
مــن النشــاط الــذي كــن يقمــن بــه والــذي يعتبــر بالنســبة لهــن كمتنفــس مللــيء الفــراغ والتســلية. وهــذا إن دل 
علــى �صــيء فإنمــا يــدل علــى أهميــة املقاربــة التشــاركية، التــي أصبحــت ضروريــة فــي تهيئــة البرامــج وأضحتالهيــآت 
فمقاطعــة  مختلــف  األمــر  الواقــع  أرض  علــى  لكــن   . القانــون  بحكــم  الجماعــات  علــى  مفروضــة  االستشــارية 

تابريكــت تحتــوي علــى 200 جمعيــة لكنهــا غائبــة عــن هــذا اللقــاء.
             إن املقاربــة التشــاركية وإشــراك املجتمــع املدنــي والســاكنة فــي اتخــاد القــرار مســألة ضروريــة إلنجــاح 
املشــروع املحلــي إضافــة الــى ضــرورة حضــور املصالــح الالممركــزة، الن املنحــة املخصصــة للمقاطعــة غيــر كافيــة 
وبالتالــي حضورهــم يهمنــا مــن أجــل التفكيــر فــي إعــداد برامــج مهيكلــة علــى املســتوى املحلــي ، خاصــة وأنهــا تتوفــر 

علــى صفــة تقريريــة ولــم تعــد تابعــة للــوزارة األم ، نتمنــى تفاعلهــم معنــا لتحقيــق برامــج متميــزة. 
            أيضا ال يجب إغفال االشكال الحقيقي املطروح أال وهوضرورة انخراط الفاعل الترابي،ألن املنتخب ال 
يمكنــه القيــام بــكل �صــيء بحكــم امليزانيــة الضعيفــة التــي يتوفــر عليهــا كل ذلــك مــن اجــل ان تكــون نتيجــة ايجابيــة 

التــي نطمــح لهــا جميعنا .
-السيــد املهــدي ديــوران :أستــاذ التعليــم العالــي بمعهد موالي رشيد

أوال أشــكر الســيد مصطفــى الســالمي رئيــس مقاطعــة تابريكــت علــى الدعــوة، كمــا أشــكر الســيد رئــس الجلســة 
الســيدة منشــطة الجلســة وممثــل الســلطة املحليــة والســادة املتدخلــون ثــم الحضــور الكريــم، وكتعقيــب علــى 

هــذا املوضــوع الهــام ســأتطرق إلــى شــقين أساســيين: 
أجــل  مــن  مــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  إنعــاش  أجــل  مــن  خصيصــا  وضــع  االســتثمار  برنامــج  إن 
للتشــخيص  تطرقــت  املداخــالت  واليــوم مجمــل  التشــاوري،  للقــاء  وعامــة  نضــرة شــمولية  وإعطــاء  تبســيط 
التشــاوري الــذي تــم اقتراحــه مــن قبــل الجميــع والســيد ممثــل عمالــة ســال تطــرق الــى مجموعــة مــن مشــاريع 
القــرب واالكراهــات التــي تواجههــا ، أهمهــا انعــدام الوعــاء العقــاري بمقاطعــة تابريكتوهواالشــكال الــذي تعرفــه 

ككل.     املدينــة 
             إن املجــال الجغرافــي ملقاطعــة تابريكــت محصــور باملقاطعــات األخــرى املمثلــة ملدينــة ســال، وبالتالــي ال 
توجــد فضــاءات كبــرى إلحــداث مشــاريع يمكــن مــن خاللهــا تحســين الظــروف املعيشــية للفــرد الــذي هوأســاس 

التنميــة االجتماعيــة.
             وهنــا نتكلــم عــن علــم االجتمــاع، فاملجتمــع يتكــون مــن أفــراد ومجــال جغرافــي وفضــاء اجتماعــي وقانــون 

محــدد للمســؤوليات وملتطلبــات العيــش الكريــم. 
          إذن الوعــاء العقــاري هوأسا�صــي لخلــق مشــاريع تعــود بالنفــع علــى الســاكنة ومتطلباتهــم، لكــن إذا توفــرت 
يأتــي دور املقاربــة التشــاركية ، أي الســاكنة  فضــاءات ال يجــب االســتعجال بخلــق مشــاريع وتفعيلهــا، وهنــا 
واملجتمــع املدنــي الــذي هوعبــارة عــن تكتــالت مــن االشــخاص فــي إطــار قانونــي تحــدث مــن خاللــه جمعيــة يكــون 
لها اختصاص في مجال معين يلعب دور صلة وصل بين املؤسسة التي تتكون من مصالح خارجية ومنتخبين 

وبيــن الســاكنة . وهنــا تظهــر أهميــة االســتعانة بالجمعيــات. 
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ومــن بيــن اإلكراهــات التــي تطرقتــم لهــا هــي األســواق ومالعــب القــرب ، والســؤال الجوهــري الــذي يطــرح نفســه 
مــن املســؤول عــن وضــع هاتــه املرافــق وتنفيذهــا ؟ واألكيــد أن ال املنتخبيــن الذيــن يقتصــر دورهــم علــى التســيير 
وال املجتمــع املدنــي الــذي يقتصــر دوره علــى إعطــاء التوصيــات والبحــت عــن مطالــب الســاكنة مســؤولون عــن 

ذلــك، إذن نحــن بحاجــة لوضــع نمــوذج يشــمل تخطيــط شــامل للمدينــة والســاكنة .

           فــي مداخلــة الســيد يوســف املتــوكل الــذي حــدد نســبة ســاكنة املقاطعــة ب 28/ مــن ســكان مدينــة ســال، 
لكــن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه هــل هاتــه النســبة تتكــون مــن الشــباب أومــن املســنين؟ وذلــك بهــدف تحديــد 

متطلبــات كل فئــة علــى حــدة .
            فاذا كانت هاته النسبة تنم عن فئة الشباب يجب التفكير في توفير فرص الشغل، وأماكن تستوعب 
شــباب املقاطعــة، توفيــر مراكــز التكويــن وتوفيــر الثانويــات والجامعــات ألن الكليــة الوحيــدة املتواجــدة بســال 
الجديــدة تعــرف اكتضــاض كبيــر للعــدد الكبيــر مــن الطلبــة الذيــن يلتحقــون بهــا ســنويا . كمــا أن املدرجــات 

املتوفــرة ال يمكنهــا اســتيعاب هــذا العــدد الهــام مــن الطلبــة الــذي قــد يصــل الــى 000.	1 طالــب.
          

    كمــا أن تحســين املســتوى التعليمــي مرتبــط أساســا بالرقــي بالجانــب الصحــي وباملجــال الثقافــي، للتقليــل مــن 
الفــوارق االجتماعيــة حتــى نضمــن تنميــة اجتماعيــة متســاوية للجميــع.

إذن ومــن خــالل تبــادل االفــكار والتجــارب يمكننــا الخــروج مــن هــذا اللقــاء التشــاوري بتوصيــات لخلــق نمــوذج 
تنمــوي فعــال ، نحقــق مــن خاللــه األهــداف املتوخــاة مــع الحــرص علــى وضــع تخطيــط أولــي ملعرفــة املعلومــات 

واملعطيــات الالزمــة داخــل املقاطعــة لضمــان انتاجيــة بجــودة عاليــة. 
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بالتنميــة  البشــرية املؤهلــة ألننــا بحاجــة إلنســان واع  املــوارد  لتوفيــر               كذلــك هنــاك ضــرورة ملحــة 
بــل  النمواالقتصــادي  ليــس  هنــا  واملقصــود  االقتصاديــة  بالتنميــة  مرتبطــة  بالضــرورة  هــي  التــي  االجتماعيــة 
تنميــة املجــال علــى املــدى الطويــل )	 ســنوات(، حســب الرؤيــة املولويــة لصاحــب الجاللــة ألننــا نتحــدث هنــا 
عــن ســنة 	203. ومــن خــالل رؤيــة )2010 - 2020( اســتطعنا تحقيــق اهــداف معينــة وأخــرى لــم نتمكــن مــن 
تحقيقهــا نضــرا لجائحــة كورونــا. وبســبب مجموعــة مــن اإلكراهــات الدوليــة عشــنا نوعــا مــا تراجــع فــي التنميــة 
االجتماعيــة، لكــن وفــي املقابــل عرفــت التنميــة االقتصاديــة تصاعــدا ملموســا ســتظهر نتائجــه خــالل الثــالث 
ســنوات املقبلــة علــى أق�صــى تقديــر، وذلــك إثــر االنفتــاح علــى القــارة االفريقيــة ودول أمريــكا الالثنيــة فــي إطــار 
املجهــودات الدبلوماســية لــوزارة الخارجيــة تحــت رعايــة صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره هللا .

            إن النمــوذج التنمــوي الجديــد يعتبــر اللبنــة االولــى مــن لبنــات التنميــة املحليــة، واالهتمــام بتنميــة 
يــروم باألســاس تحقيــق التنميــة املحليــة ملدينــة ســال بالخصــوص، وبالتالــي التنميــة علــى  مقاطعــة تابريكــت 
الصعيــد الوطنــي ككل، مــن خــالل التخطيــط واالســتعانة باملعلومــات واملعطيــات الكافيــة لتحقيــق االهــداف 

. املنشــودة 
             كذلــك تنميــة املــوارد البشــرية التــي تكلمتــم عنهــا مرهونــة بوضــع سياســات اقتصاديــة مناســبة للظرفيــة 
وللمجــال الجغرافــي الــذي نعيــش فيــه، مــع الحــرص علــى تحقيــق األمــن واالســتقرار ونشــر الوعــي التنمــوي بيــن 

الســاكنة. 
- السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية

            شــكرا لكــم علــى تعقيبكــم والــذي تطرقتــم مــن خاللــه الــى االســتغالل املعقلــن للوعــاء العقــاري املوجــود، 
وكــذا مســؤولية املجتمــع املدنــي فــي املشــاركة فــي وضــع البرامــج واملشــاريع. وتجــدر اإلشــارة الــى أن قبــل صــدور 
دســتور 2011 كان هنــاك لبــس فــي األدوار الوظيفيــة املخصصــة للجمعيــات، أمــا اآلن فــاألدوار واضحــة ال غبــار 
عليهــا حيــث أصبحــت تلعــب دور املقاربــة التشــاركية واملســاهمة فــي خلــق الديناميــة بهــدف وضــع الحاجيــات 
وبنائهــا وتتبــع تنزيــل السياســة العموميــة والوقــوف علــى بعــض االشــكاالت وايجــاد الحلــول لبعــض االكراهــات .
             في حين، أن مشروع املجال هومسؤولية مؤسسات الدولة واملؤسسات املنتخبة، في اإلطار املمكن وفي 
إطــار التعامــل مــع السياســة العموميــة للبــالد، حاليــا رئيــس مجلــس الجماعــة مطالــب بالقيــام بــدور املرافعــة 
، أيضــا ال بــد مــن اســتغالل الفاعليــن واســتغالل البرامــج املوضوعــة وتتميــن التجــارب املوجــودة بتعــاون مــن 
جميــع املنخرطيــن ألن مســألة االلتقائيــة جــد مهمــة رغــم أنهــا ال تتوفــر علــى مرجــع قانونــي، لكــن أعتقــد أن 
التوافــق حــول اتفاقيــات الشــراكة بيــن جميــع الفاعليــن يمنحنــا امكانيــة االشــتغال وتتميــن الفاعليــن املوجودين 

فــي املجــال. 
فــي تدخلكــم هواســتثمار للمعطيــات واعتقــد أن املســار التشــاوري بمقاطعــة               مســألة التشــخيص 

املدنــي.  واملجتمــع  والســاكنة  الفاعليــن  بمعيــة  إيجابيــة  جــد  نتائــج  بإعطــاء  كفيــل  تابريكــت 
             مســألة الجانــب الثقافــي وهــي نقطــة أساســية ألن الرهــان علــى العنصــر البشــري جــد مهــم، واألمــر هنــا 
ال يتعلــق فقــط بالقائميــن علــى البرامــج وتنزيلهــا بــل أيضــا الســاكنة والتــي غالبــا عنــد اشــراكها تتبنــى وتســاهم فــي 

الفعــل املحلــي بحكــم انتمائهــا للمجــال املحلــي .
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             التفكيــر فــي بنــاء املشــاريع يجــب أن يكــون تفكيــرا جماعيــا ومســتمرا ودائمــا مــن قبــل جميــع مكونــات 
املجــال املحلــي بتابريكــت. أشــكر الســيد املهــدي دويــران علــى تدخلــه القيــم وال تفوتنــي الفرصــة للتأكيــد علــى 

أهميــة الجانــب العلمــي واألكاديمــي.
-السيــدة حسنــاء الشيهابــي : إطار بوزارة البيئة وعضوبهيأة املساواة وتكافؤ الفرص 

بعمالة سال 
            بداية أحيي الحضور الكريم كل بصفته وإسمه، كما أحيي مجلس مقاطعة تابريكت على تنظيمه لهذا 
اللقــاء التشــاوري، الــذي يدخــل فــي صلــب التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، وكذلــك فــي صلــب التحديــات 

االقتصاديــة املجتمعيــة خصوصــا ونحــن أمــام رهــان كبيــر أال وهوتنفيــذ ووضــع النمــوذج التنمــوي الجــاذب.
            بحكــم اشــتغالي كباحثــة فــي مجــال االســتثمار ال يمكننــي إال التدخــل فــي هــذا املوضــوع، والتعقيــب 
علــى مــا ســبق، ونحــن أمــام هاتــه املائــدة التشــاورية، كان البــد مــن تمكيننــا مــن املنجــزات واملكاســب التنمويــة 
والحصيلــة االســتثمارية داخــل مقاطعــة تابريكــت لفائــدة الســاكنة. كذلــك توفيرنــا علــى برنامــج أومخطــط عمــل 

ملجــال االســتثمار املزمــع القيــام بــه خــالل الســنتين املقبلتيــن.
           شخصيا أنا أؤمن بالعمل السيا�صي الذي يساهم في التنمية الترابية لكن ِأؤمن بالعمل السيا�صي الذي 
يرتكــز علــى أحــكام علميــة، وهنــا ال بــد مــن التطــرق الــى أنــواع االســتثمارات املتواجــدة علــى مســتوى مدينــة ســال 

والــذي ينقســم الــى ثــالث أنــواع :
       - هنــاك االســتثمار العقــاري وهــوكل مــا يتعلــق بالبنــاء والعمــران، وكــذا االســتثمار الفالحــي املتواجــد علــى 

جوانــب املدينــة )الســهول وابوقنــادل(.
       - اســتثمار الخدمــات والــذي لــه عالقــة بالــوكاالت البنكيــة ووكالــة االتصــاالت وبقطــاع النظافــة وقطــاع 

اإلنــارة.
مــن  مــا زال موجــود لحــد اآلن حيــث نجــد أحيانــا شــخصية معنويــة تســتفيد  الريــع والــذي  - اســتثمار         
التمييــز أومــن التحفيــز أومــن الحمايــة التــي تســمح لهــم بالترخيــص األمــر الــذي يكــون لــه أثــر ســلبي علــى تنافســية 

االســتثمار وكذلــك علــى تكافــؤ الفــرص.
              وفــي إطــار هــذا اللقــاء أتمنــى إعطــاء األهميــة الكبــرى لالســتثمار فــي الرأســمال البشــري ، تحــذث الســيد 
ممثــل عامــل عمالــة ســال علــى مالعــب القــرب السوســيوتربوية،ونحن اليــوم بحاجــة الــى مالعــب سوســيوتربوية 
فــي  الــى االســتثمار  ، فنحــن لســنا بحاجــة  الربــاط  الــذي عرفتــه مدينــة  بعــد شــغب املالعــب  رياضيــة خاصــة 
سياســة البناء بل الى االســتثمار في سياســة التأطير، سياســة التوعية، سياســة التحســيس، سياســة املواكبة، 
وسياســة املصاحبــة وخاصــة فــي االســتثمار املعرفــي والتربــوي األخالقــي داخــل املؤسســات التعليميــة باإلضافــة 

الــى االلتــزام فــي الواجبــات والحقــوق والرقــي فــي روح املواطنــة .
             كذلــك ال بــد مــن التكلــم علــى االســتثمار الثقافــي وال أقصــد هنــا املــوروث الثقافــي أوالفكــري بــل أقصــد 
صناعــة الثقافــة ألنــه مــن خــالل نشــر قيــم الثقافــة األخالقيــة والتغذيــة الصحيــة لــن نكــون بحاجــة لهــذا العــدد 
الكبيــر مــن الســجون واملستشــفيات.  طبعــا دون إغفــال ضــرورة االســتثمار فــي املســارح والســينما وكــذا مســارح 

الهــواء الطلــق واملهرجانــات الثقافيــة والتــي تلعــب دور مهــم فــي الجــدب الســياحي.
             مســألة أخــرى مغيبــة الــى حــد مــا وهــي االســتثمار فــي الشــق البيئــي ألنــه يجــب االســتثمار فــي الســياحة 
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االيكولوجيــة بســال املدينــة العريقــة، مدينــة التاريــخ، مدينــة الجهــاد البحــري، املدينــة الخضــراء التــي تحتضــن 
أكبــر غابــة فــي املغــرب »غابــة املعمــورة« مدينــة الســواني بامتيــاز، مدينــة املــدارس الثقنيــة الفالحيــة البيئيــة 
باإلضافــة الــى الحديقــة العجيبــة املتواجــدة بمقاطعــة بوقنــادل نحــن بالفعــل بحاجــة الــى التســويق الســياحي. 
             وفي نفس الســياق عندما نتكلم عن الســياحة االيكولوجية يمكننا االســتثمار في النقل األخضر النقل 
صديــق البيئــة، بالفعــل الطرامــواي وقــوارب الصيــد التــي تقــل الســاكنة بيــن العدوتيــن يلعبــان دور مهــم لكــن 
بإمكاننــا التوجــه نحواالســتثمار فــي النقــل مــن نــوع آخــر كالدراجــات الكهربائيــة، وللعلــم فمدينــة الربــاط كانــت 

ســباقة فــي هــذا املجــال الســتعمالها الدراجــات الخضــراء.
             أيضــا ال يمكــن اغفــال االســتثمار فــي الطاقــات املتجــددة، عايشــنا ملــك اهتــم بإنشــاء الســدود اآلن 
لدينــا ملــك يهتــم بالطاقــة املتجــددة وهواألمــر الــذي يتما�صــى مــع النمــوذج التنمــوي ومــع االســتراتيجية الوطنيــة 
العموميــة  املرافــق  تنــص وتؤكــد علــى أن تحتــرم جميــع  التــي  الدولــة  مــع مثاليــة  للتنميــة املســتدامة وكذلــك 

البيئيــة. املواصفــات واملعاييــر 

             كذلــك أهميــة االســتثمار فــي النفايــات، خاصــة وأن مدينــة ســال تتوفــر علــى وحــدات ســكنية كبيــرة 
كاملجمــع الســكني الضحــى مثــال إذا اهتمــوا بفــرز النفايــات )العلــب البالســتيكية وبقايــا الخبــز( ،ســيتم ضمــان 

مردوديــة مهمــة لهاتــه الوحــدات . 
             أيضــا فيمــا يتعلــق بمقاربــة النــوع، وبهــذه املناســبة أحيــي النســاء الحاضــرات وأحيــي جميــع النســاء 
املغربيــات بجميــع أنحــاء العالــم خاصــة ونحــن نحتفــل باليــوم العالمــي للدفــاع عــن حقــوق املــرأة كمــا أغتنــم 
الفرصــة ألحيــي جميــع النســاء املغربيــات املتواجــدات بمخيمــات تنــذوف ومدينتــي ســبتة ومليليــة املحتلتيــن. 

وكذلــك نؤكــد دعمنــا لنســاء ضحايــا النزاعــات الحربيــة.
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            كمــا ال يجــب أن نســتثني االســتثمار فــي االقتصــاد التضامنــي والــذي يعتبــر مدخــل للعدالــة االجتماعيــة 
االقتصاديــة وصبغــة اجتماعيــة وهنــا ال بــد مــن التطــرق الــى التعاونيــات التــي ســاهمت فــي خلــق مشــاريع مــدرة 
فــي  فــي إظهــار مهارتهــن وكفاءتهــن  بــد مــن أن أحيــي جميــع نســاء التعاونيــات اللواتــي نجحــن  للدخــل، وهنــا ال 
الوطنيــة  املبــادرة  حضــور  نتمنــى  كنــا  املوضــوع  ذات  ،وفــي  محليــة  ترابيــة  مقــاوالت  وتســيير  مشــاريع  انجــاح 
للتنميــة البشــرية إللقــاء عــرض حــول االقتصــاد التضامنــي واالقتصــاد األخضــر الــذي يحافــظ علــى البيئــة 
وعلــى التنميــة املســتدامة. وكــذا حــول الجمعيــات والتعاونيــات التــي عرفــت تراجــع فــي اآلونــة األخيرة،وهواألمــر 
تعاونيــة  التــي اضمحلــت وكــذا  »النقاشــات«  تعاونيــة  بالذكــر هنــا  الــذي الحظتــه كفاعلــة جمعويــة وأخــص 

»الزرابــي« التــي أفلســت. 
            وكمجمــل القــول حــان الوقــت لنكــون عملييــن ، والخــروج بالتوصيــات الجــادة وبحكــم أننــي أمينــة 
مــال الفضــاء الــذي نتواجــد فيــه حاليــا ، أرحــب بالجميــع وأقتــرح توفيــر قاعــة تخصــص للمســتثمر نحــرص مــن 
خاللهــا القيــام بتكويــن وتأطيــر الشــباب حاملــي املشــاريع فــي إطــار االســتثمار، األكيــد أن التكويــن املنهــي يشــمل 
العديــد مــن البرامــج بمــا فيهــا برامــج املســاندة برامــج االمتيــاز برنامــج فرصــة  األن هنــاك برنامــج األوراش والــذي 
فــي طــاره نحــرص علــى خلــق خليــة للمســتثمرين بمعيــة كل مــن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية واملنتخبيــن 

ومجلــس املقاطعــة والجمعيــات بهــدف االشــتغال الجــدي . 
             وأخيرا، لدي تساؤل أندد به دائما أين هي الجامعة من االستثمار؟ وأين دور الشباب من االستثمار؟ 

-السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية
             بالحقيقــة تدخلكــم كان متنــوع وملــس العديــد مــن النقــاط مــن بينهــا االســتثمار والتســويق الســياحي مــن 

خــالل ديناميــة كبيــرة لالشــتغالتحت شــعار » تابريكــت لــي بغينــا« هــي موجــودة فــي »ســال لــي بغينــا«. 
            كمــا تمــت إثــارة فكــرة اســتثمار القــرب والتــي هــي بحاجــة فقــط لصيغــة معينــة حتــى تدمــج فــي البرنامــج ، 

باإلضافــة الــى االقتصــاد  التضامنــي والــذي يعتبــر رافعــة حقيقــة لفئــة اجتماعيــة معينــة. 
يمكــن  التضامنــي،  الجهــة لالقتصــاد  البرامــج علــى مســتوى مجلــس  مــن  العديــد               وكإضافــة هنــاك 
لســاكنة تابريكت االســتفادة منه ، كما أن مســألة توفير كشــك معلومات يتعلق باألوراش أواملبادراتأوالفرص 

املمنوحــة مباشــرة للشــباب أمــر صحــي .
             وبــدوري أحيــي املــرأة املغربيــة علــى جميــع املواقــع التــي حــازت عليهــا عــن جــدارة واســتحقاق ألنهــا تعتبــر 
فاعلــة حقيقيــة وتطــورت بشــكل كبيــر، حتــى أنهــا أزعجــت الــى حــد مــا، ألن التحــول فــي تفكيــر املــرأة وتواجدهــا فــي 
املجــال العــام تحكمــه ثقافــة، والزمــن االجتماعــي يســمح لنــا بتوطيــد تواجدهــا ،وأشــير لهاتــه النقطــة بحكــم أن 
هــذا الشــهر هوشــهر املــرأة بامتيــاز والحكومــة املغربيــة والدولــة املغربيــة أعطــت ترســانة قانونيــة مهمــة لتأكيــد 

علــى الحضــور النســوي .
جميــع التدخــالت والتعقيبــات كانــت غنيــة وملمــة باملجــال الســالوي وأفتــح املجــال لتســاؤالتكم ومقترحاتكــم 

التــي أتمنــى أن تصــب فــي صلــب املوضــوع. 
-السيــد علــي عشــــاق :

             بدايــة البــد مــن تقديــم الشــكر الجزيــل للســيد رئيــس مقاطعــة تابريكــت كمــا أشــكر جماعــة ســال علــى 
هاتــه املبــادرة القيمــة.
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            لــدي العديــد مــن املالحظــات كنــت أود االدالء بهــا لكــن الســيدة حســناء الشــهابي تطرقــت لهــا مشــكورة 
ن أتمنــى تســجيلها وأخدهــا بعيــن االعتبــار.

بالفعــل عايشــت كمستشــار ســابق للمقاطعــة تجربــة اللجنــة التشــاورية  وخرجنــا بالعديــد مــن املقترحــات التــي 
لــم تفعــل ولأســف وهاتــه إشــكالية فــي حــد ذاتهــا .

           بالفعــل وكمــا ســبق الذكــر، تتوصــل مقاطعــة تابريكــت بمنحــة معينــة وليــس بميزانيــة، ال�صــيء الــذي 
يدفعنــا للمطالبــة بضــرورة الدفــاع علــى العديــد مــن املشــاريع املبرمجــة بمقاطعــة تابريكــت، والتــي تعتبــر ثــان 
مقاطعــة بعــد مقاطعــة البرنو�صــي بمدينــة الــدار البيضــاء علــى الصعيــد الوطنــي ، إال أنهــا تفتقــر ملجموعــة مــن 
املشــاريع املهيكلــة ، وخيــر مثــال هوتوقــف الحــي الصناعــي عــن االشــتغال والــذي كان يعتبــر فضــاء تنمــوي حــي 
باملقاطعــة، فــإذا تــم االســتثمار فــي ثــالث محــاور أساســية أال وهــم الجانــب االقتصــادي والثقافــي واالجتماعــي 

والبيئــي ، ســتتغير مالمــح املقاطعــة خــالل الخمــس ســنوات املقبلــة وهــي املــدة االنتدابيــة لهــذا املجلــس ,
           هنــاك العديــد مــن املشــاريع التــي أحدثــت لكنهــا لــم تعــرف االســتثمارية  كأســواق القــرب الفارغــة مــن 

التجــار الذيــن مازالــوا يجوبــون االزقــة والشــوارع، لــذا يجــب جعــل هــذا املوضــوع مــن أولويــات املقاطعــة . 
           كذلــك دور الشــباب يجــب إيالئهــم أهميــة كبيــرة ألن االســتثمار فــي الجانــب التربــوي والجانــب الثقافــي 

هوالــذي ســيضمن لنــا دريــة صالحــة للحــد مــن العديــد مــن الســلوكات الغيــر صالحــة .
السيــد محمــد بوصبــع: مستشار بمقاطعة تابريكت

            فــي الحقيقــة أشــكر الســيد املصطفــى الســالمي علــى حســن اســتقباله للمواطنيــن وللجمعيــات، كمــا 
أشــكر الســيد يوســف ازكــري نائــب الســيد الرئيــس لإلضافــة الكبيــرة التــي يســاهم بهــا ، كمــا أشــكر الســادة 

, واملعقبــون  املتدخلــون 
          بالنســبة ألســواق القــرب، إن ســبب عــزوف الباعــة بحــي الــدار الحمــراء وحــي الرحمــة الســتغالل الســوق 
راجــع باألســاس الــى صغــر املســاحة املخصصــة لهــم ملــا يخلــف ذلــك مــن ازدحــام إضافــة الــى انعــدام األمــن، رغــم 

املجهــودات الجبــارة التــي تقــوم بهــا الســلطات املحليــة بعيــن املــكان .
   بالنســبة ملالعــب القــرب فهــي غيــر صالحــة ال بالنســبة للجمعيــات وال بالنســبة لأطفــال، الذيــن كلمــا تقدمــوا 
بالعمــر ال يجــدون مالعــب مناســبة لهــم للســير قدمــا فــي تنميــة قدراتهــم وموهبتهــم وبالتالــي يتوقــف العطــاء فــي 

هــذا املجــال.
           بالنســبة للمســبح البلــدي بحــي الرحمــة أتمنــى التفكيــر الجــدي فــي االســتثمار فــي هــذا املســبح الــذي أصبــح 
نقطــة مهجــورة داخــل مقاطعــة تابريكــت، عندنــا جمعيــة املرجــان تمثــل مدينــة ســال واملغــرب فــي ملتقيات وطنية 

ودوليــة فلمــا ال يســمح لهــا باســتغالل املســبح البلــدي مــن أجــل تدريــب األبطــال للمشــاركة فــي بطــوالت عامليــة 
-السيد مصطفــى القصبـــاوي :مستشار بمقاطعة تابريكت

              أشــكر الجميــع علــى هــذا اللقــاء وأخــص بالذكــر الســيد رئيــس املقاطعــة وهنــا ســأتكلم بلســان املعــاق 
باعتبــاري منســق الهيئــة املحليــة لإلعاقــة بمدينــة ســال ، فــإذا كنــا نتكلــم عــن الرياضــة ومالعــب القــرب بمدينــة 
ســال، يجــب توفيــر القاعــات بالتجهيــزات املرتبطــة بمختلــف االعاقــات، لتمكيــن الشــخص املعــاق مــن إجــراء 
البطــوالت الوطنيــة، ونفتــح قــوس هنــا لإلشــارة الــى أن هــؤالء املعاقيــن منحــوا املغــرب امليداليــة البرونزيــة ورفعــوا 

رايــة املغــرب بألعــاب طوكيواألوملبيــة ، فأقــل مــا يمكــن فعلــه هومراعــاة دمجهــم فــي األماكــن الرياضيــة .



منتديات القرب مجالس المقاطعات 104

بالنســبة  البرايــت  توفيــر  وبالتالــي ضــرورة  املكتبــات  فــي  االســتثمار  عــن  نتحــدث  نحــن  الثقافــي  الشــق            
لصــم. بالنســبة  واملرئــي  للمكفوفيــن 

          تعتبــر مدينــة ســال مــن أكثــر املــدن التــي تضــم عــدد ال بــأس بــه مــن املعاقيــن، الســتقرارهم باملنطقــة 
بســبب االهتمــام الــذي كان يوليــه صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس عندمــا كان وليــا للعهــد آنــذاك ، 
الــذي كان يحــرص علــى اســتقبال هاتــه الفئــة مــن املجتمــع والتوفيــر لهــم مجموعــة مــن التحفيــزات ، وبالتالــي 
يجــب الحــرص مــن قبــل املقاطعــة ومجلــس الجماعــة علــى تحريــر امللــك العــام وأقصــد هنــا الرصيــف ، للمعانــاة 
اليوميــة ألصحــاب االحتياجــات الخاصــة كمــا يجــب الحــرص علــى وضــع بنــد خــاص بهاتــه الفئــة بدفتــر الشــروط 

والتحمــالت  عنــد إبــرام أي صفقــة مســتقبال .

- السيــدة خديجـة بوعبيــد : نائبة رئيس مجلس الجماعة  مستشارة بمقاطعة تابريكت
              إلعطــاء نبــذة عــن برنامــج مجلــس جماعــة ســال )2027-2022( ارتأينــا تغييــر املنهجيــة حيــث ســيتم 
إعطــاء الصالحيــة للمجتمــع املدنــي مــن أجــل تقديــم االقتراحــات املهيكلــة علــى صعيــد املقاطعــة، يتــم علــى إثرهــا 
خلــق برنامــج عمــل منســجم مــع تطلعــات الســاكنة ، مــع الحــرص علــى إشــراك الهيــآت واملصالــح الالممركــزة التــي 
تعتبــر محــور جــد مهــم فــي إعــداد هــذا البرنامــج. وكمــا ســبق القــول فــكل وزارة تتوفــر علــى برنامــج عمــل خــاص بهــا.

            بالنســبة إلعــداد برنامــج عمــل مقاطعــة تابريكــت، هنــاك العديــد مــن املحــاور املهمــة بمــا فيهــا محــور 
التعليــم، وتجــدر االشــارة الــى أن املؤسســات العموميــة املتواجــدة فــوق ترابهــا أفــرزت لنــا العديــد مــن األطــر 

والــوزراء بمدينــة ســال .
           هــذا البرنامــج يشــمل الشــق املتعلــق بالتأهيــل وبالبنايــات والشــق املتعلــق بالطفــل الــذي هوبحاجــة الــى 
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تكويــن فــي جميــع املجــاالت، كمــا ال يجــب إغفــال ضــرورة تأهيــل الفضــاءات املتواجــدة باملؤسســات التعليمــة 
العموميــة التــي تتوفــر علــى وعــاء عقــاري كبيــر مــع االخــذ بهيــن االعتبــار دوي االحتياجــات الخاصــة، خاصــة بعــد 

دمــج وزارة الرياضــة مــع وزارة التعليــم .
             بالنســبة للمجــال الصحــي نطالــب بإعــادة تأهيــل املســتوصفات كمــا نطالــب الــوزارة الوصيــة بالعمــل 
علــى تغطيــة الخصــاص الحاصــل فــي الطقــم الطبيــة واملمرضيــن. كمــا أطالــب بإعــادة تأهيــل دور الشــباب كــدار 

الشــباب تابريكــت وملــا ال إنشــاء دور شــباب جديــدة.
             يجــب أيضــا االهتمــام باملجــال االقتصــادي، وذلــك مــن خــالل تشــجيع خلــق مقــاوالت شــبابية ونســائية 
والعمــل علــى تأطيرهــم قانونيــا إلنشــاء املقاولــة، كمــا يجــب االهتمــام بخلــق املقاولــة الذاتيــة لفئــة معينــة مــن 
الســاكنة وأخــص بالذكــر هنــا بائعــات الخبــز، البائعــون املتجولــون ، األشــخاص الذيــن يبحثــون عــن عمــل 
يومــي فــي البنــاء مثــال ، حتــى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى بطاقــة التأميــن لضمــان ولوجــزء بســيط مــن حقوقهــم 

مــع الحــرص علــى تبســيط املســاطر القانونيــة مــن قبــل الــوزارة الوصيــة.
            بالنسبة للمساحات الخضراء هناك برنامج في طور االنجاز على صعيد مجلس جماعة سال. 

العمــال  مــن  كبيــر  عــدد  يشــغل  كان  الــذي  الرحمــة  بحــي  الصناعــي  الحــي  إحيــاء  بإعــادة  أطالــب  الختــام  وفــي 
واملســتخدمين

- السيـــد خالـــد الحنشـــــاوي: جمعية التعايش التوروكي
            أوال أشــكركم علــى الفرصــة التواصــل التــي منحتمونــا إياهــا، خاصــة وأننــا نعيــش فــي هاتــه املنطقــة 

عليهــا. ومــا  لهــا  ومــا  بخصوصياتهــا  الجغرافيــة 
            جــل التدخــالت تطرقــت الــى مشــكل الوعــاء العقــاري وكيفيــة يســتغله، الحمــد هلل العديــد مــن املرافــق 
حققــت النجــاح املنشــود، فيمــا عرفــت أخــرى فشــل ، وليــس عيــب أن نفشــل فقــط يجــب تصحيــح املســار ، 
وكمثــال ســوق أريانــة الــذي صمــم بشــكل نموذجــي، فيجــب التفكيــر فــي إيجــاد حلــول ليجــد الباعــة ضالتهــم ، 
وكاقتــراح مــن أجــل اســتغالل الفضــاء  لخلــق ثــروة ملــا ال يتــم اســتغالله كمركــب للســياحة والفندقــة طيلــة النهــار 
تقــدم فيــه وجبــات أوقاعــة لأعــراس أوكمســرح متعــدد االختصاصــات؟ األمــر الــذي ســيخلف مــوارد ماليــة 

مهمــة ســنويا باإلضافــة الــى خلــق فــرص الشــغل مــع ضمــان االســتمرارية. 
            بالنســبة للمشــاريع تفاجأنــا خــالل هاتــه الســنة بإقامــة الياســمين، قيــام شــركة بوضــع أحبــال االنترنيــت 
دون علمنــا، نحــن لســنا ضــد عملهــم بــل فقــط يجــب اتقــان عملهــم بشــكل صحيــح ، وبإمكانكــم معاينــة ذلــك . 
لكــن ومــن ناحيــة أخــرى ال يجــب أن تفوتنــي فرصــة تقديــم الشــكر ملجلــس املقاطعــة الــذي عمــل علــى تشــذيب 

أشــجار النخيــل وألول مــرة فــي تاريــخ املقاطعــة.
- السيـــد عبد العزيــز العـــروي : مستشار بمقاطعة تابريكت

          يمكن تلخيص النقط التي تمت االشارة في مجموعة من التوصيات:
           * نحنننــا بحاجــة الــى إرادة سياســية وقــرار عملــي إلنجــاز كل املشــاريع التــي مــن املمكــن االتفــاق عليهــا مــن 
قبــل اللجــن املختصــة التــي تجتمــع وتقــرر . لكــن أيــن هــي اإلرادة السياســية املوجــودة عنــد املشــرفين علــى عمليــة 

التنفيذ؟
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           * إعــادة النظــر فــي البنــود القانونيــة لخلــق بنــد يخــص املجلــس الجماعــي واملقاطعاتمــن أجــل اشــراك 
شــركات الحراســة الخاصــة لحراســة مالعــب القــرب والحدائــق العموميــة خاصــة بعــد توقــف التوظيــف .

           * بنــاء جامعــات متخصصــة فــي مدينــة ســال بقصــد اســتثمار العنصــر البشــري يكــون قــادرا علــى خلــق 
شــركات ومقــاوالت تعــود علــى املدينــة بالنفــع.

           * البحث عن الوعاء العقاري، لتواجد أماكن خالية يمكن استثمارها باملقاطعة. 
           * يجــب الحــرص علــى تقديــم الدعــم املالــي لــكل مــن قطــاع الحراســة وكــذا الجمعيــات التــي تشــتغل بجديــة 
ســواء تلــك املهتمــة بالرياضــة أوباملسرحأوبالســباحة مــن أجــل االســتثمار فــي العنصــر البشــري ، مــع الحــرص 

علــى  املتابعــة واملحاســبة الدائمــة. 
          * فيما يخص املرأة يجب الحث على املناصفة فال يمكن الحد منهما العيش دون االخر.

- السيـــد ابـــــدوالي : مواطن من غينيا كوناكري
أعتبــر نف�صــي مــن ســاكنة مقاطعــة تابريكــت بحــي الرحمــة، لحســن االســتقبال الــذي حضيــت بــه بعــد قدومــي 
مــن دبــي منــذ خمــس ســنوات ، الــكل تحــدث عــن املرافــق الترفيهيــة وعــن الحدائــق ، لكــن كل ذلــك ال يصــح دون 

تحقيــق األمــن واألمــان، والحــد مــن الهــدر املدر�صــي .
          بالفعــل هنــاك العديــد مــن املشــاريع التــي تــم احداثهــا، لكــن مــن املالحــظ غيــاب املرافــق الترفيهيــة لأطفــال 

، وكــذا إغــالق االســواق ليــال وهــي إشــكالية فــي حــد ذاتهــا . 
           الحــرص علــى فتــح بــاب املســتعجالت باملســتوصفات، ألنــه ال يعقــل أن يضطــر املواطــن الخــروج ليــال 

والبحــث عــن املواصــالت والذهــاب الــى غايــة مستشــفى مــوالي عبــد هللا بحــي القريــة .
 - السيد مصطفى السالمي :رئيس مقاطعة تابريكت

            اشــكر الحضــور الكريــم كل باســمه وبصفتــه لحضورهــم هــذا اللقــاء التشــاوري املخصــص لبرنامــج 
االســتثمار، مــع أن البعــض تكلــم عــن برنامــج التنشــيط املبرمــج غــدا.

املشــاكل  مختلــف  فــي  املحلييــن  الجمعوييــن  الفاعليــن  جميــع  هوإشــراك  اللقــاء  هــذا  مــن  والغــرض            
واإلكراهــات التــي تتخبــط فيهــا الســاكنة ، لرفــع توصيــات كافيــة لصياغــة برنامــج عمــل يســتجيب لتطلعــات 
وانتظــارات الســاكنة ولتحقيــق التنميــة املســتدامة املنشــودة باملقاطعــة تابريكــت خاصــة وجماعــة ســال عامــة 

بشــعار »تابريكــت لــي بغينــا« فــي »ســال لــي بغينــا«. 
           عمال بمبدأ التواصل واالنفتاح الذي ينهجه مكتب مجلس مقاطعة تابريكت باب املكتب مفتوح أمام 

جميع املقترحات واالنتقادات كذلك.
- السيــد محمــد خربــوش : مستشار بمقاطعة تابريكت

          أشــكر الســلطة املحليــة بعمالــة ســال علــى القضــاء علــى دور الصفيــح »راس املــا وســهب القايــد« بمدينــة 
ســال، لكــن هاتــه العمليــة خلفــت معضلــة تتمثــل فــي بقــاء الــكالب الضالــة باملنطقــة ، ســبق لــي التطــرق لذلــك 

بأشــغال الــدورة  لكــن لحــد اآلن لــم يتــم القضــاء علــى هاتــه املعضلــة .
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            كمــا أن املؤسســات التعليميــة املجــاورة لهاتــه األحيــاء أصبحــت فارغــة وعــدد التالميــذ جــد قليــل وأخــص 
بالذكــر مدرســة ابــي الحســن القاب�صــي ، مؤسســة املدنــي الصفــار ، مدرســة ذات النطاقيــن، اعداديــة الناصــري 
ومدرســة واد الدهــب فــي حيــن املؤسســات املتواجــدة بتابريكــت الشــمالية بحــي االنبعــات وحــي الــدار الحمــراء 

أصبحــت مكتظــة .

            هنــاك نمــاذج مــن املؤسســات تــم االســتثمار فــي الفضــاء الفــرغ املتواجــد بهــم كثانويــة ابــن الخطيــب تــم 
بنــاء مستشــفى املســتعجالت، تــم بنــاء مركــز محاربــة اإلدمــان وقاعــة مغطــاة بمدرســة ذات النطاقيــن لــم يتــم 

تدشــينهما بعــد ، اقتــرح اســتغالل مؤسســة ابــي هريــرة املقفلــة لهــذا الغــرض .

             كدلك بالقرب من مصحة مرجانة نجد بقعة أرضية تابعة لوزارة التربية الوطنية كان يقطن بها السيد 
رئيــس مصلحــة التخطيــط ســابقا أصبحــت فارغــة وتقــوم املقاطعــة علــى تنظيفهــا بوســائلها الذاتية،أقتــرح هنــا 

تحويل تلك البقعة الى منشــأة تســتفيد منها الســاكنة.

             فتح فضاءات املؤسسات التعليمية على العالم الخارجي، عندنا إعدادية املؤرخ الناصري بشارع مهم 
مــوالي يوســف حبــذا لــم تمــت إزالــة الســور وخلــق فضــاء تســتفيد منــه الســاكنة املجــاورة علــى شــاكلة اعداديــة 

البخــاري القريبــة مــن محطــة القطــار الربــاط أكــدال .

             هنــاك خصــاص كبيــر فــي املرافــق الصحيــة بمؤسســات التعليــم األولــي وهــي مســألة ضروريــة لصحــة 
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األطفــال ، فلمــا ال يتــم التفكيــر فــي خالــق شــراكات مــع شــركات التنظيــف والحراســة؟ 

السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية
            املداخــالت تطرقــت ملجموعــة مــن الجوانــب املهمــة لتفعيــل مشــروع برنامــج االســتثمار ، وهنــا أطلــب 
فــي  يتــم خلــق ورشــات  أن   ، الجمعوييــن  والفاعليــن  السياســيين  الفاعليــن  ومــن  املقاطعــة  رئيــس  الســيد  مــن 
هــذا املجــال، ونحــن مســتعدون كفاعلــون اداريــون املشــاركة وتقديــم املســاعدة أيضــا االشــتغال عــن طريــق 
العموميــة  السياســة  فيهــا  تراعــى  والبرامــج  االفــكار  مــن  مجموعــة  طياتهــا  فــي  تحمــل  عمــل  جداداتأوورقــات 
والديناميــة املتواجــدة أمــر جــد مهــم ، علــى أســاس أن تكــون بمعنــى أفــكار قابلــة لإلنجــاز تتوفــر علــى معاييــر 

 . معينــة تصنــع مخرجــات ومشــاريع مهيكلــة 

-السيــد مصطفــــى رابيــــا : املسؤول االقليمي للشباب والثقافة

           الشــكر املوصــول لرئيــس مقاطعــة تابريكــت ولجميــع الحضــور، ومــن خــالل التدخــالت المســنا مجموعــة 
مــن املعطيــات واألفــكار ، وال يمكننــا كمصالــح خارجيــة أن نظيــف أكثــر مــن ذلــك .     

             مقاطعــة تابريكــت تتوفــر علــى أحيــاء مكتظــة وهامشــية وتتوفــر علــى العديــد مــن املشــاكل علــى املســتوى 
االقتصــادي واالجتماعــي، األمــر الــذي يشــكل عبــئ علــى الســيد رئيــس مقاطعــة تابريكــت والســادة املستشــارين، 

أتمنــى لهــم مســيرة موفقــة وأن يكونــوا عنــد حســن الســاكنة.

            كقطاع مهتم بالشباب نحن على أتم االستعداد لالنخراط في جميع املشاريع االستثمارية التي ستكون 
موضــوع اتفاقيــة شــراكة ســواء بيــن املجلــس الجماعــي أوبيــن مقاطعــة تابريكــت للمســاهمة فــي إحداثمؤسســات 

دور الشباب. 

            فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة املتوفــرة بمقاطعــة تابريكــت مقارنــة مــع عــدد الســاكنة وعــدد 
املؤسســات الوظيفيــة التــي تهــم قطــاع الشــباب ، فــدار الشــباب تابريكــت ودار الشــباب الفروـكـي عــدد قليــل 
جــدا ، إذا اعتمدنــا معيــار دار الشــباب لــكل مــن 20.000 مــن الســاكنة فاملقاطعــة بحاجــة الــى 12 مؤسســة ، 
األمــر الــذي ال يمكــن تحقيقــه لصعوبــة توفــر الوعــاء العقــاري ، كمــا نهــا بحاجــة الــى توفــر ســت  أنديــة للنســاء 

واألطفــال وكــذا مالعــب للقــرب .

            وهنــا وجــب وضــع تشــخيص الواقــع الحقيقــي للوعــاء العقــاري بمقاطعــة تابريكــت الــذي مــن املمكــن 
دار  علــى  فقــط  نتوفــر  ألننــا  الســاكنة،  تطلعــات  ملســتوى  ترقــى  نموذجيــة  مؤسســات  لخلــق  فيــه  االســتثمار 

. لهــا  تابريكــت وللمالعــب رياضيــة املجــاورة  الشــباب 

             الســيد الرئيــس وكممثــل للشــباب، يدنــا ممــدودة لكــم لالشــتغال فــي إطــار املقاربــة التشــاركية للسياســة 
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املعتمــدة مــن قبــل الســيد الوزيــر إلنــزال البرنامــج التنمــوي الجديــد ، ونحــن علــى أتــم االســتعداد لالنخــراط فــي 
املشــاريع املزمــع القيــام بهــا بمقاطعــة تابريكــت لخدمــة املواطــن .

-السيــد عبــد اللطيـــف شـــاوش :  املديرية االقليمية لوزارة التربية الوطنية بسال
أنا جد سعيد اليوم بتواجدي معكم في اللقاء املتعلق ببرنامج االستثمار، 

 وأشــكر الســيد الرئيس وأعضاء املقاطعة على املجهودات القيمة املبذولة لتقريب سياســة مجلس املقاطعة 
وكجلــس الجماعــة  للســاكنة. وأن املديريــة اإلقليميــة جــد مســتعدة ومنفتحــة للمســاهمة فــي بنــاء هــذا البرنامــج 
والــذي يدخــل ضمــن التخطيــط املتعــدد الســنوات )2022 و2027( ، علــى أســاس أن يكــون االســتثمار متوفــر 
علــى برنامــج متكامــال ممنهجــا يــؤدي بالضــرورة الــى إخــراج منتــوج متفــق عليــه قابــل للتســويق وقابــل لإلنــزال 

. للتتبــع  وقابــل 
           عطفــا علــى مــا ســبق انجــز قســم العمــل االجتماعــي لعمالــة ســال دراســة تشــخيصية فــي إطــار تنزيــل كل 
املشــاريع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــري ســاهمنا فيهــا فــي إطــار التربيــة الوطنيــة وكان مجمــوع املؤشــرات 
املعتمــدة فــي حــدود 34 مؤشــر موزعــة علــى عــدة محــاور لالســتفادة مــن هاتــه املحــاور لبنــاء برنامــج االســتثمار.
            مــن حيــث قطــاع التربيــة الوطنيــة فمقاطعــة تابريكتيتمــدرس بهــا مــا يقــدر 	3 الــف تلميــذ موزعيــن علــى 
الشــكل التالي: الســلك االبتدائي 18.200 تلميذ ، الســلك اإلعدادي في حدود 10.700 تلميذ والســلك الثانوي 
التأهيلــي فــي حــدود 7.700 تلميــذ. كل هــذا العــدد يتمــدرس فــي حــدود 6	 مؤسســة تعليميــة وهنــا أســطر علــى 
ضــرورة إعــادة االعتبــار لهاتــه املؤسســات التعليميــة ووضــع ولوجيــات ميســرة كمــا أؤكــد علــى ضــرورة االهتمــام 
بمنظــر املشــهد الحضــري لكــون مقاطعــة تابريكــت أوال هــي قلــب مدينــة ســال ككل وثانيــا لكونهــا مقاطعــة عريقــة.

             تم التركيز على أوجه االستثمار من بينها كل ما يرتبط باملشهد الحضاري واملؤسسات التعليمية جزء 
مــن هــذا املشــهد الحضــاري والتــي يجــب تأهيلهــا ألن البعــض منهــا يعانــي مــن الشــيخوخة ومــن التقــادم وانعــدام 

الــواد الحــار واملــاء الشــروب واإلنــارة، فيجــب إعــادة برمجتهــا.
 وفــي إطــار هاتــه املؤشــرات التــي دكــرت ومــن خــالل التشــخيص األولــي يجــب االســتفادة منــه الســتخراج مشــاريع 

حقيقــة . فاملشــاريع تتطلــب التشــخيص وســط مؤشــرات متفــق عليهــا قابلــة للتتبــع وقابلــة لإلنجــاز.
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فــي فتــرة معينــة، للوقــوف علــى األخطاءواســتدراكها، فعــال مشــروع  تكــون قابلــة للمراجعــة  البرمجــة  بالفعــل 
املبــادرة الوطنيــة هــي صلــة وصــل عبــر هندســة جــد متقدمــة للمبــادرة التــي جــاءت مــن صميــم الواقــع املغربــي 

تابريكــت. واحتياجاتــه خاصــة هندســة مقاطعــة 
-السيــدعبـد اللـه بلعـواج  : ممثل عامل عمالة سال 

            كتعقيــب فقــط، ففــي إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية قمنــا بتشــخيص تشــاركي املرتبــط بأجهــزة 
الحكامــة الترابيــة، والتــي تشــمل مختلــف املتدخليــن مــن مقاطعــة ومصالــح خارجيــة ومجتمــع املدنــي، الذيــن 

يمدونــا بأفــكار تترجــم ملشــاريع لتغطيــة الخصــاص .
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هذا، فمختلف التدخالت تطرقت الى مالعب القرب، وأسواق القرب واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

           بالنسبة ألسواق القرب عرفت فترة »الكوفيد« تظافر جهود جميع التدخلين من سلطة محلية أجهزة 
األمــن العمــل االجتماعــي وكللــت العمليــة بالنجــاح حيــث التحــق الباعــة بالســوق.وإن دل ذلــك عــن �صــيء فإنمــا 

يــدل علــى أن عنــد تظافــر الجهــود نتوصــل للمبتغــى املنشــود.
             فيمــا يتعلــق بمالعــب القــرب هنــاك برنامــج فــي طــور اإلنجــاز، ستســتفيد مقاطعــة تابريكــت بدورهــا مــن 

إنجــاز مالعــب القــرب ، وكمــا الحظتــم منــذ ســنة 2018 عرفــت مدينــة انشــاء مجموعــة مــن املالعــب.  
             تمــت االشــارة كذلــك الــى االقتصــاد االجتماعــي التضامنــي، لتشــجيع املقــاوالت الذاتيــة، أؤكــد أنــه وفــي 
صــدد املرحلــة الثالثــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة االجتماعيــة ســيتم االهتمــام بهــذا املجــال لتحســين الدخــل 
واالدمــاج االقتصــادي للشــباب . ومدينــة ســال كانــت الســباقة علــى الصعيــد الوطنــي إلنشــاء منصــة الشــباب 
التــي أحدثــت فــي ســيدي عبــد هللا كتجربــة أولــى وجــاءت فــي ضرفيــة »الكوفيــد« التــي عرقلــة الــى حــد مــا هاتــه 
العمليــة، ال�صــيء الــذي دفــع بنــا للتدخــل واالشــتغال عــن بعــد. لكــن ومنــذ ســنة 2021 منصــة الشــباب أصبحــت 
تشــتغل بطاقــة اســتيعابية كبيــرة والدليــل أنــه فــي آخــر ســنة 2021 تــم تمويــل مجموعــة مــن املقاوليــن الشــباب 

الذيــن اســتفادوا مــن املواكبــة القبليــة والبعديــة فــي هــذا املركــز املواكبــة إلنشــاء املشــروع.
           نــود االشــارة الــى أن هــذا البرنامــج يرتكــز علــى تــالت محــاور محــور دعــم املقاولــة ومحــور دعــم التشــغيل 
ومحــور االقتصــاد االجتماعــي التضامنــي والتــي هــي فــي طــور الدراســة وفــي نهايــة الشــهر ســنعلن عــن طلــب إعــالن 

املشــاريع حتــى تتمكــن الجمعيــات مــن االشــتغال واالســتفادة مــن الدعــم واملواكبــة علــى منصــة الشــباب.
-  السيــد يوســف املتوكــل :  رئيس قسم الشؤون العامة بالتعاضدية العامة للبريد واملواصالت .

2007 تعنبــر تعاونيــة نموذجيــة قامــت منــة خاللهــا               بالفعــل تعاونيــة النقاشــة التــي انطلقــت ســنة 
»انــدا املغــرب« بدعــم وتأطيــر منهــي متخصــص للنســاء اللواتــي اهتممــن واشــتغلن بالفعــل فــي هــذا املجــال ومثلــن 
املغــرب فــي مهرجانــات دوليــة، وهكــذا اســتطاعت املــرأة الخــروج الــى حقــل العمــل املعقلــن والدبــر واملســتمر 
واملــدر للدخــل أهميــة التعاقــد مــع الكليــات أوالجامعــات حتــى تتمكــن الســاكنة واملجتمــع املدنــي مــن االســتفادة 
مــن بعــض البحــوث واســتطالعات التــي يقــوم بهــا الطلبــة إلمدادنــا بمؤشــرات عينيــة وقابلــة للنقــاش نعتمــد 

عليهــا فــي بنــاء املشــاريع .
             غيــاب الجمعيــات الثقافيــة مقارنــة مــع الجمعيــات الرياضيــة والتــي تحــظ بمنــح جــد محترمــة وضخمــة، 
ونريــد هنــا عــن طريــق ممثــل وزارة الشــبيبة والرياضــة تقديــم الدعــم للجمعيــات التــي تشــتغل بوســائلها املاديــة 

والعينيــة الخاصــة بهــا كتحفيــز لالشــتغال الجــدي .
             أتوجه هنا إلى السيد املصطفى السالمي رئيس مقاطعة تابريكت ، ال يمكن تغطية الشمس بالغربال 
فمقاطعــة تاريكــت تعانــي مــن الهشاشــة واالنحــراف والشــغب الــذي عرفتــه مالعــب الكــرة مؤخــرا دليــل علــى 
ذلــك ، فيجــب االشــتغال علــى الهشاشــة واالســتثمار االقتصــادي وخلــق تعاونيــات ومقــاوالت لضمــان مدخــول 

مــادي لهاتــه الفئــة الهشــة .
              االســتثمار فــي العنصــر البشــري بتعــاون مــع الجامعــات ومــن خــالل التكويــن فــي املؤسســات وكتعقيــب 
إن وزارة الشــباب والرياضــة هــي الوحيــدة التــي تتوفــر علــى املعلومــات الدقيقــة فــي هــذا املجــال وهنــا ضــرورة 
لتســيير  البشــري  العنصــر  تأهيــل  فيجــب  املنتخبــة  واملؤسســات  العموميــة  املؤسســات  مــع  للتشــابك  ملحــة 
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دور الشــباب فــال يعقــل أن يســير مديــر وإطــار واحــد 0	 جمعيــة، ألن الجمعيــات تعانــي مــن التنســيق فــي دور 
الشــباب كمــا أن البنيــة التــي تبنــى بهــا دور اشــباب غيــر صحيــة وغيــر صالحــة.

أخيــرا  ال بــد مــن أن أحيــي مبــادرة شــاركت فيهــا بمدينــة مراكــش وهــي »دور الشــباب تتحــرك« أيضــا بمدينــة الــدار 
البيضاء .

-السيــدة حسنــاء الشيهابــي : إطار بوزارة البيئة وعضو بهيأة املساواة وتكافؤ الفرص 
بعمالة سال 

 أشــكر جميــع املتدخليــن والفاعليــن الجمعوييــن علــى تدخالتهــم وعلــى جــودة اآلراء والتوصيــات القيمــة، لــدي 
فقــط بعــض اإلضافــات ، فخــالل اجتمــاع حضرتــه بخصــوص الفالحــة الحضريــة بدولــة هوالنــدا، واملغــرب 
حاليــا  يســير فــي هــذا االتجــاه ، الحظــت مــن خــالل العمــارات التــي تــم تطبيــق هــذا البرنامــج بهــا مســتوحاة مــن 
حدائــق بابــل املعلقــة وبالتالــي العــرب ســباقون فــي هــذا املجــال . فلمــا ال نشــتغل علــى هــذا املوضــوع فــوق تــراب 

املقاطعــة ؟
 أيضا حضرت ملؤتمر حول الحق في االستثمار بمدينة الدوحة، والذي تمحور موضوعه حول االكراهات في 
االقتصــاد والتغيــرات املناخيــة وبعــض اإلكراهــات كجائحــة كورونــا التــي عشــناها ، والغــرض مــن هــذا البرنامــج 
تكويــن رؤيــة شــمولية وبعــد نظــر وضبــط اســتراتيجية كيفيــة تدبيــر بعــض املشــاكل  والعراقيــل التــي تواجهنــا فــي 

االســتثمار ، مــع البحــث عــن آليــات االســتثمار البديــل .
مــن  ب98/  يقــدر  مــا  ألن   ، القــرار  مركــز  مــن  لقربهــم  محظوظيــن،  ســال  بمدينــة  املمركزيــن  املنتخبيــن  إن 
االســتثمارات تدبــر بمدينــة الربــاط واملشــكل الكبيــر هــوأن الدولــة ال تتحمــل املســؤولية علــى املســتوى الترابــي 
، وبالتالــي املنتخــب هواملســؤول االول واألخيــر ، وعندمــا نتكلــم عــن االســتثمار نتكلــم عــن الجهويــة املتقدمــة 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 112

جميــع  مواكبــة  عليهــا  صعــب  الجهويــة  فاملديريــة  الحكومــي  للقطــاع  تابعــة  بــإدارة  مصلحــة  رئيســة  وبصفتــي 
اآلمــر  مشــكل  عــن  ناهيكــم   ، الترابــي  املســتوى  علــى  الــوزارة  واســتراتيجية  لبرامــج  واالمتــدادات  االشــتغاالت 

الجهــوي.  االســتثمار  يعرقــل  ممــا  بالصــرف 
 الشــكر املوصــول لجميــع الفعاليــات السياســية اإلداريــة املؤسســاتية الجمعويــة علــى تنظيــم علــى هاتــه املائــدة 
التشــاورية التــي تدخــل فــي صلــب التحديــات التنمويــة التــي نعتبرهــا رافعــة للتنميــة. ولكــن املهــم تنزيــل الهيئــة 
االستشــارية للمســاواة وتكافؤ الفرص ، خصوصا بطابع استشــاري وليس بطابع تقريري والتي تعرف تمثيلية 
جمعيــات مهمــة ونســاء إلعطــاء أكثــر حــول اإلدمــاج وبعــد املقاربــة التنمويــة واالجتماعيــة  كل املشــاريع التنمويــة 
واملشــاريع االجتماعيــة واملشــاريع املجتمعيــة وخصوصــا أن تلــك الهيئــة فلســفتها هواالســتئناس بتســيير الشــأن 

املحلــي خــارج املقاعــد املنتخبــة  يبقــى إذن  فاعــل ال يمكــن االســتغناء عنــه .
-السيــد املهــدي ديــوان :أستــاذ التعليــم العالــي بمعهد موالي رشيد

  إن إشــراك املجتمــع املدنــي هوفــي حــد ذاتــه إشــراك فــي التنميــة املحليــة للســير قدمــا ، ولكــن وللتوضيــح أشــار 
البعــض الــى الجمعيــات الرياضيــة ، وتجــد االشــارة إلــى أن القانــون 30.09 يعتبــر هواملنظــم الجديــد واالطــار 
القانونــي للعمــل الريا�صــي باملغــرب ، والــذي لــم يعــد اختيــاري بــل هورافعــة أساســية وقيمــة مضافــة لالطــار 
االقتصــادي ، للــدور الــذي أصبــح يلعبــه فــي جلــب االســتثمارات ، والــذي يقــوم بدراســة حــول تحويــل الجمعيــات 
الرياضيــة الــى شــركات رياضيــة ، وهواملشــكل الــذي مــا زلنــا نعانــي منــه منــذ الرســالة امللكيــة بمدينــة الصخيــرات 
ســنة 2008 ، ألن املجــال الريا�صــي ضــروري فــي الحيــاة املجتمعاتيــة والجميــع أصبــح مهتــم بهــذا املجــال . كمــا أنــه 
بإمكاننــا االســتفادة مــن هاتــه املشــاريع التــي تحدثهــا ســواء العمالــة أووزارة التربيــة الوطنيــة، مــن خــالل مالعــب 
القــرب إلعطــاء رونــق جديــد للمدينــة ، فنحــن ليــس لدينــا أزمــة ماليــة بــل أزمــة أخالقيــة ألنــه مــن خــالل التنميــة 

األخالقيــة الفرديــة نصــل الــى التنميــة املحليــة لتحقيــق التنميــة املنشــودة  .
السيــدة فاطمــة احمامــو: املنسقة الجهوية بوكالة التنمية االجتماعية

الحضــور علــى تدخالتهــم وتعقيباتهــم املهمــة ، وبالفعــل التنميــة مهمــة فــي جميــع املجــاالت لكــن االشــكالية هــي 
مــاذا نريــد التحقيــق فــي هــذا املجــال الترابــي ملقاطعــة تابريكــت؟ ألنــه يجــب إعطــاء تصــور للمجــال وكيــف يجــب 
أن يكــون وليــس فقــط طــرح االشــكاليات واملعضــالت والتــي ليســت  بحاجــة إلــى الزمــن التقنــي فقــط  والزمــن 

االجتماعــي والزمــن االنســاني الــذي يجــب االهتمــام بــه .
 هنــاك بعــض األســئلة التــي طرحــت مــن املمكــن االجابــة عنهــا ، لكــن هنــاك بعــض التســاؤالت  بحاجــة الــى وقــت 
حتى نستطيع إعطاء املعلومات الدقيقة حولها . كما أن هناك بعض املعضالت التي يمكن للمقاطعة االملام 

بهــا واإلجابــة عنهــا ، فــي حيــن بعــض اإلكراهــات تضــل مــن اختصــاص مجلــس جماعــة ســال اوالعمالةأوالجهــة . 
           الجماعات املحلية هي النواة األولى للتموصل مع الساكنة قانونيا وتنظيميا وتحقيق الدعم والتنسيق 

من خالل هاته اللقاءات التشــاورية بين جميع الفاعلين  .
تكلمتم عن العنصر البشــري الذي يعتبر اســتثمار مهم وأقصد هنا الفاعلين الجمعويين املوضفين الســاكنة 

املحلية ،وهوالذي يصنع التحول الحقيقي االيجابي . 
السيــد يوســف أزكــري: النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعة تابريكت
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             بعــد االســتماع للمتدخليــن وللمعقبيــن وللمداخــالت والتــي كانــت جــد متميــزة باإلضافــة لالقتراحــات 
. الجديــرة بالتدويــن والترافــع 

           بالفعــل اليــوم هنــاك إرادة سياســية حقيقــة فــي مدينــة ســال والنهــوض بمدينــة ســال ،أهمهــا القضــاء علــى 
دور الصفيــح التــي عانــت منهــا املدينــة وملــدة طويلــة ، اليــوم نجنــي ثمارهــا مــن خــالل املشــاريع العمالقــة التــي 

ســيتم تنزيلهــا باملدينــة مــن خــالل الوعــاء العقــاري املهــم الــذي أصبحنــا نتوفــر عليــه . كذلــك ا
            اإلرادة السياسية تظهر جليا من خالل املشروع امللكية للمدينة العتيقة  .

إذن اإلرادة السياســية حاضــرة تلزمهــا بعــض األمــور اإلضافيــة مــن بينهــا املقاربــة التقنيــة التــي لــم تعــد صالحــة، 
ألن املــوارد املاليــة لــم تعــد كافيــة لتحقيــق املشــاريع ، ألنهــا أثبتــت فشــلها بســب غيــاب التكويــن وغيــاب الفعاليــة

 بالنسبة للعنصر البشري .
            وهنــا يظهــر جليــا أن املقاربــة التشــاركية تفــرض نفســها ، لكــن باملــوازاة مــن ذلــك يجــب تكويــن العنصــر 
خصيصــا  جــاءت  والتــي  البشــرية  للتنميــة  الوطنيــة  املبــادرة  لضهــور  األســباب  بيــن  مــن  كان  وهــذا  البشــري، 
واملؤسســات  العقــاري  والوعــاء  املاليــة   املــوارد  توفــر  رغــم  بالفعــل  ألنــه   ، البشــري  الرأســمال  فــي  لالســتثمار 
التعليميــة ودور الشــباب واملؤسســات الثقافيــة ، إال أن املنتــوج ضعيــف جــدا ، وخيــر دليــل مــا حــدث مؤخــرا 

مــن شــغب فــي املالعــب الرياضيــة .
            شــخصيا اســتطعت مــن خــالل هــذا اللقــاء تدويــن مجموعــة مــن املقترحــات والتوصيات،وهوأمريعكــس  

أن مدينــة ســال ومقاطعــة تابريكــت بالخصــوص تزخــر ببعــض الكفــاءات املتميــزة والقيمــة.



          وفــي األخيــر أشــكر كل مــن الســيد رئيــس املقاطعــة، والســيدات والســادة املتدخليــن والســيدات والســادة 
املعقبيــن وعلــى تفاعلهــم، كمــا أشــكر الســيدة فاطمــة احماموعلــى تنشــيط هــذا اللقــاء وموظفــي واملوظفــات 
مقاطعــة تابريكــت، كمــا ال تفوتنــي فرصــة تقديــم الشــكر الجزيــل إلدارة القاعــة والجهــد املبــذول إلنجــاح هــذا 

اللقــاء .
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املنتدى التشخي�صي حول برنامج االستثمار ملقاطعة لعيايدة

الئحة املتدخلين في اللقاء

املجال 
الئحة املتدخلين

برنامج االستثمار

السادة:

عبد هللا املنياري

عائشة البقالي

خالد املرابط

محمد البوطيين

رشيد أوالد اركيكة

مسير اللقاء : األستاذ   العربي ايت سليمان
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في إطار املنتديات التشاورية الخاصة ببرنامج عمل جماعة سال 2022 - 2027  املنظمة تحت شعار ›‹ 
سال اللي بغينا ‘’ عقد مجلس مقاطعة العيايدة بقاعة االجتماعات يوم الخميس 17 مارس 2022 إبتداءا 
من الساعة الحادية عشرة صباحا لقاءا تشاوريا حول موضوع » االستثمار« بحضور السادة: نائبي عمدة 

سال عدنان العزوزي ومحمد الزلزولي ونواب رئيس مقاطعة العيايدة: عبد القادر لطفي، مبارك ورزي، 
ثريا الطاهري ومحمد بنطويل وممثلي اللجان مريم عفيف رئيسة لجنة املالية ونائبتها مونية خالدي ، 
بديعة البريكي رئيسة اللجنة الثقافية االجتماعية والرياضية ، باإلضافة إلى عدد من أعضاء املجلس .

كما حضر عن مصالح املقاطعة محمد بوستى مدير املصالح ورؤساء املصالح محمد توفيق رئيس 
مصلحة التنشيط املحلي، سليمان التويس رئيس مصلحة التعمير، بوعزة العزوزي رئيس مصلحة 

األشغال، عبد السالم املريزق رئيس مصلحة التدبير املالي، عبد الرحيم مساعد رئيس مصلحة الشرطة 
اإلدارية والشؤون االقتصادية، محمد تلميذي رئيس الوسائل املشتركة ، حسن زغوندي رئيس مصلحة 

الشؤون اإلدارية وتحديث اإلدارة وعدد من األطر واملوظفين .

 أفتتح اللقاء بالنشيد الوطني ليتلوالسيد عبد القادر نائب الرئيس، كلمة ترحيبية بالحضور ليعطى 
الكلمة ملسير الجلسة السيد العربي آيت سليمان الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 

لتتوالى تدخالت باقي مؤطري اللقاء ممثلين عن مجموعة من القطاعات السادة : عبد هللا املنياري، 
عائشة البقالي، خالد املرابط، محمد بوطين ورشيد أوالد ركيكة. 



117سال اللي بغينا

وقد حضر اللقاء فاعلين اقتصاديين وممثلين عن التعاونيات ونخبة من املجتمع املدني املحلي، وقد 
شمال الئحة املتدخلين مايلي:

وقد تمحورت  مجمل مخرجات املداخالت وتعقيبات السادة في النقط التالية : 

خلق بنيات تحية ومساحات خضراء ومالعب .	 
إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية ومستوصفات ومدارس.	 
اقع.	  اقعي قابل للتطبيق على أرض الو  تسطير برنامج عمل و
 الرفع من مستوى الخدمات االجتماعية بدعم األنشطة االقتصادية واالجتماعية.	 
استحضار مبدأ القرب والفعالية في إعداد البنيات التحية.	 
خلق مقاربة تشاركية شاملة في إعداد برنامج عمل سال .	 
تحسين جودة اإلنارة العمومية بتراب مقاطعة لعيايدة .	 

وقد تخلل هذا اللقاءاستراحة شاي على شرف الحاضرين
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املنتدى التشخي�صي حول برنامج االستثمار ملقاطعة احصين

الئحة املتدخلين

األستاذ املعقباألستاذ املؤطراملحور
التنمية االقتصادية واإلجتماعية

نموذج مقاوالت االقتصاد اإلجتماعي

األستاذادريس الزناتي

األستاذة حنان الديالل
األستاذ يحيى أوالد لبصيري

دور تجهيزات القرب في تقوية جاذبية املجال الترابي وإنعاش التنمية 
االقتصادية واإلجتماعية

األستاذة نسرين سعدالديس

األستاذ إبراهيم أكساب

دور البنيات التحتية )الطرق، املناطق 
الخضراء في تحقيق التنمية املنشودة(

األستاذ عبدالعالي حور
األستاذ عبدالجليل 

بودربالة
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السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته والصالة والسالم على أشرف املرسلين، مرحبا بالضيوف الكرام وشكرا 
على تلبيتكم الدعوة للقاء هذا اليوم، اجتمعنا اليوم في هذا اللقاء من أجل مناقشة مشروع برنامج عمل 

جماعة سال زهومشروع العمل الذي سيحدد املشاريع واألنشطة ذات األولوية املقرر إنجازها بالجماعة خالل 
الفترة من 2022 إلى 2027 .

وهــذا ، وطبقــا ملقتضيــات القانــون التنظيمــي 113.14 املتعلــق بالجماعــات الــذي ينــص علــى إعــداد برنامــج عمــل 
خــالل الســنة األولــى للفتــرة االنتدابيــة للمجلــس. ومــن خــالل هــذا البرنامــج يتــم تحديــد املشــاريع املتعلقــة بالتنميــة 
املزمــع إنجازهــا مــن لــدن الجماعــة خــالل ســت ســنوات، إضافــة أنــه يمكــن تحيينــه وتتميمــه تحــت إشــراف رئاســة 
املجلــس وبهــذا ســيكون برنامــج اليــوم هواالســتثمار. االســتثمار فــي البنــى التحتيــة األساســية املســتدامة لتحســين 
املســتويات املعيشــية للمجتمعــات املحليــة ال�صــيء الــذي يتطلــب تخطيطــا مســبقا علــى املــدى الطويــل يمتــد عبــر 
الحــدود الجغرافيــة والسياســية والثقافيــة ويشــكل الحجــر األسا�صــي للتنميــة االقتصاديــة املحليــة والوطنيــة نظــرا 
الرتبــاط كل مجــاالت التنميــة بــه ، حيــث أنــه ال يمكــن تصــور تنميــة محليــة دون اســتثمار قــادر علــى خلــق الثــروة 
وعلــى إدمــاج الشــباب فــي النســيج االقتصــادي. وتمثــل البنيــة التحتيــة الركيــزة األساســية لجلــب االســتثمار علــى 
مســتوى الجماعــات الترابيــة. وبهــذا ســيتم تأطيــر هــذا اللقــاء الخــاص مــن خــالل ثــالث محــاور أساســية مــن طــرف 

مجموعــة مــن األســاتذة األجــالء.

األستاذ ادريس الزناتي ـ األستاذة حنان الديالل ـ األستاذة نسرين سعد الديس واألستاذ عبد العالي حور.
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الالزمــة  أواملرافــق  الخدمــات  وتحقيــق  املشــاريع  وعمــل  لتشــغيل  والــالزم  املنظــم  الهيــكل  التحتيــة  البنيــة  تمثــل 
املنشــودة فهــي مطلــب أسا�صــي ومهــم لتحقيــق هاتــه  التنميــة  يعمــل وينمواالقتصــاد وتتحقــق  والضروريــة حتــى 
األخيــرة. هــذا مــا ســنتحدث عنــه مــن خــالل املحــور األول مــن برنامــج هــذا اللقــاء والــذي ســيكون حــول دور البنيــات 

فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة. التحتيــة الطــرق واملناطــق الخضــراء 

األســتاذ عبــد العالــي حــور: الزلنــا فــي شــهر مــارس كان مــن األول إعطــاء األوليــة للعنصــر النســوي ،الزلنــا فــي شــهر 
املــرأة حتــى ال أقــول عيــد املــرأة. عمومــا شــكرا للمجلــس الجماعــي لســال علــى هــذه الدعــوة الكريمــة للمشــاركة فــي 
هــذا اللقــاء التشــاوري بمناســبة إعــداد برنامــج عمــل جماعــة ســال 2022 ـ 2027 ،وباملناســبة أحييهــم علــى الشــعار 
الــذي اختــاروه » ســال اللــي بغينــا » شــعار لــه دالالتــه وحموالتــه التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار ـ فســال اللــي بغينــا 
ـ تعنــي ســال التــي يريدهــا املواطــن الســاكن بســال. بمعنــى أن هنــاك إرادة لإلنصــات لتطلعــات الســاكنة وأن برنامــج 
العمــل ينبغــي أن يأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه التطلعــات وهــذه الطموحــات للوصــول إلــى مدينــة جميلــة، مدينــة تتوفــر 
علــى كل متطلبــات العيــش الكريــم وتتوفــر علــى بنيــة تحتيــة أساســية تســتجيب لتطلعــات وطموحــات الســاكنة 
الكريمــة. وبالفعــل فــدور البنيــات التحتيــة فــي تحقيــق التنميــة صحيــح. فــال يمكــن تحقيــق تنميــة بــدون وجــود بنيــات 
تحتيــة تســمح بتطويــر جميــع أوجــه النشــاط االقتصــادي، البنيــة التحتيــة هــي مــن مقومــات الحيــاة السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة وال يمكــن تحقيــق رفاهيــة وتطــور املجتمــع فــي غيــاب هــذه البنيــة التحتيــة. لكــن قبــل 
ذلــك نــود االنطــالق مــن مفهــوم التنميــة. التنميــة ليســت فقــط التنميــة التــي يقصــد بهــا التطــور، بــل اآلن مفهــوم 
التنميــة اختلــف عمــا كان ينظــر إليــه فــي املقاربــات االقتصاديــة الكالســيكية. اليــوم أصبحنــا نتكلــم عــن التنميــة 
باعتبارهــا حقــا مــن حقــوق اإلنســان وذلــك منــذ صــدور اإلعــالن العالمــي للحــق فــي التنميــة لســنة 1986 الــذي أعطــى 
مفهومــا واســعا وشــموليا للتنميــة ،إذ لــم يقتصــر علــى التنميــة االقتصاديــة أي بمعنــى الرفــع مــن الناتــج الداخلــي 
مختلــف  وتتضمــن  تشــتمل  التنميــة  هــذه  تكــون  أن  البــد  ولكــن  الوحــدات  مــن  معينــة  أولوحــدة  للدولــة  الخــام 
األلعــاب االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة كذلــك. هــذا هومفهــوم التنميــة الــذي يناقــش 
فــي مختلــف الدراســات والبرامــج اليــوم. وللوصــول إلــى هــذه التنميــة تلعــب البنيــات التحتيــة دورا مهمــا فــي تحقيــق 
هــذه الغايــة املنشــودة. وتقــوم فــي هــذا اإلطــار الجماعــات الترابيــة بــدور مهــم فــي تحقيــق هــذا املبتغــى. وأركــز فــي هــذه 

املداخلــة علــى نقطتيــن كمــا هومقــرر فــي البرنامــج:

	.األولى: تتعلق بإنجاز الطرق باعتبارها من أهم البنيات التحتية
	.الثانية:تتعلق بالفضاءات الخضراء أواملقاربة البيئية

فالطــرق واملســالك مــن املســائل التــي حظيــت باهتمــام الســاكنة منــذ القــدم. وهــي مــن أولــى األولويــات التــي يحتــاج 
إليهــا املواطــن. عندمــا نذهــب ألي دوار أوحــي أومجموعــة ســكنية أول مطلــب يكــون هوالطريــق. ألن الطريــق ليســت 
امتيــازا أو) خضــرة فــوق الطعــام ( بــل حاجــة أساســية ألنــه مــن خــالل الطريــق ومــن خــالل املســالك يمكــن أوال فــك 
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العزلــة عــن ذلــك التجمــع الســكني أوعــن تلــك الجماعــة أواملقاطعةأواملدينةأوالحــي ثــم أنــه مــن خــالل الطريــق يمكــن 
للســاكنة أن تصــل إلــى جميــع الخدمــات اإلداريــة واالجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة ثــم كذلــك أن الطريــق تلعــب 
دورا أساســيا فــي جــذب االســتثمار. ألن املســتثمر ســواء كان أجنبيــا أووطنيــا أول مــا يبحــث عنــه هوالبنيــة التحتيــة.

املســتثمر عندمــا يأتــي إلــى ســال ،أول �صــيء ينظــر إليــه هوطــرق ســال هــل هنــاك ســهولة الولــوج للمــواد األوليــة التــي 
ســيحتاجها االســتثمار وأيضــا لتصريــف منتوجاتــه بمعنــى آخــر ،هويريــد بنيــة تحتيــة تيســر لــه هــذه العمليــة أي 
جلــب املــواد األوليــة وصــول العمــال إلــى املعمــل أوالورشــة، ثــم تفريــغ منتوجاتــه نحوالســوق الوطنيــة أوالدوليــة 
ومــن هنــا تظهــر أهميــة الطــرق فــي جلــب االســتثمار والخدمــات االجتماعيــة واإلداريــة والصحيــة واالقتصاديــة التــي 
يمكــن أن يســتفيد منهــا املواطنــون عــن طريــق االتصــال واملواصــالت، ثــم أن دور الطــرق واملســالك باإلضافــة إلــى 
فــك العزلــة تعمــل علــى تحقيــق العدالــة املجاليــة ،فمثــال لورجعنــا إلــى تقريــر النمــوذج التنمــوي الــذي وقــف علــى 
أهــم االختــالالت التــي تعانــي منهــا التنميــة فــي املغــرب هوأنــه يقــر بأنــه خــالل العشــرين ســنة األخيــرة املغــرب حقــق 
تطــورا مهمــا فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة ولكــن الزالــت هنــاك اختــالالت  مجاليــة أي أنــه ليــس هنــاك تــوازن فــي 
االســتفادة مــن هــذه التنميــة بيــن املجــاالت داخــل الحواضــر الكبــرى فمثــال فــي ســال ، حــي القريــة ليــس هوحــي الســالم  
لذلــك يجــب أن تكــون عدالــة، واألداة األولــى لتحقيقهــا هــي البنيــة الطرقيــة التــي تيســر تنقــل الســكان وأنشــطتهم 
ثــم تجعــل للفضــاء الترابــي جاذبيــة. التقريــر التنمــوي وقــف علــى هــذه الحقيقــة مــن خــالل انعــدام العدالــة داخــل 
ويركــز  القــروي  والعالــم  الحضــري  العالــم  بيــن  كذلــك  ثــم  شــعبية  وأخــرى  ومتوســطة  راقيــة  بأحيــاء  الحواضــر 
علــى أهميــة البنيــة الطرقيــة لتحقيــق هــذه العدالــة املجاليــة وفــي فــك العزلــة عــن املناطــق ســواء داخــل املجــاالت 
الحضريــة أوبيــن املجــاالت الحضريــة والقرويــة. لذلــك عندمــا نعــود للقانــون الــذي لــه عالقــة بالجماعــات الترابيــة، 

انطالقــا مــن القانــون التنظيمــي 

111-14 املتعلق بالجهات

112-14 املتعلق بالعماالت واألقاليم

113-14 املتعلق بالجماعات وهوالذي يهمنا 

نجــد أن التركيــز علــى االعتنــاء بالطــرق وصيانتهــا وجعلهــا مــن االختصاصــات املشــتركة.ألنه كمــا تعلمــون الجماعــة 
لهــا عــدة أنــواع مــن االختصاصــات: 

 ذاتية تمارسها الجماعات وتتحمل مسؤوليتها املطلقة 	 
مشتركة تمارسها الجماعات في عالقتها مع الدولة في إطار اتفاقيات.	 

لذلــك عندمــا نطلــع علــى برامــج الجماعــات نجــد الكثيــر مــن البرامــج تنجــز عــن طريــق الشــراكة، فمثــال فــي املجــال 
الطرقــي والبنايــات فهــي وفــق للقانــون 113-14 املــادة 87 تدخــل ضمــن املجــاالت املشــتركة التــي تقــوم بانجازهــا 
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أيضــا  ثــم  التجهيــز.  هــووزارة  الــذي طبعــا  الو�صــي  الحكومــي  القطــاع  مــع  بمعنــى  الدولــة  مــع  بشــراكة  الجماعــات 
الجماعــة فــي عالقتهــا بالتنميــة ليــس دورهــا فقــط الخدمــات اإلداريــة البســيطة كعقــود االزديــاد وشــهادة الســكنى 
بــل الجماعــة وفــق املفهــوم الجديــد، ووفــق األدوار التــي أصبحــت تلعبهــا، لهــا أدوار تنمويــة فهــي تســاهم إلــى جانــب 
فــي تحقيــق التنميــة املحليــة ألنهــا هــي األقــرب إلــى املواطــن وهــي أدرى  فــي العمليــة التنمويــة ويعــول عليهــا  الدولــة 
بهمومــه ومشــاكله كذلــك نجــد أن املشــرع رغــم مــا يتعلــق باملجــال الطرقــي واملجــال البيئــي يمكــن أن نقــول أن هنــاك 
تراجــع مقارنــة مــع امليثــاق الجماعــي الســابق الــذي كان قــد جعــل مــن هــذه االختصاصــات ذاتيــة للجماعــة فــي حيــن 
أن البنيــة التحتيــة تحتــاج إلــى تمويــل وكمــا نعلــم جميعــا فمعظــم الجماعــات ليســت لهــا اإلمكانيــات املاديــة لتمويــل 
هاتــه البنيــات التحتيــة لذلــك جعلهــا ضمــن االختصاصــات املشــتركة نظــرا للمكانــة التــي تحتلهــا الجهــة فــي التنظيــم 
التنمــوي  البرنامــج  أنتســتقيمنه أويتقاطــع معــه  الــذي يجــب  فــي برنامــج عمــل الجهــة  ثــم كذلــك  الترابــي الوطنــي، 
للجماعــة . وفــي هــذا الجانــب املتعلــق بالطــرق واملســالك تــم إيجــاد صنــدوق التجهيــز الجماعــي الــذي يقــوم بتمويــل 

كبيــر ألعمــال البنيــات التــي تنجزهــا الجماعــات. 

سنة 	201 مول هذا الصندوق أزيد من 167 مشروعا أغلبها كان يهم الطرق واملسالك الجماعية.

كما قلت إن مفهوم التنمية يجعل الدور التنموي للجماعات ال يقتصر فقط على مجاالت التنشيط االقتصادي 
وتمويــل مشــاريع التنميــة وإنمــا يشــمل جميــع القضايــا املرتبطــة بحيــاة املواطــن اليوميــة بمــا فيهــا املجــال البيئــي. ألن 
االهتمــام بالبيئــة واالعتنــاء بهــا خاصــة الفضــاءات الخضــراء واملنتزهــات كذلــك تقــوم بــدور أسا�صــي فــي بنــاء حيــاة 
املواطــن. يعنــي مــن األمــور الجديــدة والجميلــة التــي أتــى بهــا التقريــر التنمــوي مصطلــح جميــل وهو«جــودة الحيــاة 
» حيــث نــص علــى مجموعــة مــن العناصــر التــي تهــم جــودة الحيــاة بحيــث يمكــن لنــا أن نقــول جميعــا بأننــا نعيــش 
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لكــن ليــس بالضــرورة تلــك الحيــاة التــي توفــر الكرامــة التــي تمكــن مــن تفجيــر طاقــات اإلنســان وتحقــق ســعادته. 
فموضــوع البيئــة مــن املواضيــع الحاضــرة فــي انشــغاالت الســاكنة املحليــة نظــرا النعكاســاته املباشــرة علــى جــودة 
املجــال الترابــي رغــم أن الدولــة تتحمــل القســط األكبــر فــي املجــال البيئــي، ولكــن منــذ تبنــي القانــون اإلطــار املتعلــق 
املواطــن بحيــث علينــا أن ال  العموميــة وكذلــك  الجماعــات واملؤسســات  بالبيئــة والتنميــة املســتدامة أصبحــت 
نن�صــى أن املواطــن أيضــا يتحمــل املســؤولية بموجــب القانــون اإلطــار للتنميــة والبيئــة. لذلــك ألــزم املشــرع الجماعــة 
أثنــاء إعدادهــا لبرنامــج العمــل أن تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذا البعــد البيئــي فــي برامجهــا، البــد أن يكــون البعــد البيئــي 
حاضــرا. أوال مــن خــالل االعتنــاء باملنتزهــات الطبيعيــة والغابــات والشــواطئ واملســاحات الخضــراء لتحقيــق جاذبيــة 
الجماعــة أومــا نســميه بالســياحة االيكولوجيــة ونحــن لنــا غابــة املعمــورة وهنــاك معاييــر تحــدد نصيــب الفــرد مــن 
املســاحات الخضــراء. إذا الحظنــا علــى مســتوى التجمعــات الســكنية مثــال تابريكــت 	.0 متــر وهونســبة ضعيفــة 

مقارنــة باملعــدل الوطنــي الــذي هومتــر للفــرد علــى مــا أعتقــد.

نقســم عــدد الســكان الجماعــة علــى مســاحتها لنجــد أننــا ال زلنــا لــم نصــل إلــى املبتغــى مــن املســاحة الخضــراء التــي 
يجب توفر لكل مواطن. لذلك عالقة بالنموذج التنموي الجديد الذي يجعل االعتناء باملجاالت الخضراء تدخل 
ضمــن املحــددات الرئيســية لجــودة العيــش التــي يطمــح إليهــا املواطنــون املغاربــة كذلــك القانــون 113-14 جعــل مــن 
صالحيــات الجماعــة إحــداث وصيانــة املنتزهــات الطبيعيــة داخــل النفــوذ الترابــي للجماعــة وهــذا اختصــاص ذاتــي 
وعليهــا أن تتحمــل مســؤوليتها فــي ذلــك. ثــم جعــل حمايــة البيئــة عمومــا ضمــن االختصاصــات املشــتركة التــي تمــارس 

فــي إطــار تعاقــدي إمــا بمبــادرة مــن الدولــة أومــن الجماعــة.

ثــم أيضــا االهتمــام باملناطــق الخضــراء كمــا قلــت يلعــب دورا فــي التــوازن االيكولوجــي والحــد مــن التلــوث وتحســين 
البيئــة التــي تعيــش فيهــا الســاكنة املحليــة باإلضافــة إلــى أثرهــا البالــغ علــى تنقيــة الهــواء واملــاء والتربــة. تربــة جيــدة 
وفضــاء ايكولوجــي لذلــك فهــذا االهتمــام بالبيئــة لــه أبعــاد تنمويــة )وتدخــل الجماعــة فــي هــذا امليــدان مــن شــأنه 

التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى التنميــة الترابيــة عبــر تحقيــق غايتيــن أساســيتين:

نفايــات  	- تدنــي  دون  تحــول  بالبيئــة  فالعنايــة  واملاليــة،  املاديــة  الوســائل  فــي  االقتصــاد 
إضافيــة بمعنــى  النتدخــل إلصــالح األضــرار. مثــال النفايــات عندمــا تتعاقــد الجماعــة مــع 
الشــركات وتقــوم بدورهــا بجمــع النفايــات ال يكــون تراكــم للنفايــات وبهــذا تكــون الجماعــة 
غيــر مضطــرة للتدخــل أحيانــا مــن أجــل إصــالح األضــرار الناجمــة عــن تكــدس النفايــات.

2 ـ الغايــة الثانيــة هــي املســاهمة فــي خلــق مناصــب شــغل دائمــة أومؤقتــة تتعلــق باملكلفيــن بصيانــة هاتــه   
املحلــي  املســتوى  علــى  فــي خلــق مناصــب شــغل  عليهــا  يعــول  التــي  الجهــات  مــن  الجماعــة  وأن  املناطــق خصوصــا 
ثــم أيضــا هاتــه املناطــق الخضــراء تعمــل علــى تشــجيع الســياحة املحليــة والســياحة اإلكولوجيــة خصوصــا وأن 

اقتصادهــا. بتنويــع  مطالبــة  الجماعــة 

ونحــن نتحــدث عــن برنامــج االســتثمار كمــا جــاء فــي التقديــم الهــدف مــن االســتثمار هوخلــق الثــروة والترويــج املحلــي 
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حيــث أصبحــت الجماعــة ملزمــة باســتغالل كل إمكانياتهــا مــن أجــل خلــق عائــد اقتصــادي يســاهم فــي خلــق الثــروة 
الغابــوي املحيــط يمكــن أن يشــكل رافعــا  القطــاع  علــى املســتوى املحلــي وبالتالــي خلــق مناصــب شــغل، كمــا أن 

للســياحة اإليكولوجيــة.

وفــي الختــام ســواء فيمــا يتعلــق بخلــق البنيــات الطرقيــة أوخلــق فضــاءات خضــراء أي العنصــر املتعلــق بالبيئــة والتــي 
كنــت أتمنــى أن يحضــر معنــا املستشــارون بخصــوص قضيــة التصاميــم والتــي يجــب الترافــع عليهــا ألجــل أن تتضمــن 

مخططــات التهيئــة الولوجيــة  وفضــاءات خضــراء وحمايــة الفضــاءات الطبيعية.

األستاذة نسرين سعد الديس : جاء في خطاب صاحب الجاللة بتاريخ 11 أكتوبر 2013 بمناسبة افتتاح الدورة 
األولــى مــن الســنة التشــريعية الثالثــة مــن الواليــة التشــريعية التاســعة » ... املجالــس الجماعيــة هــي املســؤولة عــن 
تدبيــر الخدمــات األساســية، التــي يحتاجهــا املواطــن كل يــوم، أمــا الحكومــة، فتقــوم بوضــع السياســات العموميــة، 
واملخططــات القطاعيــة، وتعمــل علــى تطبيقهــا، فالوزيــر ليــس مســؤوال عــن توفيــر املــاء والكهربــاء والنقــل العمومــي، 
أوعــن نظافــة الجماعــة أوالحيأواملدينــة، وجــودة الطــرق بهــا، بــل إن املنتخبيــن الجماعييــن هــم املســؤولون عــن هــذه 

الخدمــات العموميــة، فــي نطــاق دوائرهــم االنتخابيــة، أمــام الســكان الذيــن صوتــوا عليهــم.

كمــا أنهــم مكلفــون بإطــالق وتنفيــذ أوراش ومشــاريع التنميــة بمناطــق نفوذهــم لخلــق فــرص الشــغل، وتوفيــر ســبل 
الدخــل القــار للمواطنيــن.

إنهــا مهمــة نبيلــة وجســيمة، تتطلــب الصــدق والنزاهــة وروح املســؤولية العاليــة، والقــرب مــن املواطنيــن، والتواصــل 
املســتمر معــه، واإلنصــات النشــغاالته امللحــة، والســهر علــى قضــاء أغراضــه اإلداريــة واالجتماعيــة.
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كمــا نصــت املــادة 77 مــن القانــون التنظيمــي 113.14 تنــاط بالجماعــة داخــل دائرتهــا الترابيــة مهــام تقديــم خدمــات 
التنظيمــي، وذلــك  القانــون  هــذا  إليهــا بموجــب  إطــار االختصاصــات املســندة  فــي  للمواطنــات واملواطنيــن  القــرب 

بتنظيمهــا وتنســيقها وتتبعهــا.

فكيف للجماعة أن تحسن جاذبية مجالها الترابي، باعتباره الرهان األسا�سي للتنمية؟

فهــذا لــن يتــم إال بوجــود جاذبيــة املجــال الــذي مــن شــأنه أن يســتقطب اســتثمارات ورؤوس األمــوال، وذلــك عــن 

طريــق خلــق ديناميــة جــادة قــادرة علــى:

ـ خلــق الثــروة وفــرص الشــغل القــارة. لكــن ذلــك يقت�صــي بالضــرورة بــأن توضــع لهــذه األهــداف خطــة محليــة   1
مركبــة يجــب أن تنــدرج وجوبــا ضمــن الرؤيــة أواملنظــور االســتراتيجي للقائميــن علــى تدبيــر الشــأن العــام املحلــي مــن 

خــالل قيــاس درجــة الجاذبيــة الترابيــة للمجــال الجغرافــي الخاضــع لتدبيرهــا.

وهــذا مــا أضحــى يعــرف اليــوم بالتســويق الترابــي والــذي يعــرف بأنــه » مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا الخــواص 
أنشــطة اقتصاديــة  بالجماعــة عبــر جلــب  املتواجــدة  الوحــدات االقتصاديــة  بغايــة توســيع شــبكة  أوالجماعــات 

جديــدة ».

حيــث تكمــن أهميــة التســويق الترابــي بجعــل الجماعــات الترابيــة كمقــاوالت حقيقيــة ذات مردوديــة مباشــرة تمكــن 
مــن مجــاورة الدولــة فــي حــل الرهانــات املطروحــة عليهــا.
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فالجماعــة يجــب أن تتعامــل مــع ترابهــا كمنتــوج يحتــاج إلــى التســويق لــدى املســتثمرين مــن خــالل إبــراز خصائصهــا 
باســتغالل  ذلــك  التــراب  بجــودة  تتســم  صــورة  بخلــق  لسياســات  تنفيذهــا  خــالل  مــن  تتيحهــا  التــي  واإلمكانيــات 
ســياحيا  قطبــا  منهــا  تجعــل  التــي  واالقتصاديــة،  البشــرية  املؤهــالت  وكــذا  والجغرافيــة  الثقافيــة  خصوصياتهــا 

أوفالحيــا أو صناعيــا .

هــذا لــن يتــم إال فــي صياغــة مفهــوم نموذجــي للمجــال عبــر االنخــراط فــي مسلســل التفاعــالت العامليــة مــن خــالل 
األجنبيــة. االســتثمارات  اســتقطاب 

فالتســويق الترابــي يعــد كبطاقــة تعريفيــة تشــمل كل املؤهــالت التــي تهــم الجماعــة، والتــي لــم تعــد تقتصــر اليــوم علــى 
املهــام والوظائــف التقليديــة فقــي تقديــم الخدمــات للســاكنة وإنمــا أضحــت جماعــة مقاولــة تســاهم فــي التنميــة 

وهــذا مــا يقت�صــي منهــا إعــادة النظــر فــي أوارهــا ووظائفهــا.

وعليــه فالجماعــة اليــوم مدعــوة مــن منتخبيــن ومجتمــع مدنــي وفاعليــن اقتصادييــن لكســب رهــان التنميــة وجــذب 
االســتثمار الــذي يبقــى رهيــن بخلــق عالمــة ترابيــة تســاهم فــي تحســين الجاذبيــة الترابيــة.

نســرين بازيــار : نشــكر األســتاذة علــى عرضهــا القيــم ننتقــل إلــى املحــول التالــي  فــي هــذا اللقــاء واملتعلــق بــدور تجهيــزات 
القــرب ودورهــا فــي تنميــة املجــال الترابــي وإنعــاش التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

إذن التنميــة هــي أحــد أهــم العناصــر األساســية لتحقيــق االســتقرار والتطــور االجتماعــي واإلنســاني فهــي عبــارة عــن 
عمليــة تطــور جزئــي أوشامأومســتمر، وتتخــذ هــذه األخيــرة علــى مجموعــة مــن األشــكال املخلفــة والتــي تطمــح إلــى 
الرقــي باإلنســان والوصــول بــه إلــى التطــور واالســتقرار بالشــكل الــذي يحــدد احتياجاتــه وفــي محــور آخــر ســنتحدث 
عــن الشــق االقتصــادي واالجتماعــي لتنميــة نمــوذج االقتصــاد االجتماعــي وســيقوم بتأطيــره األســتاذ ادريــس الزناتــي 

واألســتاذة حنــان ديــالل.

األســتاذة حنــان ديــالل : شــكرا علــى الدعــوة الكريمــة ، ســعيدة بــأن أكــون معكــم وأشــارك فــي هــذا اللقــاء الــذي 
بــه  يقــوم  مــا  تكمــل  بمعنــى  التمثيليــة  للديمقراطيــة  مكمــال  تعتبــر  والتــي  التشــاركية  الديمقراطيــة  ضمــن  ينــدرج 

املنتخبــون. األعضــاء 

منــذ دســتور 2011 اإلصــالح اإلداري املغربــي اعتمــد علــى املقاربــة الترابيــة ولذلــك ســأتكلم عــن الحكامــة الترابيــة 
كممارســة للســلطة السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة ألغــراض تدبيــر الشــأن العــام فــي مجــال ترابــي معيــن.

الحكامــة الترابيــة تعتمــد علــى مجموعــة مــن اآلليــات والعمليــات واملؤسســات التــي تتفاعــل معهــا مصالــح األفــراد 
والجماعات ويمارسون حقوقهم ويعملون على تسوية خالفاتهم، لكن منذ دستور 2011 التدبير العمومي عرف 
مجموعــة مــن املصطلحــات التــي كانــت حكــرا علــى املقاولــة كاإلبــداع ،االحتــكار، الجــودة ،وفــي بعــض األحيــان وصلنــا 
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حتــى ملفهــوم الســعادة والتــي تعتبــر رائــدة فــي مجــال التســويق اإلداري ومجــال التســويق الترابــي كتدبيــر مثــال الذيــن 
وصلــوا لحــد لــم يعــودوا يفكــرون فــي جــودة العيــش بــل وصلــوا للســعادة ولهــم وزيــر الســعادة وأنــا كآليــة مــن آليــات 
الســعادة، أريــد التحــدث عــن التســويق الترابــي كآليــة مــن هــذه اآلليــات، إذن اإلبــداع ، التخطيــط، والتنظيــم، هــذه 
كلهــا مصطلحــات كانــت حكــرا علــى مجــال املقاولــة وبالتالــي نحــن كفاعليــن كمواطنيــن أصبحنــا مطالبيــن بالتفاعــل 

مــع هــذه املنظومــة الجديــدة.

تســويق التــراب هومجموعــة مــن األهــداف يلتــف حولهــا الفاعلــون ويســعون وفــق نظــرة استشــارفية وفــق مقاربــة 
أفقية تقت�صي تنســيق الجهود والتعبئة الشــاملة بغية تنمية مجالنا الترابي، إذن املشــروع الترابي هوالصورة التي 
نريــد تســويقها عــن مجالنــا أي هويــة املجــال الترابــي مثــال مقاطعــة احصيــن : مــاذا نريــد، الشــخص ســواء مســتثمر 
أوســائح أجنبــي أووطنــي، مثــال قلعــة مكونــة معروفــة بالــورود كل الفاعليــن فــي مكونــة يلتفــون حــول هــذه الصــورة 

ويعملــون علــى ترويجهــا وتســويقها.

عندما نتحدث عن مشروع ترابي هذا يعني أن كل الفاعلين يتحدثون نفس اللغة.

إذن التســويق الترابــي هوتلــك الصيــرورة التــي تهــدف إلــى جلــب الشــركات واملؤسســات والرقــي الشــامل مــن خــالل 
تكويــن صــورة إيجابيــة، والصيــرورة هنــا، مجمــوع اإلجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا للقيــام بهــذا التســويق الترابــي.

أهداف التسويق الترابي إثنان :

ـ هدف خارجي اقتصادي ويكون الهدف منه هوجل املستثمرين وجلب الرأس املال املحلي الجهوي األجنبي.

ماهي متطلبات هذا املستثمر حتى تكون احصين وجهته؟

كيــف يمكــن إقناعهــم وإغراؤهــم؟ هنــا ســنرجع إلــى مصطلــح التنافســية الترابيــة، ألن املســتثمر إن لــم يســتثمر فــي 
جماعتنــا سيســتثمر فــي مجــال ترابــي آخــر وهنــا نصــل إلــى عنصــر الجلــب الترابــي بمعنــى مــاذا يمكــن أن نقــدم لهــذا 
املســتثمر حتــى يســتثمر فــي مجالنــا الترابــي : كتوفيــر بنيــات االســتقبال كمناطــق صناعيــة الطــرق الوطنيــة املطــارات.

ـ هــدف داخلــي سيا�صــي بمعنــى تتميــم الجهــود املبذولــة مــن طــرف الهيئــات املنتخبــة، هنــاك عمــل ينجــز يجــب إبــرازه، 
ألن التسويق الترابي 90 % يكون ترويجي.

هنــا العناصــر األساســية للتســويق الترابــي عندنــا املنتــوج املنتــج والســعر وعندنــا التوزيــع وعندنــا الترويــج، املنتــوج 
الــذي نريــد تســويقه أوالجهةأوالجماعةأواملقاطعــة والســعر مــا هــوإال التكلفــة  واملنتــج مــا هــوإال املجــال الترابــي 
بمعنــى ســعر األرا�صــي ســعر الضرائــب والجبايــات، وهنــا املســؤولين املحلييــن مــن املفــروض أن يتدخلــوا فــي تحديــد 
تعرفــة هــذا املنتــوج، أي الجلــوس مــع املســتثمر والنقــاش معــه وعقــد اتفاقيــات ووضــع شــروط بمعنــى إن كنــت 

ستشــغل لــي كــذا كــذا مــن األشــخاص هــذا مــا يمكــن أن أعطيــك، وهنــا تظهــر التنافســية بيــن املجــاالت الترابيــة.
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مثــال مــن سيشــغل لــي 00	 شــخص، ســأعفيه 	 ســنوات مــن الضرائــب مدينــة طنجــة مثــال كانــت معفــاة مــن 50% 
مــن الضريبــة علــى الشــركات ممــا شــجع مجموعــة مــن الشــركات الكبــرى علــى االســتقرار مــن مدينــة طنجــة.

نأتــي إلــى التوزيــع أوطريقــة التســويق بمعنــى كيــف ســأكون فريقــا يفــاوض رجــال األعمــال ويقــدم لهــم عروضه الترويج 
طبعــا هواختيــار الوســائل الترويجيــة مثــال منصــة فــي االنترنيــت إشــهار فــي اإلذاعــة والتلفــزة ،مهرجانــات  نــدوات كمــا 

وقــع فــي الداخلــة مؤخــرا. 

نأتــي اآلن إلــى صيــرورة التســويق الترابــي أي كيــف ســنصيغ هــذا املشــروع الترابــي، فــي البدايــة نقــوم بالتشــخيص 
الخيــارات  بتحديــد  نقــوم  ذلــك  بعــد  هــو،  كمــا  الحالــي  الواقــع   بمعنــى  أوجماعتنــا  مقاطعاتنــا  قــدرات  نحــدد  أي 
االســتراتيجية أي ماهــي املشــاريع التــي علينــا إنجازهــا وهاتــه املشــاريع ال يمكننــا تنفيذهــا 100 % لذلــك نبــدأ بتحديــد 
معاييــر اختيــار املشــاريع  وطنيــا وجهويــا ومحليــا ويمكــن أيضــا  االطــالع علــى البرنامــج االنتخابــي للهيئــات املنتخبــة 
محليا،ألنــه ال يمكــن وضــع مخطــط عمــل مــع نســيان ملــاذا صــوت النــاس علــى هاتــه الهيئــة أوتلــك ألننــا نشــتغل فــي 
إطــار سيا�صــي وليــس تصريــف األعمــال، يجــب تــرك البصمــة مــا يميــز املقاطعــة هواملوقــع ولهــا مســاحة شاســعة 
تمثل 	2 % جماعة ســال وهذا معطى أسا�صــي ألن لها وعاء عقاري مهم قابل للبرمجة، عدد ســكان ســال هومليون 
و740 ألــف، 69 % منهــم فــي الوســط القــروي الكثافــة الســكانية بســال هــي 9199 فــي الكلــم مربــع وهــي عاليــة جــدا 
10 %  وهــي  فــي كلــم مربــع معــدل الجهــة هــو4000 نســبة املســاكن املكثفــة  ،ألن املعــدل الوطنــي هــو1986 فــرد 

مرتفعــة مثــال خــالل كوفيــد تــم ربــط ارتفــاع عــدد املصابيــن بنســبة االكتضــاض.

معــدل البطالــة فــي احصيــن %18,6 ومعــدل الجماعــة 20 % وطنيــا%149 ، أنــا مثــال عندمــا أفكــر فــي االســتثمار 
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ســأفكر فــي القطاعــات التــي تشــغل اليــد العاملــة كثيــرة كمراكــز النــداء شــركات الكابــالج والتــي ال تتطلــب مؤهــالت 
كثيــرة وفــي هــذه الحالــة نتصــل بهــذه الشــركات املختصــة ونعــرض عليهــا مــا يمكننــا توفيــره لإلســتثمار فــي مجالنــا 
املســاحة املخصصــة للحبــوب %1,1، عــدد األنديــة النســوية 4 بســال ، املســتفيدات 1466 ،عــدد دور الشــباب 13 

، نســبة البطالــة وســط النســاء 30 %،الهشاشــة فــي وســط النســاء بســال يجــب أن نشــتغل عليهــا.

كخالصــة للتشــخيص وضعــت مجموعــة مــن مكامــن القــوة ومكامــن الضعــف، هنــاك الكثيــر مــا يجــب فعلــه إذن 
أهــم نقــاط قــوة هــذه املنطقــة :

ـ تيكنوبوليس كقطب تيكنولوجي.

ـ الربط بالطريق السيار.

ـ ساكنة شابة )مصدر قوة ومصدر ضعف(.

ـ مكامن الضعف.

ـ االكتضاض في مداخل ومخارج املقاطعة.

ـ نسبة بطالة النساء عالية.

ـ عدم وجود مناطق خضراء.

ـ عدم وجود معهد موسيقي.

ـ مشاكل النقل.

نصل إلى تحديد الخيارات االستراتيجية وفي هذا اإلطار سنقترح مجموعة من املشاريع ونختار منها:

أنا سأقترح بناء على تقييم مرتفق املقاطعة إلى داخلي وخارجي.

الداخلــي نركــز علــى الشــباب، مــا هــي املشــاريع التــي يجــب التركيــز عليهــا والتــي تهــم الشــباب: التعليــم، التشــغيل، 
البدنيــة والترفيــه. التربيــة 

بالنســبة للمرتفــق الخارجــي مــا هــي األشــياء التــي مــن خاللهــا يمكننــي تحســين املجــال الترابــي لــدى املســتثمر يعنــي 
وضــع مجموعــة مــن اإلجــراءات للجلــب الترابــي، وهنــا نقصــد املســتثمر الوطنــي املحلــي والدولــي ألن كل مســتثمر لــه 

متطلباتــه الخاصــة.  
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كمشــاريع لالهتمــام بالشــباب أنــا كأســتاذة جامعيــة مــن الواجــب والضــروري أن أوصــل صــوت الطلبــة محتاجيــن 
تابــع  للســيارات  مســتودع  للقــرب  مالعــب  إلــى  تفتقــد  الكليــة  ـ  عامــة  مكتبــة  الطالبــات  وخصوصــا  جامعــي  لحــي 
تــرك  يجــب  التهيئــة  عنــد وضــع مخططــات  الشــوارع،  هــي  الســيارات  كلــه مواقــف  املغــرب  فــي  املشــكل  للجامعــة، 

الســيارات. لوقــوف  مســاحات 

التذكــرة  ثمــن  الطالــب  يــؤدي  أن  يعقــل  بالطلبــة، ال  تعرفــة خاصــة  النقــل لوضــع  مــع شــركات  التنســيق  يجــب  ـ 
القــروي. العالــم  مــن  الكليــة  إلــى  تأتــي  فئــة كبيــرة  نن�صــى أن هنــاك  أن  عــادي، دون  كمواطــن 

ـ ثــم هنــاك اإلصــالح اإلداري الجديــد الــذي جــاء بمجموعــة مــن املصطلحــات كاإلبــداع واالبتــكار، التدبيــر العــام 
املحلــي حتــى هومحتــاج لإلبــداع واالبتــكار.

وهنــاك أيضــا اقتــراح Job Etudiant، تمكــن الطالــب بعقــود محــددة املــدة مثــال فــي ثــالث ســاعات فــي اليــوم لتمكــن 
للعمــل  الــكل متلهــف  الطلبــة  مــع  بــه  لبحــث صغيــر قمــت  نتيجــة  أقولــه جــاء  ومــا  تمويــل دراســته،  مــن  الطالــب 

والدراســة وفئــة كبيــرة منهــم تشــتغل وتــدرس لكنهــا ال تســتطيع التوفيــق بيــن الدراســة والعمــل.

وفــي إطــار التســويق الخارجــي لصــورة املجــال ملقاطعــة احصيــن أيضــا يجــب تدبيــر الوعــاء العقــاري بمعنــى أال نقتصــر 
علــى العمــارات والبنايــات الســكنية يجــب التفكيــر فــي الفيــالت الراقيــة ألن كل عــرض يخلــق طلــب مــوازي لــه.

ـ إنشــاء مؤسســة تعليميــة خاصــة عاليــة املســتوى، فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة عــام خــاص والتــي مــن خاللهــا يمكــن 
التخفيــف مــن حــدة االكتضــاض فــي املداخــل واملخــارج.

بيــن املشــاريع، هنــاك توجهــات اســتراتيجية  فــي اختيــار املشــاريع يجــب مراعــاة مســألة التكامــل  النهايــة أيضــا  فــي 
للسياســة العموميــة التــي يجــب أن تراعــي فــي إعــداد التــراب ،برنامــج التنميــة للعمالــة وبرنامــج التنميــة للجماعــة 
وأيضــا البرنامــج االنتخابــي للهيئــة املنتخبــة، أيضــا يجــب دعــم انتقائيــة املشــاريع ومراعــاة مجموعــة مــن الشــروط 
التــي تتــالءم خصوصيــة مجــاالت املقاطعــة، مثــال بــدل أن نقــول علينــا أن نبرمــج املشــاريع التاليــة يجــب أن نقــول مــا 
نبرمجــه لــكل حــي علــى حــدة، ونضــع تاريــخ بدايــة املشــروع وتاريــخ نهايتــه ونربطــه باملشــاريع األخــرى مثــال D1  تســاوي  
D2وD2 تســاوي D3،بمعنــى نهايــة املشــروع األول هوبدايــة املشــروع الثانــي ونهايــة املشــروع الثانــي هوبدايــة املشــروع 
الثالــث، يجــب ضبــط هــذه البدايــات والنهايــات لتجنــب املشــاكل، لوحــظ مؤخــرا ضعــف انتقائيــة املشــاريع املنجــزة 

علــى مســتوى املجــال الترابــي وهــذا مــن خــالل تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.                                                                                                 

األســتاذ ادريــس الزناتــي : بســم هللا الرحمــان الرحيــم وصلــى هللا وســلم علــى ســيدنا محمــد يطيــب لــي أن أشــارك فــي 
هــذا اللقــاء العلمــي العــام مــن تنظيــم مقاطعــة احصيــن مــع األســاتذة األجــالء، فــي البدايــة أقــدم الشــكر الجزيــل لــكل 
فعاليــات مقاطعــة احصيــن واللجنــة املنظمــة والســيد رئيــس املقاطعــة الــذي ...................... فيمــا يتعلــق باللقــاء 
العلمــي أوموضــوع االقتصــاد االجتماعــي كمــا تعلمــون موضــوع قيــم موضــوع الســاعة موضــوع يهــم كل املتداخليــن 
ســواء علــى املســتوى السيا�صــي أواالقتصاديأواالجتماعــي يعنــي مجــال العمــل بصفــة عامــة، ال أن�صــى أن أشــكر 
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األســاتذة علــى العــروض القيمــة التــي قدموهــا مســاهمة فــي برنامــج االســتثمار ملقاطعــة احصيــن وهــذا يدخــل فــي 
اســتراتيجية  لتحديــث  مســاهمة  وهــذه  واالجتماعــي  االقتصــادي  محيطهــا  علــى  املغربيــة  الجامعــة  انفتــاح  إطــار 

املقاطعــة والجماعــة إلقــرار التنميــة وتحقيــق الســعادة والعيــش الكريــم لــكل أفــراد هــذه الجماعــة الترابيــة.

بالنسبة ملداخلتي مقتضبة في أربع محاور أساسية:

ـ اإلطار العام ملناخ األعمال واملقاولة في إطار االقتصاد االجتماعي.

ـ مفهوم االقتصاد االجتماعي.

ـ شروط قيام االستثمار في مجال االقتصاد االجتماعي.

ـ تمويل هذه املشاريع.

التشــريعية  للمقتضيــات  طبقــا  الترابيــة  الجماعــات  بهــا  تقــوم  التــي  الجبــارة  املجهــودات  رغــم  تعلمــون  كمــا 
والتنظيميــة، البــد واقعــا مــن آليــات لتنزيــل هــذه السياســات وبصفــة عامــة تقريــب اإلدارة مــن املواطــن وأقــول 
هنــا تغييــر العقليــات علــى جميــع املســتويات » ال يغيــر هللا مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم » تغييــر العقليــة فــي 
االتجــاه اإليجابــي، ال أقــول االتجــاه الســلبي وهــذا عنصــر مهــم. بالنســبة لإلطــار العــام للمقاولــة فــي إطــار االقتصــاد 
االجتماعــي كمــا تعلمــون نحــن فــي العوملــة واملنافســة الشرســة والتحــوالت الدوليــة حيــث تبدوالوضعيــة السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة متدبدبــة، معطيــات الســوق تتغيــر بشــكل مســتمر ثــم املنتــج أوالخدمــة يجــب أن تتغيــر 
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يجــب أن تواكــب بصفــة عامــة يجــب أخــذ املعطيــات الديموغرافيــة بعيــن االعتبــار ألن نمــط العيــش يتغيــر، هــذا 
بالنســبة لإلطــار العــام لالقتصــاد االجتماعــي.

بالنســبة لتحديــد مفهــوم االقتصــاد االجتماعــي أواالقتصــاد الخــالق والــذي الهــدف منــه خلــق مقاولــة مواطنــة 
أومنظمــة لهــا مســؤولية اجتماعيــة خصوصــا عندمــا تكــون الفئــة الهشــة مــن املجتمــع تســتفيد مــن هــذا االســتثمار 
التجــاري  الصناعــي  بالقطــاع  األمــر  تعلــق  ســواء  قانونــا  لهــا  يصــرح  االجتماعــي  لالقتصــاد  أنشــطة  عــدة  وهنــاك 
الخدماتــي إلــخ... وهنــا يمكــن الرجــوع إلــى قائمــة األنشــطة االقتصاديــة طبقــا للمقتضيــات القانونيــة الجــاري لهــا 
العمــل وفــي هــذا الصــدد البــد مــن اإلشــارة إلــى العمــل الجبــار الــذي تقــوم بــه مصالــح مقاطعــة احصيــن فــي مجــال منــح 
التصاريــح علــى مســتوى املقاطعــة، طبعــا هنــاك تحــول نحوالرقمنــة للعمــل بمنصــة إلكترونيــة مــن أجــل تســهيل 
املســاطر، لكــن أقــول فــي هــذا الصــدد أنــه يجــب وضــع مــوارد بشــرية رهــن إشــارة املصلحــة االقتصاديــة إلعطــاء هــذه 
املصلحــة الــدور الــذي يجــب أن ينــاط بهــا، ألنهــا مصلحــة مهمــة ومهمــة جــدا فــي املواكبــة إلعطــاء النصــح لحامــل 
املشــروع، فــي بعــض األحيــان حامــل املشــروع ينجــز نصــف املشــروع ويقــدم طلــب للتصريــح تقــع مشــاكل ويكــون 
خــالل  تندثــر  الشــركات  فثلــث  اإلحصائيــات  حســب  االقتصاديــة  للمصلحــة  بالنســبة  هــذا  نريــده،  ال  مــا  هنــاك 
الخمــس ســنوات األولــى وهــذا مشــكل عويــص جــدا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املقاولــة لهــا عــدة شــركاء وهــم الدولــة 
والجماعــة، وعندمــا أقــول الدولــة أتحــدث عــن منــح االســتثمار، التمويــل املشــترك مــع األبنــاك والضمانــات تكــون 
عــن طريــق صنــدوق الضمــان املركــزي بمعنــى يجــب علينــا أن نســوق لذلــك املســتثمر أوحامــل الفكــرة مــا يقــال عــن 
السياســة االقتصاديــة وبرامــج الدولــة ليكــون لــه فكــرة عــن الوســائل املتاحــة للتمويــل إلنجــاز املشــروع ثــم هنــاك 
املســاهم، الــذي هوصاحــب املشــروع واألبنــاك للمواكبــة ثــم املمولــون مــن خــالل إعطــاء التســهيالت للحصــول علــى 
املــواد األوليــة والســلع والزبنــاء ثــم املســتخدمون بصفتهــم اســتثمارا وليــس عبــئ علــى املقاولــة، يجــب أن يتوفــر علــى 

املؤهــالت أوالتــي ستكتســب مــن خــالل الــدورات التكوينيــة.

عنــد خلــق 00	 شــركة 200 تضيــع منــا فــي نصــف الطريــق ألن املســتثمر ال يكــون محاطــا بــكل اإلجــراءات واملســاطر 
وخصوصــا علــى مســتوى الجماعــة.

بالنســبة للشــكل القانونــي لالســتثمار فــي إطــار االقتصــاد االجتماعــي أواالقتصــاد التضامنــي كانــت هنــاك بعــض 
مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تريــد أن تقــوم بأنشــطة مــذرة للدخــل وكانــت فــي إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية لكــن اآلن التوجــه يجــب أن يكــون فــي إطــار تعاونــي أوفــي شــكل الشــركات التضامنيــة وذلــك لجعــل املقــاول 
يتحمــل كامــل املســؤولية بمعنــى تغييــر العقليــة لهــذا املقــاول بمعنــى ال نريــد ذلــك املقــاول الــذي يأخــذ إعانــة مــن 
ثــم أن شــروط  باملتابعــات  املســؤولية  يتحمــل  أن  ،املقــاول عليــه  املســؤولية ال  تتحمــل  الدولــة ويبذرهــا والدولــة 
االســتثمار في إطار االقتصادي االجتماعي يجب أن تكون دراســة الجدوى واملقصود الجانب التجاري أي الســوق 
ومــن الجانــب التقنــي أي وســائل اإلنتــاج ومــن الجانــب املالــي بمعنــى املردوديــة املتوقعــة للمشــروع، وبذلــك تتحقــق 
املصلحــة املشــتركة للجميــع مــن دولــة مســاهمين بمعنــى املشــروع ســيكون مربــح وأن الــكل سيســتفيد مــن املشــروع، 
طبعــا عندمــا أقــول املشــروع أوبرنامــج اســتثماري نبــدأ مــن املحــل التجــاري شــراء التجهيــزات وســائل النقــل إلــخ وفــي 
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هــذا اإلطــار البــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه كانــت هنــاك إرادة قويــة مــن لــدن املؤسســات العموميــة إلنــزال املشــاريع إلــى 
أرض الواقــع لكــن املشــكل كان فــي اختــالف الــرؤى، الدولــة تــرى �صــيء والبنــك يــرى �صــيء املنتخــب يــرى �صــيء مغايــر 
ونبقــى فــي مكاننــا بمعنــى ليــس هنــاك توحيــد للــرؤى، يجــب علينــا أال نكــذب علــى أنفســنا مشــروع قابــل لإلنجــاز يجــب 

تمويلــه، غيــر قابــل لإلنجــاز يجــب عــدم تمويلــه.

فــي كنــدا هنــاك مركــز تدبيــر املخاطــر، تم�صــي فــي الشــارع تخطــر علــى بالــك فكــرة توقــف ســيارتك وتدخــل ألقــرب بنــك 
لتناقــش املشــروع ويوقــع العقــد ويقــع التمويــل فــي الحيــن، وإن لــم تنجــز املشــروع تدخــل فــي خانــة إلكترونيبــة تحمــل 
كل معطياتــك منــذ والدتــك وتحــرم مــن الســلف والتمويــل طــول حياتــك، ويمكــن لإلنســان أن يفكــر فــي االنتحــار علــى 

أن يدخــل اســمه إلــى هاتــه الخانــة، وهاتــه املقاربــة الصحيحــة لوضــع مقاربــة كفيلــة بمحاســبة املســتثمر.

وعندمــا نقــول املســتثمر، نقــول الضريبــة علــى القيمــة املضافــة الضريبــة علــى الدخــل الضريبــة علــى الشــركات 
الرســوم الجماعيــة. املهنيــة  الضريبــة 

بـازيـــار املســيرة : شــكرا األســتاذ ادريــس علــى املداخلــة القيمــة واملتعلقــة باملحــور األخيــر، وبهــذا نكــون قــد أتتمنــا 
املداخــالت، نشــكر األســاتذة األجــالء علــى مداخالتهــم القيمــة والتــي هــي نابــع أكيــد مــن مجموعــة مــن األبحــاث واآلن 

ســننتقل إلــى مجــال التعقيــب.

الســيد عبــد الجليــل بودربالــة : بســم هللا الرحمــان الرحيــم فــي البدايــة أحيــي األســاتذة األفاضــل وأنقــل لكــم تحيــة 
رئيــس جماعــة ســال والســيد نائــب رئيــس لجنــة القيــادة والســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة احصيــن الــذي كان بــوده 
حضــور هــذا اللقــاء وتعــذر عليــه ذلــك ألســباب مهنيــة، فأنــا كمهتــم جمعــوي وباحــث فــي السياســات العموميــة، 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  التحتيــة  البنيــات  بــدور  املتعلــق  املوضــوع  إطــار  ،وفــي  املبرمجــة  املداخــالت  مــع  تفاعــال 
واالجتماعيــة أود أن أنطلــق بدايــة مــن خصوصيــات مقاطعــة احصيــن ،ألنهــم كمــا قالــت األســتاذة املحاضــرة هنــاك 
تتبــع فــي املعطيــات. كأبنــاء املنطقــة بحدودهــا جرافيــا ،تقريبــا هــي املقاطعــة الوحيــدة بالتماثــل مــع منطقــة العياديــة 
التــي نجــد جــزء منهــا حضــري وجــزء منهــا قــروي كســيدي احميــدة وعنــق الجمــل ممــا يجعلهــا منطقــة صعبــة بــل 
أصعــب مقاطعــة فــي جماعــة ســال مــن حيــث الحاجيــات والخصوصيــات. كانــت هــذه املقاطعــة قبــل 1992 تابعــة 
لجماعــة بوقنادلوفــي ســنة 1992 جماعــة مســتقلة وبعــد ذلــك وعمــال بنظــام وحــدة املدينــة ألحقــت بجماعــة ســال، 
ومــن حســن حــظ هــذه الجماعــة إنشــاء مدينــة ســال الجديــدة كأول مدينــة ملكيــة فــي املغــرب وإال فهــذه العشــوائية 
االقتصاديــة  املكانــة  هنــاك  ثــم  عشــوائي.  بنــاء  ضيقــة  ،أزقــة  متآكلــة  تحتيــة  بنيــات  الســائدة  هــي  ســتكون  كانــت 
للمقاطعــة ففــي املســاحة %25 وتــؤدي مــا يفــوق %30 مــن مداخيــل الجماعــة. ومعطــى املداخيــل ال ينعكــس علــى 
مســتوى التنميــة الــذي تحققــه بمعنــى إن كنــا نضــع مداخيــل مهمــة للجماعــة يجــب أن تنعكــس علــى املقاطعــة. 
جمعنــا خمــس مقاطعــات فــي إطــار وحــدة املدينــة كان مــن املفتــرض أن يكــون هنــاك تضامــن مجالــي يعنــي فائــض 
املقاطعــة الراقيــة يجــب أنيصــرف علــى املقاطعــة التــي وضعيتهــا أقــل ، إن كنــا نعطــي %30 مــن مداخيــل الجماعــة 
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علينــا أن نســتفيد أكثــرن أنــا بمداخلتــي ال أمــارس السياســة لكــن قبــل أن أدخــل إلــى العمــل السيا�صــي كنــت 

أفتــن رئيــس الجماعــة الســابق وكنــت أدخــل إلــى صفحتــه علــى الفايــس بــوك وأقــول لــه » أال يوجــد مــا تدشــنه فــي 
القريــة » بالخصــوص ومقاطعــة احصيــن عمومــا. وبقيــت أســتفزه حتــى نــاد علــي ذات يــوم وقلــت لــه عيــب وعــار 
حتــى منطقــة خضــراء ال نملكهــا. فــرد علــي مستشــار جماعــي وطلــب منــي أن أذهــب إلــى املعمورة.وهــذا ليــس خطــاب 
منــاج هبــه النــاس والســاكنة. كايــن خصــاص علينــا أن نقــوم بتشــخيص مجالــي معقلــن وحقيقــي وهــادف ويجــب أن 
نجــد آليــات لتنميــة ناجعــة تنطلــق مــن برنامــج عمــل الســابق 1018 ـ 2022 هــذا البرنامــج برمــج طريــق اوطــا احصيــن 
وشــارع الزربيــة حــزام ســكتور 8 شــارع مــوالي رشــيد شــارع مــوالي اســماعيل شــارع حمــان الفطواـكـي شــارع خلــف 

مدرســة العيا�صــي شــارع خلــف دار الطالــب بميزانيــة تقــدر بـــ 420 مليــون درعهــم مــن 1700 مليــون درهــم ألأي مــا 
يعــادل 23 % مــن إجمــال امليزانيــة املرصــودة للطــرق، لأســف لــم تنجــز إال طريقــان أوثالثــة : األول هوشــارع الزربيــة 
والهــدف هوالتزييــن املدينــة ألن الطرامــواي ســيمر منهــا، باقــي األحيــاء ال تهمهــم وكأننــا فــي مزرعــة والطريــق الثانــي 

هوالطريــق املــداري الربــاط ســال، إذن لــم يتــم االهتمــام بالتنميــة داخــل منطقــة األحيــاء الهشــة.

الثانــي بســال  علــى مســتوى املناطــق الخضــراء تمــت برمجــة مجموعــة مــن املســاحات الخضــراء بشــارع الحســن 
الجديــدة خلــف مدرســة بــن حســون بســال الجديــدة، ثــم شــارع الفقيــه الدكالــي بســال الجديــدة ومقطــع شــارع محمــد 

الخامــس بالقريــة ثــم مقطــع شــارع الزربيــة خلــف بنعاشــر ســال الجديــدة.

املالحظــة األولــى أنجــل املناطــق الخضــراء توجــد بســال الجديــدة امليزانيــة املرصــودة هــي 68 مليــون درهــم االســتفادة 
كانــت 14 ,6 %.
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ـ بازيار املسيرة : تتدخل لتطلب من بودربالة االختصار فهذا مجرد تعقيب.

ـ ادريــس الزناتــي : نحــن أســاتذة جامعييــن نقــوم بعمــل بحثــي علمــي محايــد هــذا مــن شــروط حضــوري فــي هــذا اللقــاء 
تلبيــة لدعــوة نــاس نحترمهــم، السياســة ال، وتدخلــك يجــب أن يكــون تعقيبــا علــى مــا قيــل فقــط. نحــن هنــا مــع 

الجميــع هللا يجزيــك بخيــر.

ـ بودربالــة : أنــا تعقيبــي جــاء إلطــالع أدوات املجتمــع املدنــي ثانيــا أنتــم أديتــم وأكفيتــم فيمــا يخــص الشــق النظــري أنــا 
أعــرض اإلجحــاف الــذي تتعــرض لــه املنطقــة بغــض النظــر عــن الهيئــة السياســية. أنــا بــدأت مــن 2009 ومــا قبلهــا 

مــن 92 ، املقاطعــة تتعــرض لحيــف وقلتهــا لرئيــس الجماعــة.

أول مســتثمر وجلبنــا  بخيــر وكنــا  يجزيــك  األســاتذة هللا  قالــه  مــا  التعقيــب علــى  فــي  الحــق  :لــك  الزناتــي  ادريــس  ـ 
التــي  األمــور  بمعنــى  علمــي  بشــكل  األمــور  فــي  نم�صــي  أن  نريــد  نحــن  لكــن  شــغل،  فــرص  وخلقنــا  اســتثمارات  لهــا 

. يمكننامناقشــتها 

ـ بودربالــة :قلنــا بــأن التدخــل يجــب أن يكــون عــن الطــرق فــي إطــار برنامــج عمــل جماعــة ســال، نحــن نتحــدث عــن 
برنامــج عمــل جماعــة ســال التــي فــي خمــس مقاطعــات ومنهــا مقاطعتنــا، هــل لهــا الحــق فــي التنميــة.

املســاحات  ـ  الدراســة  قيــد  امليزانيــة  طريقــا   1	 وتوســيع  إحــداث  أقتــرح  ســال،  لجماعــة  املســتقبلي  البرنامــج  اآلن 
الخضراء 9 مشاريع بمساحة تناهز هكتارين ونصف، بالنسبة للساحات العمومية هناك 3 ساحات ـ املساحات 

الخضــراء غيــر موجــودة فــي القريــة باســتثناء مســاحة توجــد قــرب ســكة الطرامــواي لتزيــن الواجهــة فقــط.

ثــم أنــا غــادي نتكلــم علــى املرافــق الرياضيــة والصحيــة كايــن مســبح كايــن دار الثقافــة كايــن مالعــب القــرب ولكــن فــي 
هــذه الواليــة إنجازهــا شــبه مســتحيل نظــرا للتكلفــة.

ابراهيــم أكســاب : الســالم عليكــم ورحمــة هللا تعالــى وبركاتــه وتحياتــي للحضــور الكريــم ولــكل األســاتذة الكــرام 
بدايــة قبــل البدايــة أشــير إلــى برنامــج عمــل جماعــة ســال والــذي فيــه هيئــات سياســية وبالتالــي ال يمكننــا أن نتكلــم 
أنــا  فــي السياســة، فهــذا برنامــج سيا�صــي لهيئــات سياســية مشــكلة لأغلبيــة جماعــة ســال، لذلــك  دون الحديــث 

ســأتحدث فــي السياســة وإن كنــت لــن أتحــدث فــي السياســة فــال يمكننــي التعقيــب.

هــذه اللقــاءات التشــاورية إلعــداد برنامــج عمــل الجماعــة للواليــة الحاليــة باإلضافــة إلــى اإلشــارة هنــاك مؤاخــذات 
اعتبــارا للمنتديــات التــي انعقــدت إن حاولنــا أن نتأمــل فــي املضاميــن التــي قدمــت فهــي فــي الغالــب معطيــات عامــة 
بعيــدة عــن اإلحصائيــات واألرقــام التــي لهــا عالقــة بالواقــع. فقــد ســمعنا الحديــث عــن قلعــة مكونــة وموســكووباريس 

ونحــن فقــط فــي احصيــن.

ما يجب أن يناقش هنا في الحديث عن فضاءات القرب ما هي املشاكل لتي تواجهها وما هوخصاصنا منها.
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نبــدأ باملالعــب الرياضيــة لنــا أربــع مالعــب واحــد فــي القريــة واحــد فــي اإلمــام مالــك وواحــد معطــل منــذ ســنوات فــي 
ســكتور 8 أيضــا مــا يقــال عــن القريــة يقــال عــن ســال الجديــدة، وإن حاولنــا أن نقــارن نجــد أن جماعــة املريســة 

لوحدهــا تتوفــر علــى ضعــف هــذا العــدد.

بطبيعــة  إضافيــة،  قــرب  مالعــب  عــن  للبحــث  أكثــر  باالجتهــاد  نطالــب   ، احصيــن  مقاطعــة  مجلــس  فــإن  وعليــه 
الحــال هنــاك مشــكل العقــار، لكــن هنــاك مســاحات مهمــة توجــد فــي هوامــش األحيــاء فــي حــي الوحــدة وحــي النصــر 
والبســاتين، عندنــا أيضــا دار املواطــن وهــي دار خاصــة ال نســتفيد منهــا ربمــا حتــى هــذا املركــز الــذي نوجــد فيــه حاليــا 

الفضــاءات املوجــودة فيــه ليســت مفتوحــة للجميــع.

6 و7  إذن هنــاك مشــكل التوزيــع ملراكــز القــرب بيــن مقاطعــات ســال وحتــى داخــل تــراب املقاطعــة مثــال ســكتور 
ليــس بــه أي فضــاء للقــرب، القاعــة املغطــاة يقــال عنهــا مــا يقــال عــن مالعــب القــرب علينــا أن نناقــش مــع النــاس 
املســؤولين عــن اســتغالل هــذه الفضــاءات ألنــه ال يمكننــا أن نشــخص الوضــع دون اإلنصــات للعامليــن فــي هــذه 

الفضــاءات، اآلن األغلبيــة مــن املمثليــن للجمعيــات ملــوا مــن الجلــوس وغــادروا القاعــة.

يجــب أن نناقــش مشــاكل املقاطعــة ال موســكووباريس ونضــع بالتالــي توصيــات يمكــن األخــذ بهــا عنــد وضــع البرنامــج 
فنحــن نتحــدث عــن التشــخيص التشــاركي ملشــاكل املقاطعــة.

فــي مجــال االســتثمار األغلبيــة عندمــا يســمع كلمــة االســتثمار يم�صــي مباشــرة ملــا هوصناعــي فــي حيــن أن املقاطعــة 
عندهــا مجــال فالحــي وال مثــال فــي بلجيــكا وهولنــدا التــي بهــا قــرى فالحيــة نموذجيــة لذلــك نطالــب باالســتثمار فــي 

املجــال الفالحــي الــذي هوقــادر علــى تشــغيل يــد عاملــة مهمــة ويمكــن أن يحقــق االكتفــاء الذاتــي.

ـ ادريس الزناتي : إن كانت لديك فكرة حول مشروع فالحي بمقاطعة احصين أنا ألتزم القيام بالدراسة واملواكبة 
والتمويل لكن بشرط أن تشتغل في إطار مقاولتي ويعفوعليك هللا من السياسة.

ـ عبــد العالــي الحــر: أنــا متفــق مــع مــا جــاء بــه األخويــن فــي تدخلهــم ليــس كأســتاذ باحــث ولكــن باعتبــاري مــن ســاكنة 
املنطقــة، نحــن مــا طلــب منــا كأســاتذة هوإبــراز أهميــة املحــاور التــي نتكلــم عنهــا ســواء فيمــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة 
أومقــاوالت االقتصــاد االجتماعــي وأهميتهــا بغــض النظــر هــل األمــر يتعلــق ببرنامــج عمــل جماعــة ســال أوجماعــة 
أخــرى أوبصفــة عامــة، هــذا هومــا طلــب مــن الســادة األســاتذة نعلــم أن الجماعــة فــي طــور إعــداد برنامــج عمــل، 
والبرنامــج أول عنصــر فيــه هوالتشــخيص والتشــخيص ال يمكــن أن أقــوم بــه أنــا كباحــث أكاديمــي بــل هــذه مهمــة 

املنتخــب واملجتمــع املدنــي ليعبــر عــن حاجتــه ألنــه أدرى بمشــاكل املنطقــة.

ـ محمد بوربعة

ـ عبد الحق املزري
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ـ الجعيدي أحمد

ـ الحاج محمد

ـ هاجر خضري

ـ رشيد أكناو

ـ يونس حمايدي.

محمد بوربعة : 

فالحقيقــة أتفهــم اإلخــوان والتنــاول ديالهــم للموضــوع بنــوع مــن الحساســية ألن املنطقــة تعــرف مجموعــة مــن 
اإلكراهــات.

أنــا أنطلــق مــن آخــر مــا قالتــه األســتاذة، الــذي هــو الــذكاء الترابــي أوالجاذبيــة الترابيــة، هاتــه املصطلحــات صحيــح 
فهمناهــا جــاءت فــي دســتور 2011 للحــد مــن مجموعــة مــن املمارســات إلفــراز نخبــة سياســية قــادرة علــى التدبيــر 
املقاطعــة  عــن مجلــس  نتحــدث  لكــن عندمــا  املواطــن وحكومــات منفتحــة  بــإدارة مرقمنــة منفتحــة علــى  الترابــي 
ونتأمــل البنيــة املاليــة للمقاطعــة فهــي مقيمــة للتســيير والتجهيــز، وبالتالــي هــذا التســويق الترابــي يتطلــب ميزانيــة 
نحــن اليــوم كمجتمــع مدنــي علينــا أن نبحــث عــن كيفيــة طرحهــا فــي برنامــج عمــل مجلــس املدينــة وبالتالــي فلقاؤنــا 
اليــوم علــى اعتبارنــا أبنــاء املنطقــة ومعرفتنــا عــن عمــق بمشــاكلها كان مــن األجــدر واألفيــد أن نعــرف مــا هــي الفــرص 

املتاحــة لنــا لنشــتغل علــى هــذا التســويق الترابــي.
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هنــاك أوراش مفتوحــة مــن طــرف الدولــة كاملبــادرة الوطنيــة وأوراش القطاعــات الحكوميــة، ولكــن املجتمــع املدنــي 
الزال يشــتغل بطــرق تقليديــة تجعلــه غيــر قــادر علــى اإلجابــة عــن اإلشــكاالت التــي يعانــي منهــا املواطــن وإيجــاد حلــول 
واقعيــة. األســاتذة تناولــوا مــا هونظــري ولكنهــم المســوا عــن قــرب مــا يجــب علينــا فعلــه كمجتمــع مدنــي، ربمــا لــم تكــن 
انتقائيــة فــي األفــكار لكــن األســاتذة قالــوا أفــكار مهمــة ونحــن علينــا أن نبلــور هــذه االقتراحــات اليــوم ونعطيهــا فــي 
شــكل توصيــات وملــا ال فــي إطــار آليــة قانونيــة أعطانــا إياهــا املشــرع وهــي العرائــض ونعطيهــا لجماعــة ســال ليتضمنهــا 

مشــروعها للفتــرة االنتدابيــة.

ـ عبد الحق املزري :

 طبعــا أقــدم الشــكر لأســاتذة الكــرام املجتمــع املدنــي اليــوم واملعطيــات التــي تــم ســردها، أنــا ســأتحدث عــن البنيــة 
التحتيــة أوالتنشــيط داخــل فضــاءات املقاطعــة، جاءتنــا مجموعــة مــن األرقــام علــى مســتوى مؤسســات التنشــيط 
املحلــي مــن حيــث األرقــام فاملؤشــرات خطيــرة جــدا، ألن الكثافــة الســكانية تعطينــا دالالت، ألن البنيــة التحتيــة 
وخصوصــا مــا تعلــق بالتنشــئة االجتماعيــة أومــا يســمى باملؤسســات التنشــيطية ونحــن نعــرف اليــوم أن التنشــيط 
التربوي والتنشــيط الثقافي والتنشــيط االجتماعي هومن بين اآلليات األساســية لإلدماج داخل النســق االجتماعي. 
وللختــام هنــاك أســتاذ أقتــرح إنشــاء مركــز تدبيــر املخاطــر أنــا أعتقــد أنــه لوأن�صــىء هــذا املركــز باملغــرب كل�صــي غــادي 

يم�صــي.

ـ الجعيــدي أحمــد : أشــكر األســاتذة علــى تدخالتهــم، تــم الحديــث عــن االســتثمار وفــرص الشــغل والبيئــة لكــن 
هنــاك موضــوع  لــم يتطــرق إليــه أحــد وهوموضــوع ذوي االحتياجــات الخاصــة.

-الحــاج محمــد : ســالمي لأســاتذة الكــرام  ونشــكر كل واحــد باســمه علــى مــا قدمــوه ألفــراد برنامــج العمــل بدايــة 
القــرب  وتجهيــزات  واالجتماعــي  االقتصــاد  ومقــاوالت  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  وباألخــص  باالســتثمار 
ودورهــا فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ودور البنيــة التحتيــة أيضــا ، ولكــن هــل هنــاك تنفيــذ ملــا يقــال 
ام أنهــا مجــرد كتابــات علــى األوراق  ألن ســال فــي هــذا الظــرف محتاجــة  للكثيــر مهمشــة  أســواق وطــرق ومالعــب 

القــرب الشــباب ضايــع .

 وأنا كرئيس جمعية وكفاعل جمعوي أنوب عن سال الجديدة  باألخص فيها 2 مالعب للقرب ال مالعب رياضية 
ال والواقاماتوترامي على األرا�صي .  

ـ هاجــر خضــري : تقنيــة فــي البســتنة  موظفــة فــي مجــال املناطــق الخضــراء أشــكر األســتاذة علــى مداخالتهــم القيمــة 
لكــن هنــاك الكثيــر مــن األشــياء التــي لــم يشــر إليهــا وهوانتقــال ســال مــن 0.9 )2008( للمواطــن إلــى 	2.1 للمواطــن 
فيمــا يتعلــق باملناطــق الخضراء،فــي حيــن أن املعــدل العــادي هــو10 متــر مربــع للمواطــن، احصيــن مــرت مــن 1.16 
إلــى 	1.3 إذن هنــاك تطــور فــي حيــن أن كل املداخــالت تشــتكي مــن عــدم وجــود مناطــق خضــراء وهــذا غيــر معقــول. 
كايــن املشــكل املتعلــق بالوعــاء العقــاري، وعلــى املنتخبيــن أثنــاء تحضيــر مخططــات التهيئــة أن يلحــوا علــى تخصيــص 
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مســاحات ملناطــق الخضــراء ويؤكــدون علــى ذلــك.

ـ رشــيد أكنــاو: بعــد الســالم علــى الجميــع، الشــكر علــى هــذا اللقــاء بالنســبة لالســتثمار فــي جماعــة ســال نحــن فــي 
مقاطعــة احصيــن بالرغــم مــن الكثافــة الســكانية األعلــى فــي ســال عندنــا رئيــس الــذي هوبرملانــي والــذي عليــه أن 
املنــاداة علينــا حتــى  تمــت  اليــوم،  نســجل غيابــه  والــذي  واملشــاريع  االســتثمار  لهــا  املقاطعــة ويجلــب  يترافــع علــى 
أخــر لحظــة أنــا أقــول بــأن برنامــج االســتثمار لــن يتحقــق أبــدا فــي احصيــن ألن االســتثمار يجلبــه البرملانيــون والذيــن 
لهــم صفــة منتخبــون يتحدثــون باســم الســاكنة وعــن الشــباب فــي الجهــة ومجلــس العمالــة وفــي الــوزارات املنتخبــة 
األخــرى الذيــن لهــم الصفــة لجلــب االســتثمارات بالنســبة للمســاحات الخضــراء الــكل يعــرف أن احصيــن القريــة ثــم 
تفويتها للعقار في عهد رؤســاء ســابقين وهناك اآلن أناس لهم مشــاريعهم الخاصة في مناطق خضراء دون حســيب 

أورقيــب.

لنــا  القريــة  فــي  نحــن  وهوالتبوريــدة،  احصيــن  يميــز  مهــم  ثقافــي  نشــاط  إلــى  تشــيروا  لــم  الثقافــي  للمجــال  بالنســبة 
ارتبــاط بالخيــل ممــا يجعــل التبوريــدة مجــال ثقافــي لحصيــن ، تتــم اإلشــارة إليــه مــن أحــد ومــن هــذا املنبــر أوجــه 
رســالة للمنتخبيــن الذيــن صوتنــا عليهــم أن يمدونــا باملعلومــات الكافيــة فــي جميــع املجــاالت، احصيــن ال معلومــات 
لدينــا بخصوصهــا بحيــث أن املعلومــة عندمــا يحصــل عليهــا الشــباب أواملواطــن والتــي تهتــم بالشــأن املحلــي فهــم 
يقدمــون إضافــة ونحــن كشــباب لنــا طاقــة وأفــكار وال نجــد مــع مــن نشــتغل، حتــى الرئيــس الــذي لــه صفــة البرملانــي 
فــي جانــب االســتثمار نريــد أن يتحمــل كل واحــد مســؤوليته ألن القريــة ســنين وهــي تعانــي ألنــه ليــس بهــا مــن يحقــق لهــا 

االســتثمارات ويجلــب لهــا املشــاريع.

ـ يونــس الحمايــدي : بدايــة كل االحتــرام والتقديــر للحضــور الكريــم ولأســاتذة األفاضــل علــى املعلومــات التــي أخذنــا 
مــن عندهــم، أنــا عضوفــي مقاطعــة احصيــن ومجلــس املدينــة بالنســبة للبنيــة التحتيــة مــا يزيــد عــن 0	2 ألــف نســمة 
توجــد بالقريــة عندنــا 	 مقاطعــات وأقــل منحــة هــي التــي تتوصــل بهــا احصيــن وهــذا يعــود لأعضــاء وأنــا شــخصيا 
أتحمل املســؤولية في هاته الخمس الســنوات، أي عضوتم التصويت عليه يتحمل املســؤولية التامة ليس لنا أين 
نختبــئ ونحــن كمجلــس نتحــل املســؤولية ونحــن مــن يجــب أن يعطــي االستفســارات للمجتمــع املدنــي، نحــن أصبحنــا 
ننتظــر أن يعطينــا املجتمــع املدنــي املعلومــات لالشــتغال، أيــن هــي تطــورات املجالــس؟ أيــن هــي شــعارات االنتخابــات، 
اســمحوا لــي إن أدخلــت ماهوسيا�صــي وتحيــة لأســتاذ الزناتــي ونتمنــى أن نكــون عنــد الثقــة التــي وضعــت فينــا وهــذه 
املقاطعــة محتاجــة للكثيــر ثقافيــا اقتصاديــا اجتماعيا،حتــى سياســيا ونتمنــى التوفيــق للجميــع، بالنســبة للمالعــب 
القــرب ليــس لدينــا مالعــب للقــرب، عندنــا جمعيــة رياضيــة مؤهلــة تشــارك فــي دوريــات أرادت اللعــب فــي ملعــب طلبــوا 

منهــا أداء 0	1 درهــم.

أقــول الضريبــة علــى الشــركات املهنيــة أقــول ميزانيــة الجماعــة الترابيــة أقــول االســتثمار املحلــي هــذا هواألســاس ال 
ينبغــي أن ننتظــر وزارة الداخليــة.

طبعا هناك شقين في مجال االستثمار:
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هنــاك البرنامــج االســتثماري مــن جهــة ومخطــط التمويــل مــن جهــة ثانيــة، طبعــا هــذا مــا يكــون النتيجــة الصافيــة ـ 
معامــالت مشــتريات ـ هنــا جميــع الفرقــاء حتــى علــى صعيــد املصلحــة االقتصاديــة يجــب أن يكــون لهــم إملــام دقيــق 
بهــذه األمــور، فهنــاك مســاطر هنــاك دليــل هنــاك إرشــاد، يجــب التبســيط يجــب تغييــر العقليــات بالنســبة للتمويــل 
هنــاك برامــج للدولــة كانــت برامــج املقاوليــن الشــباب مــن بعــد جــاءت مقاولتــي بعــد ذلــك جــاءت مقاولتــي فــي إخــراج 

ثانــي ثــم انطالقــة ثــم هنــاك برامــج التنميــة البشــرية التــي هــي برامــج طموحــة.

بالنســبة لبرنامــج انطالقــة ،لحــد اآلن هنــاك نتائــج حســنة لهــذا البرنامــج الطمــوح لتبســيط أق�صــى مــا يمكــن ال فيمــا 
يتعلــق بالضمانــات أوحتــى بالفوائــد التــي حــددت فــي 2 % املشــروع ال يجــب أال يتعــدى مليــون درهــم، لكــن إن كانــت 

هنــاك عقليــة تســتهدف  أن تســتثمر فهــذا هواملشــكل.

حتى أن هناك على مستوى التمويل ظروف تفضيلية.

ثم هناك البنوك التشاركية منذ 	 سنوات واآلن أصبح لها مكانة في السوق املغربي مما أعطى للمستثمر مجاال 
لالختيار، وشكرا جزيال.
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منتديات القرب –التنشيط املحلي
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برمجة لقاءات منتديات القرب 

التنشيط املحلي

تاريخ لقاء التشخيص مجلس املقاطعة
التشاوري

املتتبع املكان

مدير املقاطعة
فاطمة الدريوشاملدرسة الفندقية18 مارستابريكت
عبدو اسفيريمجلس املقاطعة17 مارسملريسة

محمد البوشاريمجلس املقاطعة18 مارساحصين
املركز السوسيوثقافي 18 مارسبطانة

بطانة
محمد بوحجة

محمد بوستىمجلس املقاطعة18 مارسلعيايدة
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ورقة تأطيـــــريـة

ذلــك أساســا لطريقــة  للجماعــة، ويرجــع  الذاتيــة  أهــم االختصاصــات  مــن  الجماعــة  برنامــج عمــل  إعــداد  يعتبــر 
التخطيــط إلعــداد وإنجــاز املشــاريع، بحيــث تركــز علــى حاجيــات ومتطلبــات الســاكنة، وبالتالــي يمكنهــا أن تخلــق 
فرقــا فــي تحســين حيــاة املواطنيــن، وتســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق التقــدم املرغــوب فــي مجــال التنميــة املحليــة 
املســتدامة. ويتم التخطيط إلعداد برنامج العمل في أول ســنة من انتداب املجلس الجماعي، الذي يضم مشــاريع 

وأنشــطة وإجــراءات ذات أولويــة تقــوم الجماعــة بتنفيذهــا فــي مــدة انتــداب املجلــس التــي هــي ســت الســنوات.

وفــي هــذا اإلطــار، تقــوم جماعــة ســال بمقاطعاتهــا الخمــس بإعــداد برنامــج العمــل لفتــرة 2027-2022 طبقــا للقانــون 
يــوم  مخرجاتــه  تقديــم  وســيتم  فبرايــر   04 الجمعــة  يــوم  إعــداده  انطالقــة  أعطيــت  حيــث   ،14-113 التنظيمــي 

الخميــس 02 يونيــو 2022. 

ويتميــز إعــداد برنامــج العمــل لهــذه الفتــرة برغبــة املجلــس الجماعــي للعمــل علــى إجــراء تشــخيص تشــاوري موســع، 
باإلضافــة  الغايــة،  لهــذه  معــدة  إلكترونيــة  منصــة  توفيــر  وكذلــك  حضوريــة،  ولقــاءات  منتديــات  تنظيــم  يشــمل 
لالســتفادة مــن التفاعــل عبــر وســائط التواصــل االجتماعــي، وذلــك ليتمكــن مختلــف املواطنيــن وجميــع الفاعليــن 
املحلييــن مــن املشــاركة واملســاهمة فــي اعــداد برنامــج عمــل يكــون »مــن وإلــى املواطــن« يســتجيب لحاجيــات املواطنيــن 

ويعمــل علــى تحقيــق انتظاراتهــم. 

وسيمر اعداد برنامج عمل الجماعة عبر خمسة مراحل وهي:

انجاز تشخيص لالحتياجات واإلمكانيات وتحديد األولويات. 6
وضع ترتيب األولويات التنموية . 7
تحديد املشاريع واألنشطة ذات األولوية. 8
تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثالث سنوات املقبلة. 9
بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع منظومة التتبع والتقييم . 10

وتعتبــر املرحلــة األولــى التــي تخــص التشــخيص التشــاوري مــن اهــم مراحــل اإلعــداد لهــذا البرنامــج، ألنهــا ســتمكن مــن 
تحديــد اإلشــكاليات الحقيقيــة للتنميــة فــي املدينــة وتبيــن حاجيــات ومتطلبــات الســكان. وتمكــن كذلــك مــن ترتيــب 
األولويــات حتــى تتمكــن الجماعــة وشــركاؤها مــن إدارات الممركــزة وفاعليــن اقتصادييــن ومثقفيــن ومجتمــع مدنــي، 

مــن رســم أهــداف واقعيــة بنــاء علــى مــا توصــل لــه هــذا التشــخيص،
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يتــم بلوغهــا عبــر تركيــب وإنجــاز مشــاريع وانشــطة والقيــام بإجــراءات تعمــل كلهــا علــى تحســين مســتوى الحيــاة 
اليوميــة للمواطــن وتســاهم فــي تحقيــق التنميــة املحليــة املســتدامة وتترجــم الشــعار الــذي اختيــر لهــذا البرنامــج » 

ســال اللــي بغينــا«.

فبعــد إعطــاء اإلنطالقــة إلعــداد برنامــج العمــل لجماعــة ســال بتنظيــم اللقــاء اإلخبــاري التشــاوري يــوم الجمعــة 04 
فبرايــر 2022 بحضــور الســيد وزيــر النقــل واللوجيســتيك والســيد عامــل عمالــة ســال وعمــدة املدينــة واملنتخبيــن 
البرملانييــن والجماعييــن والعديــد مــن املســؤولين علــى صعيــد املدينــة، شــرعت لجنــة قيــادة برنامــج العمــل فــي إنجــاز 
التشــخيص لالحتياجــات واإلمكانيــات وتحديــد األولويــات بإجــراء تشــخيص داخلــي إلدارة الجماعــة يمِكنهــا مــن 

الوقــوف علــى نقــط القــوة ونقــط الضعــف لالســتعداد لتنفيــذ مشــاريع وانشــطة هــذا البرنامــج. 

قامــت بعــده اللجنــة بتنظيــم لقــاءات مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة الالممركــزة للتشــخيص والبحــث عــن فــرص 
التعــاون والتشــارك مــن أجــل انجــاز مشــاريع مشــتركة لصالــح الســاكنة. كمــا تــم خــالل هــذه املرحلــة األولــى تنظيــم 

أربــع منتديــات أفقيــة حضوريــة فــي املجــاالت التاليــة:

املنتــدى االجتماعــي والــذي ضــم محــاور الصحــة، التعليــم، املــرأة والطفولــة، اإلعاقــة، الثقافــة . 	
والرياضة

الســياحة، . 	 الخدمــات،  الصناعــة،  التجــارة،  محــاور  ناقــش  الــذي  االقتصــادي  املنتــدى 
والتشــغيل اإلســتثمار 

منتــدى التحــول الرقمــي والــذي تــدارس محــاور املنصــات الوطنيــة واإلدارة الرقميــة، اإلدارة . 	
املنفتحــة، التواصــل الرقمــي 

الجماعيــة، . 	 املرافــق  محــاور  شــخص  والــذي  التحتيــة  والبنيــات  املحليــة  التنميــة  منتــدى 
والتخطيــط  التعميــر  الخضــراء  واملناطــق  البيئــة  والجــوالن،  والســير  الطــرق  املمتلــكات، 

لحضــري ا

وسيتم نشر مخرجات هذه املنتديات في املنصة املعدة لهذا الغرض.

وفــي ظــل وحــدة املدينــة، تأتــي املقاطعــات بالنســبة للجماعــة لتكــون أكثــر قربــا مــن املواطــن، حيــث وضــع املشــرع 
علــى عاتقهــا تحســين التدبيــر املحلــي والتنشــيط املحلــي ملواكبــة التحديــات اليوميــة للمواطــن. وفــي مرحلــة 
التشــخيص هاتــه، تقــوم كل مقاطعــة بتنظيــم لقاءيــن تشــخيصيين )لقــاء برنامــج اإلســتثمار ولقــاء التنشــيط 
املحلــي( للوقــوف علــى جــودة خدمــات القــرب املقدمــة للمواطــن؛ مــن خدمــات إداريــة وتدبيــر تجهيــزات القــرب 
وصيانــة البنيــات التحتيــة والتجهيــزات املرافقــة لهــا مــن طــرق وإنــارة، وكذلــك قطــاع النظافة،حتــى تتمكــن 
املقاطعــات مــن تقييــم أدائهــا والعمــل علــى تحســين خدماتهــا واالرتقــاء بمهامهــا مــن جهــة، ويتمكــن الفاعلــون 
بالنســبة  األولويــة  ذات  واألنشــطة  واملشــاريع  املجــاالت  معرفــة  مــن  املدنــي  املجتمــع  وخصوصــا  املحليــون 

للســاكنة.
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إلــى أي حــد ســتمكن منتديــات تشــاور  ومــن املنتظــر أن يجيــب هذيــن اللقاءيــن علــى الســؤال املحــوري التالــي: 
القــرب مــن الرفــع مــن مســاهمة كل الشــركاء والفاعليــن )الجماعــة، املصالــح الالممركــزة، املجتمــع املدنــي...( 

افــق القــرب باملدينــة فــي األفــق القريــب واملتوســط؟ فــي تجويــد خدمــات ومر

تشخيص التنشيط املحلي

مسلســل  فــي  فاعليــة  أكثــر  يصبــح  أن  يمكنــه  ومتمــرس،  غنــي  مدنــي  بمجتمــع  ســال  مدينــة  وتفتخــر  تزخــر 
التنميةبالتركيــز أكثــر علــى حاجيــات ومتطلبــات الســاكنة وبالتعــاون والتشــبيك وتوحيــد جهــود الجمعيــات، 
حتــى تتمكــن مــن تحقيــق أثــر أكبــر علــى الواقــع اليومــي للســاكنة. ونتوخــى مــن هــذا اللقــاء الــذي نعقــد عليــه 
الجماعــة  بيــن  واألنشــطة  املشــاريع  وإنجــاز  للتشــارك  ناجعــة  طريقــة  إيجــاد  إلــى  الوصــول  األمــل؛  مــن  كثيــرا 

املحلييــن. الفاعليــن  وجميــع  املدنــي  واملجتمــع 

ولإلجابــة علــى الســؤال املحــوري الســابق، رتبنــا وقســمنا مواضيــع هــذا اللقــاء الخــاص بالتنشــيط املحلــي إلــى 
ثالثــة محــاور أضفنــا لهــا محــور التشــاور والتواصــل الــذي ســنفرد لــه فقــرة خاصــة وهــي: 

التنشيط الثقافي والسياحي. 1
التنشيط الريا�صي. 2
التنشيط االجتماعي. 3
آليات التشاور العمومي والتواصل. 4

وفــي كل محــور مــن املحــاور الثالثــة األولــى ســنحاول اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة التــي يمكنهــا أن تحفــز تفكيرنــا 
وتســاعدنا علــى الخــروج بتشــخيص حقيقــي وتقديــم أفــكار وتوصيــات قــادرة علــى رفــع التحــدي للمســاهمة فــي 

التنميــة املحليــة، وهــي كمــا يلــي:

 هــل منهجيــة الشــراكة بيــن املقاطعــة واملجتمــع املدنــي فعالــة وتؤتــي ثمارهــا؟ وكيــف يمكــن 	
تطويــر هــذه الشــراكة؟

 كيــف يمكــن التنســيق بيــن مصالــح الجماعــة واملقاطعــة مــع مختلــف الشــركاء العمومييــن 	
ومختلــف الفعاليــات املدنيــة للرقــي بالتنشــيط املحلــي؟

 كيف يمكن تجويد تدبير املرافق االجتماعية أو الثقافية والسياحية أو الرياضية؟ 	
 لهــذه 	 العــادل  التوزيــع  مــن  تمِكــن  أن  يمكنهــا  التــي  واملعاييــر  واألدوات  اآلليــات  ماهــي 

؟ نشــطة أل ا
 ماهي اآلليات واألدوات واملعايير التي ستمكننا من اختيار العروض الثقافية والسياحية 	

واألنشطة االجتماعية أو الرياضية؟
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ورشة التشاور والتواصل

املجتمعيــة  األوراش  فــي  واالنخــراط  والتشــارك  والتشــاور  التواصــل  ديمقراطيــة  هــي  القــرب  ديمقراطيــة  إن 
والتنمويــة لتحقيــق حاجيــات ومتطلبــات العيــش املشــترك واملســتدام. وألجــل هــذا أفردنــا محــورا خاصــا متعلقا 

بالتواصــل والتشــاور، نريــد منــه اإلجابــة علــى أســئلة مثــل:

 مــع 	 املقاطعــة  بتــراب  املوجــودة  العموميــة  واإلدارات  املقاطعــة  تواصــل  تقيمــون  كيــف 
الجمعيــات؟

 كيف يمكن تطوير هذا التواصل؟ 	
 ماهي املواضيع التي تودونا التشاور بشأنها؟	
 ماهي اآلليات والوسائل التي ترون أنها ناجعة للتشاور املنتج؟ 	

وتبقى اإلجابة على هذه األسئلة رهينة بمشاركة حقيقية وتفكير عميق لجميع املشاركين يمِكن من تحليل 
وتقييم جودة خدمات القرب. ونتمنى في األخير أن يشكل برنامج العمل لجماعة سال 2022 - 2027 فرصة 

لتتمكن جميع مكونات املدينة من املشاركة والعمل على تحسين الحياة اليومية لجميع الساكنة.  كما نتوخى 
منه أن يكون أداة لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية املحلية املستدامة.
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لقاء التنشيط املحلي ملقاطعة باب ملريسة

برنامج منتدى التشخيص التشاوري حول »التنشيط املحلي بمقاطعة ملريسة«

تحت شعار »سال اللي بغينا«

الخميس 17 مارس 2022 بالقاعة الكبرى ملقاطعة ملريسة

املتدخلوناملحورالتوقيت
استقبال املشاركين15:00 - 15:30

كلمة افتتاحية للمنتدى 15:30 - 15:45

الدكتور عبد القادر 	 
الكيحل 

      رئيس مقاطعة باب ملريسة

16:25 – 15:45

مناقشة املحور األول:  

»دور املجتمع املدني في التنشيط الثقافي 
والسياحي: الفرص والتحديات«

السيد عبد اإلله 	 
املهداوي

رئيس جمعية النهضة للتنمية 

السيد محمد الكرومبي 	 

         محافظ املآثر التاريخية بسال

17:05 - 16:25

مناقشة املحور الثاني: 

» دور املجتمع املدني في التنشيط الريا�صي: 
الفرص والتحديات » 

السيد عالل الشرقاوي	 

  جمعية النجاح السالوي فرع كرة 
القدم

17:45 – 17:05

مناقشة املحور الثالث: 

» دور املجتمع املدني في التنشيط اإلجتماعي: 
الفرص والتحديات »

السيد قاسم الطويل 	 

     جمعية نهضة الحي 
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18:25 – 17:45

مناقشة املحور الرابع: 

» ماهي اآلليات والقنوات الكفيلة بتحقيق 
التشاور والتواصل الفعال بين املقاطعة 

واملجتمع املدني«

السيد عبد الواحد 	 
حبيبي 

       جمعية اليد في العجين

حفل شاي18:25
منشط املنتدى: السيد عبدالقادر دنيا )مركز دعم التنمية املحلية(

املقررتين : -  السيدة نادية فرجاني )موظفة باملقاطعة(

                -  السيدة هدى بيطة )موظفة باملقاطعة(
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فــي إطــار إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة  ، نظــم مجلــس مقاطعــة بــاب ملريســة منتــدى التشــخيص التشــاركي حــول 
موضــوع التنشــيط املحلــي تحــت شــعار » ســال لــي بغينــا« وذلــك يــوم الخميــس 17 مــارس 2022 بالقاعــة الكبــرى 

للمقاطعــة .

في كلمة االفتتاح 

دور  يلعــب  الــذي  الحاضريــن،  بــكل   ) املحليــة  التنميــة  دعــم  مركــز  عــن   ( دنيــا  القــادر  عبــد  الســيد  رحــب 
الوســاطة فــي نقــل املعلومــات مابيــن فعاليــات املجتمــع املدنــي وبيــن املســؤولين، مشــيرا إلــى املحطــات التــي قطعهــا 
التشــخيص التشــاركي ،حيــث تفرعــت عنــه عــدة منتديــات هامــة جــدا كمنهجيــة متفــردة وجديــدة لبنــاء برنامــج 
انهــا تعتبــر تجربــة واعيــة وتجربــة نتمنــى ان  تشــاركي حقيقــي علــى أســاس أن يســاهم فيــه الجميــع ، خاصــة 
تتــوج بالنجــاح ، بخصــوص التنشــيط املحلــي بمقاطعــة ملريســة والتــي تتجلــى أهميتهــا فــي كونهــا ال تالمــس قضايــا 
القــرب فقــط ولكنهــا ســتؤدي إلــى اســتقراء مكانــة املقاطعــة ، وخاصــة أمــا م صعوبــات وخصوصيــة هــذه األخيــرة 

فــي نظــام املدينــة ، تــال هــذا التقديــم :

كلمة السيد الرئيس

السيدات والسادة مديري وممثلي اإلدارات الالممركزة )املصالح الخارجية(- 
السيدات والسادة نواب وأعضاء مجلس مقاطعة باب ملريسة- 
السيدات والسادة ممثلي املجتمع املدني- 
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الحضور الكريم- 

يطيــب لــي ويســعدني كثيــرا حضوركــم فــي هــذا اللقــاء التشــاوري. وأشــكركم علــى هــذا الحضــور الكريــم لهــذا اللقــاء 
والــذي يــدل علــى غيرتكــم علــى هــذه املدينــة العريقــة وعلــى اهتمامكــم الكبيــر بمجــال التنشــيط املحلــي ورغبتكــم فــي 
اغنــاء هــذا اللقــاء التشــخي�صي التشــاوري. هــذا اللقــاء الــذي يدخــل فــي إطــار اإلعــداد لبرنامــج عمــل جماعــة ســال 
للفتــرة املمتــدة مــن 2022 -2027 والــذي هــو اآلن فــي محطتــه األولــى التــي تخــص تشــخيص االحتياجــات واإلمكانيــات 

وتحديــد األولويــات.

كمــا تعلمــون، لقــد عــرف اعــداد برنامــج عمــل الجماعــة هــذا عــدة لقــاءات، وكان اللقــاء األول بمثابــة االنطالقــة 
الرســمية لهــذا الــورش والــذي ترأســه عمــدة مدينــة ســال وبحضــور عامــل عمالــة ســال ومجموعــة مــن الفعاليــات 
اللقــاء خريطــة طريــق وقــدم البرنامــج الكامــل إلعــداد هــذا  واملكونــات والقطاعــات الحكوميــة، حيــث رســم هــذا 
4 منتديــات علــى املســتوى االقتصــادي، االجتماعــي، التنميــة املحليــة والتحــول  املشــروع الكبيــر. وبعــده نظمــت 
الرقمــي، و22 لقــاء اشــرف عليــه أعضــاء هيئــة املناصفــة واملقاربــة وتكافــئ الفــرص فــي إطــار التشــخيص األفقــي، علــى 

أســاس أن لقــاء اليــوم ســيتم فيــه تشــخيص القــرب فــي محوريــن همــا التنشــيط املحلــي وبرنامــج اســتثمار.

هــذا اللقــاء مــن املنتظــر أن يناقــش تشــخيص واقــع التنشــيط املحلــي بمقاطعــة بــاب ملريســة فــي مختلــف مجاالتــه 
وتجلياتــه الثقافيــة والســياحية، واالجتماعيــة والرياضيــة.

والغاية من ذلك هو تشخيص كل اإلشكاالت املتعلقة بالتدبير املحلي باالعتماد على عدة مرتكزات:

املرتكــز األول : يرتبــط باالســتمرارية التــي تقت�صــي بدورهــا التقييــم والوقــوف علــى نقــط القــوة - 
ونقــط الضعــف .

املرتكــز الثانــي : جماعــة ســال  هــي جماعــة واحــدة، وجــب االشــتغال فيهــا بتناســق وتكامــل بيــن كل - 
املكونــات. 

املواطنيــن -  ملطالــب  واإلنصــات  االســتماع  علــى  ترتكــز  التشــاركية  املقاربــة  ان  الثالــث:  املرتكــز 
املدنــي. واملجتمــع 

املرتكــز الرابــع: التشــارك فــي تحديــد املســؤولية الــذي يدخــل فــي إطــار عمليــة التتبــع واالنتقــال إلــى - 
بلــورة الخالصــات لهــذه املنتديــات مــن أجــل املــرور إلــى مرحلــة الصياغــة األولــى.

سيداتي، سادتي،

كمــا تعلمــون، فمدينــة ســال وخصوصــا تــراب مقاطعــة بــاب ملريســة معروفــة ومعتــزة بغنــى وتنــوع مجتمعهــا املدنــي 
الــذي ينشــط ويســاهم فــي التنميــة املحليــة منــذ عقــود. وباملناســبة أود أن أشــكر األســتاذين الســيد محمــد الكيحــل 
والســيد قاســم الطويــل ملــا قدمــاه مــن أعمــال جمعويــة مهمــة ســاهمت فــي التعبيــر عــن أراء وتطلعــات ســاكنة ســال، 
التأطيــر  واإلنجــاز وكذلــك  بالعطــاء  تاريــخ حافــل   ، للمدينــة  النابــض  القلــب  تعتبــر  ملريســة  أن مقاطعــة  خاصــة 
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علــى املســتوى الوطنــي ، متمنيــن أن تتحمــل األطــر الحاليــة ملدينــة ســال مســؤوليات التأطيــر علــى املســتوى املحلــي 
والوطنــي وفــي جميــع املجــاالت ، ألنــه آن األوان لتأخــذ مدينــة ســال حظهــا الوافــر مــن أبناءهــا تشــاورا وعطــاءا وإنجــازا 

مــن بــاب اإلشــراك الفعلــي والعملــي إلعــداد برنامــج عمــل وتنزيلــه الفعلــي فــي شــقه التشــاوري.

و إيمانــا منــا، نحــن مجلــس مقاطعــة بــاب ملريســة، بمكانــة التنشــيط املحلــي فــي التنميــة املحليــة املســتدامة مــن 
خــالل أدواره املتعــددة والبالغــة األهميــة والتــي يصعــب عدهــا فــي مياديــن ك:

تربية النشأ والشباب من خالل غرس القيم واألخالق الحميدة- 
تقوية الشخصية واثبات الذات عبر تعلم تحمل املسؤولية )املخيمات، الكشفية،...(.- 
فــي وضعيــة صعبــة وأســرهم عبــر -  الهشــة والفئــات  الفئــات  مــن متاعــب  التقليــل  فــي  املســاهمة 

االجتماعيــة. والرعايــة  الخدمــات  تقديــم 
• تقويــة التماســك االجتماعــي عبــر التعــاون واملــؤازرة ونكــران الــذات والتحســيس والتوعيــة 	

باملصير املشــترك.
• املحافظة على البيئة عبر التحسيس والحمالت البيئة وغيرها. 	
• التعريــف بالتاريــخ املغربــي والســالوي علــى الخصــوص )القيــام بزيــارات للمآثــر التاريخيــة 	

لفائــدة مختلــف الفئــات، املســرح، األفــالم الوثائقيــة، الكتابــة األدبيــة والشــعرية...( 
• التشبث بالهوية املغربية	
• اإلبداع الفني من خالل الرسم واملسرح والقصيدة الشعرية واملوسيقى...	
• الصحة من خالل التحسيس والرياضة ومن خالل العمل في املحافظة على البيئة .	
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• تقوية روح املواطنة...	

فــإن مجلــس املقاطعــة ومعــه مجلــس جماعــة ســال ينتظــران وبشــغف كبيــر مــن هــذا اللقــاء تشــخيصا كامــال متكامــال 
وافــكارا ابداعيــة بإمكانهــا ان تضــع الشــراكة بيــن املقاطعــة والجماعــة واملجتمــع املدنــي فــي مجــال التنشــيط املحلــي 
علــى ســكة اإلنجــاز والفعاليــة وتــرك األثــر اإليجابــي علــى الســاكنة بمختلــف شــرائحها وفــي جميــع ترابهــا. وحتــى نحقــق 

هــذا الهــدف فإنــه يجــب:

• االشــتغال مــع الجمعيــات وفــق برنامــج مضبــوط محــدد فــي الزمــان واملــكان والوســائل علــى 	
أســاس أن تلعب فيه املقاطعة دور الوســاطة. 

• العمل على جلب داعمين آخرين داخل الوطن وخارجه. 	
• االشتغال على قرارات ناضجة وواضحة على أساس مبدأ التعاقد.	

وفــي هــذا اإلطــار، فإننــا ســنعمل علــى خلــق فضــاء لــدار التشــاور بــكل مقاطعــة علــى حــدا لتســهيل عمــل الجمعيــات 
حتــى يتســنى لهــا االشــتغال بشــكل احترافــي. 

كمــا نؤكــد لكــم أننــا ســنكون حريصيــن علــى دراســة جميــع أفــكار وآراء ومقترحــات هــذا اللقــاء والعمــل علــى األخــذ 
بهــا فــي مرحلــة بلــورة برنامــج العمــل للجماعــة. حتــى تتمكــن الجماعــة بمقاطعاتهــا وشــركاءها مــن بلــورة برنامــج عملــي 
تتــم ترجمتهــا ملشــاريع وانشــطة  بــه،  الــذي ســتقومون  للواقــع  مــن تشــخيصكم  اهــداف واقعيــة منطلقــة  يـــرسم 
فــي تحقيــق التنميــة  وإجــراءات تعمــل كلهــا بحــول هللا علــى تحســين مســتوى الحيــاة اليوميــة للمواطــن وتســاهم 
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املحليــة املســتدامة وتحقــق الشــعار الــذي اختيــر لهــذا البرنامــج »ســال اللــي بغيـــــــــــــــــــــــنا«.

الصريــح واملســؤول  والنقــاش  العميــق  التفكيــر  مــن خــالل  بمشــاركة حقيقيــة  رهيــن  املنتــدى  هــذا  نجــاح  ويبقــى 
لجميــع املشــاركين يمِكــن مــن تحليــل وتقييــم التنشــيط املحلــي باملقاطعــة ويقــوم بطــرح أفــكار إبداعيــة قــادرة علــى 
تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي طريقــة العمــل واإلنجــاز والشــراكة بيــن املقاطعــة والجماعــة واإلدارات العموميــة واملجتمــع 

املدنــي، نقلــة نوعيــة تمكــن مــن احــداث الفــارق وتســاهم فــي تحقيــق التنميــة املحليــة املســتدامة.

 ونتمنــى أن يشــكل برنامــج العمــل لجماعــة ســال 2022 -2027 بشــكل عــام فرصــة لتتمكــن جميــع مكونــات املدينــة 
مــن املشــاركة والعمــل علــى تحســين الحيــاة اليوميــة لجميــع الســاكنة. 

كما نأمل منه أن يكون أداة لخلق فرص الشغل واملساهمة بشكل كبير في تحقيق التنمية املحلية املستدامة.

وفــي األخيــر أخبركــم أنــه تــم فتــح منصــة رقميــة مــن طــرف الجماعــة بتاريــخ 10 مــارس إلــى غايــة 31 منــه، مــن اجــل 
فتــح عمليــة التشــاور الالمــادي لــكل مكونــات املجتمــع املدنــي، كمــا اخبركــم أنــه ســيتم توثيــق كل هــذه املنتديــات فــي 

كتيبــات تعكــس كل االقتراحــات والتوصيــات.

 وأتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق في هذا اليوم املبارك.

والسالم عليكم ورحمة هللا

 وفي ما يلي جميع املداخالت موزعة حسب املحاور التالية :- 

املحور األول : دور املجتمع املدني في التنشيط الثقافي و السياحي ) الفرص و التحديات(

وفــي تدخــل  الســيدة رئيســة العمــل االجتماعــي بالعمالــة ركــزت علــى مقومــات التشــارك والتشــاور مــع فعاليــات 
املجتمــع املدنــي لتحقيــق النجــاح ،علــى أســاس الخــروج ببرنامــج طمــوح يرتكــز علــى دعائــم لتحقيــق املنفعــة العامــة 
، وكذلــك خلــق منصــات رقميــة كأليــة مــن اآلليــات لتمكيــن جميــع املســاهمين لــإلدالء بمقترحاتهــم ،وختمــت تدخلهــا 
برفــع ملتمــس يتعلــق بتشــغيل الشــباب مــع توفيــر أماكــن ســيتم تجهيزهــا بجميــع الوســائل الضروريــة .املداخلــة 
التاريخيــة  باألبــواب  التعريــف  علــى  التأكيــد  وتــم  املدينــة  بثــرات  مرتبطــة  محــددة  إشــكالية  علــى  ركــزت  الثانيــة، 
إطــار معقلــن ومــدروس ومنظــم لتحســيس  فــي  التاريخيــة  الفضــاءات  التركيــز علــى اســتغالل  تــم  ، كمــا  للمدينــة 

املواطنيــن بأهميــة الثــرات ، والقيــام بأنشــطة ذات طابــع اقتصــادي مــن شــانها توفيــر الشــغل للشــباب .

3- في مقابل ذلك ، جاءت قراءة نقدية في موضوع الساحات بمدينة سال ،على أساس تطوير وبلورة استراتيجيتها 
في اختيار :
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املنتوج السياحي - 
االهتمام بالبنيات التحتية للمأثر التاريخية - 
برمجة وإحداث : فنادق- مطاعم........- 
إدماج وبرمجة مدينة سال ضمن املدن السياحية العتيقة- 
الدعاية والترويج للسياجة بمدينة سال - 
خلق موقع خاص للسياحة بمدينة سال- 
خلق فرص الشغل للشباب الحاصلين على اإلجازة في اللغات - 
إشراك الشباب في التكاوين والورشات في امليدان السياحي- 
تشجيع املقاوالت الصغرى لتسويق املنتجات السياحية - 
خلق لجنة خاصة للتتبع ومواكبة املسار السياحي باملدينة - 

املحور الثاني : دور املجتمع املدني في التنشيط الريا�سي )الفرص و التحديات(

عبد الجليل اسقايطي : 

باســم هللا الرحمــان الرحيــم ، تدخلــي ســيكون شــموليا ، فأنــا كابــن مقاطعــة بــاب ملريســة أوال ، وكفاعــل ريا�صــي 
ثانيــا ، مشــكل مدينــة ســال يكمــن فــي كثــرة اإلمكانــات البشــرية ، وبالتالــي الجمعيــات واإلدارات العموميــة عجــزت 
عــن اســتيعاب هــذا الكــم الهائــل مــن هــذه اإلمكانــات، فعلــى املســتوى الريا�صــي أبنــاء ســال موزعــون بمــدن كثيــرة : 
العيــون ، الناطــور ، الداخلــة ، ألن الجمعيــات الرياضيــة مهمشــة علــى مســتوى املدينــة ، فالســؤال املطــروح ، مــاذا 
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فعلنــا نحــن كجمعوييــن وكمســؤولين فــي إدارات عموميــة فــي مجــال الشــبيبة والرياضــة لالســتفادة مــن هــذا الكــم 
الهائــل الــذي تزخــر بــه املدينــة ، هنــاك أبطــال عاملييــن فــي جميــع الرياضــات ،ولكننــا نهتــم فقــط بكــرة القــدم ، هــذا 
مــن جهــة ، مــن جهــة ثانيــة مدينــة ســال تتوفــر علــى نهــر أبــي رقــراق ّ، البحــر األبيــض املتوســط ، الــذي مــن شــأنه أن 
يســاعد فــي ممارســة  األلعــاب البحريــة ،لدينــا إمكانــات بشــرية ،بخــالف عــدم وجــود جمعيــات ذات قيمــة يمكنهــا 
املســايرة ، ربمــا ذلــك راجــع ملشــكل االنتمــاءات أو التطاحنــات الحزبيــة ، أو املشــاكل املرتبطــة بمــا يســمى بالذاتيــة . 

الجمعيــات الرياضــه ، عليهــا إعــادة النظــر  واالعتمــاد علــى مقاييــس مــع االهتمــام بالشــخص وقدراتــه الرياضيــة 
، ألن املطلــوب مــن الريا�صــي ،هــو تحقيــق النتائــج وليــس تتبــع املســائل اإلداريــة ، ليــس املطلــوب ان تكــون انــت 
املتواصــل le communicateur  ، بــل املطلــوب هــو تحقيــق نتائــج علــى أرض الواقــع ، أي أن املســؤول عليــه تدبيــر 

املرفــق ، والريا�صــي عليــه تحقيــق نتيجــة تشــرف املدينــة:  يعنــي عقــد مبــرم مــا بيــن الطرفيــن .

ســال ال تتوفــر علــى قطــب اقتصــادي يمكنــه مســاعدة املواطــن فــي إيجــاد مناصــب شــغل توفــر لــه العيــش الكريــم ، 
الشــيئ الــذي يدفعــه لالهتمــام باملجــال الريا�صــي .

أنــا كفاعــل جمعــوي مهتــم باملجــال الريا�صــي ، لــدي 00	 ريا�صــي ، يجــب االعتنــاء بهــم ، واألخــذ بيدهــم ليتســنى لهــم 
املشــاركة فــي البطــوالت العامليــة ، وهنــا أقــف لتوجيــه كالمــي للمســؤولين فــي مجــال الرياضــة ، انهــم سيحاســبون  

أمــام هللا علــى تهميشــهم لهــذه الفئــة الرياضيــة .

لإلشــارة ، أي مدينــة تحــرز نتائــج جيــدة  بخصــوص األلعــاب الفرديــة ، فهــي تنهــج  تدبيــرا ناقصــا ، بخــالف األلعــاب 
الجماعيــة ، التــي تنضــوي تحــت لــواء جمعيــة مهيكلــة ، لديهــا روح املقاولــة ، مثــل فريقــي الرجــاء والــوداد ، التــي لديهــا 

تقنيــات تســاعدها فــي الحصــول علــى اإلمكانــات املاديــة. واكتفــي بهــذا التدخــل وشــكرا . 

 السيد منير الوردي : 

بســم هللا الرحمــان الرحيــم ، شــكرا لجميــع الحضــور ، املجــال الريا�صــي هــو قاطــرة النهــوض بمدينــة ســال ، خاصــة 
أنه لدينا مالعب بســيدي مو�صــى ، باب ســبتة ، حي الســالم ، إلى أخره ، على ســبيل املثال ، لدينا رياضيين أحرزوا 

علــى نتائــج عامليــة ، بطــوالت أوملبيــة  ، وكذلــك نتائــج مشــرفة علــى املســتوى اإلفريقــي والعربــي .

فــي الواليــة الســابقة، كان هنــاك تتبــع مــن طــرف بعــض اإلخــوان بمكتــب الجماعــة، بخــالف املجلــس الحالــي، لــذا 
نطلــب مــن الســيد رئيــس املقاطعــة، عقــد لقــاء تشــاوري مــع الجمعيــات الرياضيــة.

نحــن كجمعيــات ، نعانــي مــن مشــاكل نفســية ، اجتماعيــة ، تربويــة مــع الفئــة الصغيــرة  ، ونحــن فــي حاجــة ملــن 
يســاندنا ويمــد لنــا يــد العــون ، فأيــن هــم املســؤولون ؟

كذلــك ، البــد مــن اإلشــارة ، ان الجمعيــات تعانــي مــن مشــكل املنــح ، الــذي يجــب علــى املســؤولين ، إعــادة النظــر فيــه 
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وأخــذه بعيــن االعتبــار ، وفــي األخيــر ، نطلــب مــن الســيد رئيــس املقاطعــة عقــد اجتمــاع مــع مســؤولي الجمعيــات مــن 
أجــل معالجــة كل اإلكراهــات التــي تعانــي منهــا الجمعيــات وشــكرا .

املحور الثالث : دور املجتمع املدني في التنشيط اإلجتماعي : )الفرص و التحديات(

ركز السيد قاسم الطويل على مشكل الهجرة الذي ترتب عنه عدة ظواهر اجتماعية ، كانت من مسببات : 

خلق جمعيات تهتم بالجانب االجتماعي – الطفل – املرأة- األسرة......- 
تطويــر أنشــطتها ممــا يتطلــب توفيــر مقــرات ملزاولــة هــده األنشــطة ، كمــا أشــار إلــى مشــكل هجــرة - 

األطــر الجمعويــة الســالوية املتكونــة إلــى الربــاط و التــي  تصبــح إطــارا فــي منظمــات وطنيــة .

 وفــي األخيــر ، ومــن أجــل تطويــر الجماعــة واملقاطعــة ، أقتــرح ضــرورة تكثــل الجمعيــات وتوســيع نطاقهــا ليشــمل كل 
الفاعليــن فــي ممارســتهم مــن أجــل وضــع مشــروع يهتــم بقضايــا الطفــل واملــرأة والعمــل علــى إنجاحــه .

فــي مقابــل ذلــك ، تبنــى أحــد الفاعليــن الجمعوييــن قــراءة نقديــة فــي مســألة اإلشــكاليات املطروحــة علــى مســتوى واقــع 
العمــل الجمعــوي ، ترتبــط بغيــاب أنشــطة دوريــة ووجــود ثــالث جمعيــات ذات منفعــة عامــة ،باإلضافــة إلــى نقــص فــي 

األطــر داخــل الجمعيــات ، وأكــد فــي األخيــر علــى التــزام العمــل الجمعــوي باألهــداف التــي أســس مــن اجلهــا .

فــي مداخلــة ثانيــة ، ركــزت الســيدة العلمــي ســعيدة علــى ضــرورة التشــخيص علــى مســتوى تطويــر الخدمــات ، مــع 
ضــرورة التأطيــر ومواكبــة الجمعيــات لــكل الفئــات العمريــة. و ذلــك ب:

ضرورة تعميم مؤسسات االستقبال في كل أرجاء املقاطعة - 
توفير األقسام املدمجة - 
خلق مساحات خضراء وحدائق - 
وضع ولوجيات طبقا للمعايير املتفق عليها- 

كمــا أكــدت علــى أن تعزيــز قــدرات الجمعيــات ، مــن أحــد األوراش الهامــة الكفيلــة بإعطــاء مضمــون  حقيقــي ملطلــب 
تمتيــع املجتمــع املدنــي بــأدوار دســتورية فعليــة

خلق فضاءات لأشخاص املسنين واملعوزين وتشجيع إنشاء جمعيات في هذا املجال.- 
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املحور الرابع : ماهي اآلليات و القنوات الكفيلة بتحقيق التشاور و التواصل الفعال بين املقاطعة و 
املجتمع

       ركــز فيــه الســيد حبيبــي علــى األدوار التــي أناطهــا دســتور2011  بالفاعــل الجمعــوي ، حيــث لــم يعــد الشــأن 
املحلــي والعــام حكــرا علــى الدولــة ، واملؤسســات السياســية ، واملنتخبــة ، بــل أصبــح املجتمــع املدنــي يضطلــع بــدور 
القــرار وإعــداد ،وبلــورة ، وصياغــة السياســات  فــي اتخــاذ  فــي املســاهمة  كبيــر ، باعتبــاره شــريكا أساســيا للدولــة 
العموميــة. لذلــك اكــد علــى اعتمــاده كمرجعيــة لتدبيــر شــؤون املجتمــع املدنــي مــع تدبيــر اليــات التشــاور والتواصــل 
الفعــال .وتدبيــر شــؤون املجتمــع ،مــع تدبيــر جيــد للمــوارد قصــد تحقيــق التنميــة بإشــراك جميــع مكونــات املجتمــع 

املدنــي والخــروج بتوصيــات تعتمــد مرحلــة التشــخيص وخطــة عمــل للتفعيــل ، واعتمــاد أليــات التشــاور كمبــدأ 
أسا�صــي ضمــن املنظومــة اإلصالحيــة التــي مــا فتــئ الفاعــل السيا�صــي يطالــب بهــا. لهــذا اقتــرح :

ضــرورة تقريــب اإلدارة مــن املواطــن مــن خــالل التواصــل و الشــفافية ،مــن خــالل الوســائل  		
تتبعهــا . التكنولوجيــة لتشــجيع مشــاركة املواطنيــن وتســهيل علــى الجميــع 

2- فــي تدخــل اخــر ، تــم التركيــز علــى التعريــف بمعالــم مدينــة ســال كضــرورة ملحــة، وتوفيــر مســجد عنــد الدخــول 
إليهــا.
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3- ومــن جانــب أخــر ، تنــاول أحــد املعقبيــن الكلمــة ، مشــيرا إلــى أن املشــاركة الفعليــة يجــب االرتقــاء بهــا إلــى مشــاركة 
13-12-1 علــى أســاس مشــاركة ســاكنة  2011 خاصــة الفصــل  القــرار املحلــي ، انطالقــا مــن دســتور  فــي  فعليــة 
املقاطعــة فــي الحلــول وتفعيــل الديمقراطيــة التمثيليــة مــن أجــل تطويــر املقاطعــة ،وتســطير املشــاريع االقتصاديــة 
وتقييمهــا ، مــع توفيــر دليــل خــاص بالجمعيــات النشــيطة ، والقيــام بــدورات تكوينيــة لفهــم واســتيعاب دور التشــاور 
و التعريــف بــه ، وإنشــاء منصــة رقميــة تفاعليــة ، باإلضافــة إلــى وضــع رقــم أخضــر للتواصــل ..وفــي األخيــر اقتــرح مــا 

يلــي : 

ومــد -  املســتويات  كل  علــى  ملريســة  مقاطعــة  واقــع  بخصــوص  معلومــات  علــى  التوفــر  ضــرورة 
. بهــا  املواطــن 

إحداث بنيات للتشاور مع املساهمة في الدعم املالي.- 

                وعقــب هــذه املداخــالت ، فتــح النقــاش أمــام الحضــور ، ارتكــز علــى أهميــة التدبيــر التشــاركي ســنحصر 
مجملهــا مــن خــالل االقتراحــات التاليــة:

توفير دور الشباب كمطلب أسا�صي- 
التسريع في إنجاز مشروع املدينة العتيقة - 
التفاتة املقاطعة للمجتمع املدني- 
الترافع في إطار قانوني ليصبح دعم الجمعيات من اختصاص املقاطعة - 
اعتماد برنامج املجلس السابق كأرضية للعمل - 
ضرورة النزول عند الجمعيات ملعرفة متطلباتهم.- 
ضرورة التكتل الجمعوي ألجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة- 
إعادة النظر في الوضعية املزرية التي يتواجد عليها شارع النصر - 
إحياء املوروث الثقافي الذي تزخر به مدينة سال- 
عقد دورة تشريعية للشباب إلبداء أرائهم - 
اتحاد الجمعيات- 
تسويق رقمي يستفيد منه الجميع- 
نزول املجلس املنتخب ألرضية عمل الجمعيات - 

وبعــد منــا قشــة مســتفيضة ، ، ختــم الســيد دنيــا  هــذا اللقــاء  التشــاوري مؤكــدا علــى أنــه لــن يرتكــز علــى وعــود 
أو التزامــات أو انتظــارات، بــل هــو تشــخيص لوضعيــة مقاطعــة ملريســة  علــى أســاس عــرض مقترحــات املتدخليــن  
علــى املســؤولين للبــث فيهــا.  بعدهــا ، جــاء تدخــل النائــب الرابــع  للســيد الرئيــس الــذي  أشــار فــي كلمتــه علــى ان 
هــذه تعتبــر أول مــرة  تدخــل  فيهــا املنتديــات فــي اختصاصــات املقاطعــة، ال�صــيء الــذي ســيجعل هــذه األخيــرة ملزمــة  
بالدفــاع  والترافــع علــى متطلبــات الجمعيــات قصــد تحقيقهــا، مــع االنفتــاح علــى املجتمــع املدنــي ، ألن دور املقاطعــة  
هــو تشــجيع العمــل الجمعــوي بتعــاون مــع الجماعــة وإشــراكه فــي برامجهــا علــى أســاس إعطــاء األولويــة فــي كل مــا 
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يخــص مواضيــع الطفــل واملــرأة فــي إطــار   برنامــج موحــد بيــن الجمعيــات املعنيــة . أمــا الدعــم املــادي ، فــال يدخــل فــي 
االختصاصــات املخولــة  للمقاطعــة .

ثم أشار النائب األول للسيد الرئيس على أن عملية التواصل تبقى الحل األنجح لتنزيل األنشطة على 
أرض الواقع ، في حين ،أكدت السيدة نورة النائبة الثانية للسيد الرئيس، مسؤوليتها في حل بعض مشاكل 

الجمعيات وطرق األبواب بالنسبة للعالقة منها ، خاصة أن السيد العمدة يشتغل بمنطق الفريق بعيدا عن 
انتمائه السيا�صي. 
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لقاء التنشيط املحلي ملقاطعة بطانة

الئحة املتدخلين واملعقبين واملشاركين في املنتديات التشاورية

17مارس 2022

املشاركوناألستاذ املعقباألستاذ املؤطراملحور

املجال 	 
الثقافي

محمد 	 
اإلدري�صي 

: متصرف 
متاز 

بوزارة 
التربية 

الوطنية

محمد زكار 	 
: أستاذ 

متقاعد شبكة 
الجمعيات 

النشيطة بسال
سويلم بوتميت 	 

: دكتوراه في 
البيولوجيا 
كاتب عام 

شبكة الشباب 
املغربي للتنوع 

البيولوجي

عبد الغني فتح: 	 
النقابة املغربية 

املستقلة ملحترفي 
املوسيقى والتراث 

الشعبي
مجدولين العلمي 	 

:أستاذة باملعهد العالي 
للمسرح والتنشيط 

الثقافي
عزيزة يازمي: الرابطة 	 

املحمدية للعلماء
مصطفى وهبي: رئيس 	 

املنظمة الوطنية 
لأعمال التطوعية بال 

حدود
محمد رشدي: رئيس 	 

جمعية جبل الفرح 
للتنمية والبيئة
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املجال 	 
عبد 	 

الكريم 

محمد الفياللي: 	 
رئيس جمعية 

أصدقاء 
والتنمية 
البشرية

رشيد كسبة: 	 
رئيس جمعية 
اتحاد السالم 

للتنمية
عبد الكبير 	 

الشافعي: 
رئيس جمعية 

األمل الريا�صي 
اإلسماعيلي

محمد الشفعاوي 	 
: رئيس جمعية طوب 

سبور للتكواندو
هشام الراوي: رئيس 	 

جمعية نجوم بطانة 
الرياضية

محمد الفاضلي: 	 
جمعية وديان سال

مصطفى معسلي 	 
:رئيس الجمعية 

الرياضية شمس 
أللعاب القوى بسال 

كاتب عام جمعية 
شباب تابريكت

محمد لصفر: رئيس 	 
جمعية الفضيلة 

لأعمال االجتماعية 
والرياضية والثقافية

صالح املوريدي: رئيس 	 
جمعية السد السالوي 

للكريكيت

املجال 	 

فيصل 	 
عفيفي : 
مهندس 
في األمن 

آسية عبا�صي: 	 
رئيسة جمعية 

األشخاص 
ذوي اإلعاقة 

الحركية
محمد بلمير: 	 

رئيس جمعية 
األوراش 
الذهبية 
للرياضة 

وتحدي اإلعاقة

محمد العيفاني: رئيس 	 
جمعية روح التحدي 

للثقافة والتنمية 
وإدماج ذوي الحاجات   

الخاصة

مسير 	 
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السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

 بســم هللا الرحمــان الرحيــم دائمــا وتحــت شــعار هللا الوطــن امللــك أدعوكــم إلــى القيــام احترامــا للنشــيد 
الوطنــي ) تــم عــزف النشــيط الوطنــي ( هللا ، الوطــن ، امللــك ، شــعارنا الدائــم والخالــد ، وعليــه تجتمــع األمــة منــذ 
أن اعتلــى العــرش العلــوي املجيــد لحكــم هــذا البلــد، هــذا البلــد املطمئــن تحــت القيــادة الرشــيدة ملوالنــا صاحــب 
الجاللــة امللــك محمــد الســادس أعــزه هللا ونصــره. فــي إطــار اللقــاء التشــاوري حــول برنامــج جماعــة ســال » لبغينــا » 
تجتمــع اليــوم عــدة وجــوه وفعاليــات ومجالــس منتخبــة وســلطات ، كلهــا همهــا واحــد شــعارها واحــد، هوأننــا نصــل 
» شــعار نحقــق ســال لبغينــا مقاطعــة بطانــة كمــا قيــل البارحــة وتــم تأكيــده مــن خــالل محــور االســتثمار ال يمكــن أن 
نصــل إلــى األهــداف التــي نريدهــا وال » ســال لبغينــا » بــدون مقاطعــات لبغينــا، ولذلــك فمقاطعــة بطانــة منخرطــة 
اليــوم فــي هــذا البرنامــج، ونعــد ســاكنتها إن شــاء هللا بــأن تكــون ضمــن األوائــل ألقتــرح برنامــج وأفــكار موضوعيــة  ، 
أعطــي كلمــة االفتتــاح للســيد أحمــد الســالمي نائــب رئيــس مجلــس مقاطعــة بطانــة نيابــة عــن الســيد الرئيــس الــذي 

اعتــذر لظــروف عمليــة .

السيد أحمد السالمي :

أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة  الرحيــم  الرحمــان  هللا  بســم  عليكــم،  الســالم   ، يوســف  الســيد  شــكرا 
املرســلين وآلــه وصحبــه أجمعيــن ، فــي بدايــة األمــر أود الترحيــب بجميــع الســيدات والســادة علــى تلبيتهــم الدعــوة مــن 
أجــل عقــد هــذا اللقــاء ســواء املتدخليــن أواملعقبيــن أواملشــاركين مــن مختلــف املجــاالت التــي تهــم التنشــيط املحلــي. 
القانــون  مقتضيــات  مــع  انســجاما  الكريــم.  الحضــور  أيهــا  املدنــي  املجتمــع  جمعيــات  ممثلــي  والســادة  الســيدات 
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التنظيمــي رقــم 113/14 املتعلــق بالجماعــات والســيما الفصــل التطبيقــي املتعلــق بتحضيــر املســطرة وشــكليات 
وأهــداف برنامــج عمــل الجماعــة وآليــات مواكبتــه وتتبعــه وتحيينــه. تشــرع جماعــة ســال فــي إعــداد مشــروع برنامــج 
2027 باالعتمــاد علــى املقاربــة التشــاركية األفقيــة والعموديــة  إلــى   2022 بيــن  عمــل الجماعــة للفتــرة املمتــدة مــا 
املنفتحــة علــى كافــة املتدخليــن والفاعليــن والشــركاء . يعتبــر برنامــج العمــل اآلليــة األساســية للتدبيــر العمومــي فــي 
االقتــراح الالمركــزي ، تمــارس الجماعــة مــن خاللــه اختصاصاتهــا خصوصــا الذاتيــة منهــا، فهوبمثابــة مرجعيتهــا 
األساســية لبرمجــة املشــاريع واألنشــطة األولويــة املقــرر أواملزمــع إنجازهــا ، اســتجابة لحاجيــات املجتمــع املحلــي مــن 
خدمــات القــرب ومواجهــة املشــاكل العموميــة املطروحــة علــى مســتوى تــراب الجماعــة. وهوكذلــك آليــة تشــاورية 
بيــن فعاليــات السياســات العموميــة الترابيــة، حيــث تخضــع دوراتــه ملبــدأ التشــاور الــذي يتبعــه التوافــق والوفــاق  
االجتماعــي حــول أولويــات الجماعــة ، كمــا يعتبــر التشــاور أحــد املرتكــزات الديمقراطيــة التشــاورية لتنظيــم التــراب 
القوانيــن  ألزمــت  ذلــك  إلــى  واســتنادا   .  136 الفصــل  فــي   2011 دســتور  ذلــك  علــى  نــص  كمــا  للدولــة  الالمركــزي 
رؤســاء الجماعــات الترابيــة باحتــرام اآلليــة الديمقراطيــة التشــاركية فــي إعــداد البرمجــة بنــاء علــى املــادة 169/172 
اعملــوا فســيرى هللا عملكــم  وقــل  قولــه عزوجــل«  الــكالم  بــه  نختــم  مــا  للجماعــات وخيــر  التنظيمــي  القانــون  فــي 

ورســوله...« صــدق هللا العظيــم.

بالنســبة للمتدخليــن واملعقبيــن ، أطلــب  أن تكــون تدخالتكــم عبــارة علــى توصيــات  للجماعــة كــي تلبــي لنــا مطالبنــا 
إن شــاء هللا.



169سال اللي بغينا

السيد يوسف الشفوعي مسير اللقاء  :

فــي خلــق برامــج  اليــوم هومحــور التنشــيط املحلــي ، فنحــن نعــرف أهميــة هــذا املحــور  بالنســبة ملحــور 
تفاعليــة ، ألن هــذا املحــور هوالــذي ســيالحظه املواطنــون خــالل هــذه الفتــرة االنتدابيــة، ســواء التنشــيط الثقافــي 
أوالتنشــيط االجتماعــي أوالريا�صــي أومجــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ، هــؤالء هــم الذيــن ســيحس بهــم املواطــن 
ســواء مجلــس املقاطعــة أوجماعــة ســال، خصوصــا اليــوم نتحــدث عــن مقاطعــة بطانــة، فيجــب أن تضــع بصمتهــا 
مــن خــالل أفــكار قابلــة للتنزيــل ، كــي تترافــع بهــا لــدى مجلــس املدينــة لترصــد لهــا اعتمــادات ، وتكــون بطانــة ســباقة 
لعــدد مــن املشــاريع ، وهــذه آليــة جديــدة أصبحنــا نتحــدث عنهــا مؤخــرا وهــي الــذكاء الترابــي ، فهــذا الــذكاء الترابــي ، 
هوالذي يعين مجموعة من البرامج قابلة للتحقيق في الزمان واملكان ليس فيها إمكانيات كبيرة ولكن فيها دينامية 
مجتمعيــة ، مجتمــع مدنــي، ســلطات، مواطنــون ومواطنــات ، أطفــال، شــباب ، رجــال، نســاء وذوي االحتياجــات 
الخاصــة، هــذا هوالــذكاء الترابــي. وإذا كنــا نحــن هنــا فــي بطانــة قــادرون علــى الوصــول إليــه فإننــا ســنصل إلــى نتائــج 
مشــرفة ، وســنكون ربمــا ســباقين حتــى علــى املســتوى الوطنــي ، خصوصــا التحديــات التــي لدينــا فــي مقاطعــة بطانــة ، 
وأكــد بحكــم تموقعهــا الجغرافــي  وحتــى مشــروع تأهيــل ضفتــي نهــر أبــي رقــراق وهوجــزء كبيــر مــن تــراب بطانــة ،  كمــا 
تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك البارحــة فنحــن مدعــوون أن نكــون متفاعليــن مــع التوصيــات ومتفاعليــن مــع األســاتذة وذلــك 
للخــروج ببرامــج وتوصيــات قابلــة لإلنجــاز ، ترفــع للجنــة القيــادة وتتــم املصادقــة عليهــا. فــكل فكــرة قابلــة لإلنجــاز 
تعطــي ميزانيــة معينــة وتعطــي برنامــج زمنــي معيــن. لــن أطيــل عليكــم أكثــر مــن هــذا، أعطــي الكلمــة للســيد مــوالي 
أحمــد العلــوي رئيــس الكونفدراليــة املغربيــة ملنظمــة الفــن والثقافــة، فرجــاء نظــرا لضيــق الوقــت ولدينــا أربعــة 

محــاور وغنيــة بالنقــاش لــكل واحــد فــي عشــرة دقائــق وســأعطي الكلمــة للســيد مــوالي أحمــد العلــوي.

السيد موالي أحمد العلوي :

شــكرا جزيــال، الســالم عليكــم. بدايــة شــكر موصــول ملجلــس مقاطعــة بطانــة علــى هــذا اللقــاء ومداخلتــي 
بالنســبة  القطــاع  لهــذا  يمكــن أن تضيــف  املســتدامة، وكيــف  التنميــة  فــي  الثقافــة والفنــون  ســتكون حــول دور 
للشــباب وبالنســبة للفاعليــن فــي املجــاالت الفنيــة عمومــا.  املســتقبل ال يخفــى علــى الجميــع أن الثقافــة والفنــون 
أصبحت صناعة تضاهي جميع الصناعات، وال مجال كي أعطيكم بعض النماذج ، حتى بعض البلدان  العربية 
إلــى مصــاف الــدول العظمــى ألن املجــال الثقافــي يلعــب  التــي أصبحــت فيهــا الثقافــة والفــن صناعــة يؤتيهــا مكانــة 
دورا أساســيا بالنســبة لالقتصــاد، بالنســبة للترويــج، بالنســبة للتربيــة وبالنســبة ملحاربــة الفســاد األخالقــي فــي وســط 
الشــباب . ال يخفــى عليــك كذلــك اآلثــار التــي تخلفهــا الثقافــة والفنــون فــي التنشــئة االجتماعيــة وصقــل املواهــب فــي 
مختلــف املجــاالت وخصوصــا حينمــا تكــون هــذه الصناعــة مرتبطــة بالبعــد املحلــي والبعــد الجهــوي ، كمــا ال يخفــى 
عليكــم أن التكنولوجيــا واالتصــال بقــدر مــا ســاهمت فــي تســهيل هــذه الصناعــة وتبليغهــا وتقريبهــا ملختلــف الشــرائح 
املجتمعيــة، بقــدر مــا أصبحــت مكونــات هــذه الثقافــات والفنــون عرضــة للتشــويه والضيــاع وعــدم حفــظ ذاكرتهــا 
وتهميــش بعــض مــن مميــزات الخصوصيــات املحليــة . إذا كان الدســتور املغربــي يؤكــد علــى هــذه الخصوصيــات ، 
فــإن البرنامــج التنمــوي أتــى ليلتــزم بهــذه الخصوصيــات وجعلهــا عناصــر أساســية للصناعــة الثقافيــة وخليــة محليــة 
تنصهــر فــي الثقافــة املغربيــة عمومــا بــكل مقوماتهــا ، كمــا أرادهــا وأكــد عليهــا جاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره 
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هللا فــي عــدة مناســبات . وانطالقــا مــن هــذا املنظــور، تتبــادر إلــى ذهنــي مجموعــة مــن التســاؤالت؛ كيــف يمكــن خلــق 
رواج فنــي علــى مســتوى املدينــة؟ علــى مســتوى املقاطعــة؟ علــى مســتوى اإلقليــم ككل؟ هنــا جميــع القوانيــن املنظمــة 
أعطاهــا الدســتور الحــق ، صــدرت قوانيــن فــي هــذا األمــر ، قانــون الغيــاب قانــون هيئــة الســمعي البصــري، قانــون 
التغطيــة االجتماعيــة وعــدة قوانيــن  بعــد، قانــون  مــن  حقــوق املؤلفيــن، وحقــوق املجــاورة ســتتكلم عنــه األخــت 
أخــرى مرتبطــة بالشــغل بمــا يهــم التأطيــر ككل. وهنــاك ممكــن أن نحــدد مجموعــة مــن األســئلة منهــا مثــال مــا يخــص 
مدينــة ســال: هــل مدينــة ســال بتاريخهــا ومجدهــا وأعالمهــا  تتوفــر علــى بنايــات وكفــاءات وســاكنة ســالوية وأخــرى 
يقــدم  مــا  لتنويــع  واضــح  تصــور  هنــاك  هــل  والتعليميــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  املســتويات  متعــددة  وافــدة 
للســاكنة؟ يعنــي هــل يشــمل جميــع املجــاالت الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة إلــى غيــر ذلــك؟ جانــب املجــاالت األخــرى 
واملجتمعيــة  العمريــة  الفئــات  مختلــف  وهواســتهداف  يشــملها  التــي  برنامجكــم  ضمــن  وبرمجتهــا  إدراجهــا  املزمــع 
علــى الســواء؟ هنــا نحــن فــي هــذا اللقــاء بصــدد التفكيــر فــي اســتمرار أولتقديــم عــروض ألســاتذتنا ال نعــرف أثرهــا 
الفكــري والثقافــي واالقتصــادي والتربــوي علــى الســاكنة. أم أننــا نفكــر بشــكل مختلــف لوضــع تصــور شــمولي يهــدف 
إلــى خلــق عناصــر ومقومــات إيجابيــة للوصــول إلــى صناعــة ثقافيــة مســتدامة، وذات بعــد محلــي وجهــوي يعطــي 
األولويــة إلــى تطويــر املــوارد البشــرية املحليــة فــي مختلــف املجــاالت الثقافيــة والفنيــة ، وهــذا ال يمكــن أن يتأتــى 
إال بإعطــاء األولويــة لتيهــيء وتجهيــز الفضــاءات الثقافيــة والفنيــة واكتشــاف املواهــب ومنــح فــرص لالندمــاج فــي 
النســيج الثقافــي واالقتصــادي واالجتماعــي . وهــذا يعنــي ترجمــة روح الدســتور والنصــوص القانونيــة التنظيميــة 
املرتبطــة باملجــاالت الثقافيــة والفنيــة بتنوعهــا، ويصــب ككل فــي التجــاوب مــع اإلرادة امللكيــة الســامية التــي تولــي 
اهتمامــا خاصــا للثقافــة والفــن، وباألخــص تلــك التــي تبــرز خصوصيــات ومميــزات وتنــوع النموالثقافــي بــكل أبعــاده 
ودالالتــه . وفــي اعتقــادي لتفعيــل هــذه املقاربــة، البــد مــن التفكيــر فــي خلــق وتشــكيل لجــن مــن ذوي االختصــاص فــي 
جميــع الحقــول الثقافيــة والفنيــة لبلــورة تصــور يضــم جوابــا علــى جميــع التســاؤالت املطروحــة ســلفا . أنــا أعتقــد 
ســال ال تخلــو مــن حركــة فنيــة وال تخلــو مــن مهرجانــات ، فــإذا ذكــرت علــى ســبيل املثــال مهرجــان املديــح والســماع، 
مهرجــان دور الشــموع ومهرجــان فكلــور الطفــل ، يلعــب دورا  أساســيا فــي مدينــة ســال، ملــاذا؟ ألنــه يعتنــي باألطفــال 
املشــردين ، وهنــاك مهرجــان ســينما املــرأة ، وإذا أردنــا الدخــول فــي إطــار تصنيــف املهــن فــي مختلــف الــدول ، وإذا 
أخذنــا الــدول التــي لهــا إمكانيــات ماليــة كبيــرة جــدا ، تتوفــر علــى البتــرول  كــدول الخليــج ، فهــذه الــدول اســتثمرت فــي 
املجــال الفنــي والثقافــي، بمعنــى أن رؤوس األمــوال الخليجيــة ، فهــم أسســوا محطــات تلفزيونيــة أوال لنشــر ثقافتهــم 
ولنشــر إبداعاتهــم وللترويــج وللحــد مــن األشــياء التــي تمــس مجموعــة مــن املجتمعــات كالتشــرد واالنحــراف إلــى غيــر 
ذلــك. فطبعــا نالحــظ أن هــذه الــدول ملــاذا اختــارت هــذا القطــاع بالضبط.واختــارت اســتثمار أموالهــا فــي الثقافــة 
والفــن ، فهنــاك ميدانيــن ليــس لهــم ســن محــدد وليــس فيهــا التمييــز بيــن النــاس ؛ هــي الثقافــة والفــن والرياضــة. 
املجتمــع ملــا تكــون فيــه هــذه املجــاالت مؤطــرة وتوفــر لهــا الدولــة جميــع اإلمكانيــات الالزمــة ، فإنهــا تعطــي نتيجــة 
إيجابيــة كبيــرة جــدا. وإذا أخذنــا مثــال بدراســة قمــت بهــا فيمــا يتعلــق باملجــال املوســيقي اجتماعيــا ، تــوزع أســرة 
الفنــون املوســيقية املغربيــة وكل املهــن املرتبطــة بهــا،  ألن هنــاك مجموعــة كبيــرة ، إذا أردنــا تحديــد عــدد النــاس 
الذيــن يشــتغلون فــي املجــال الفنــي املوســيقي والثقافــي ، فــإذا أخذنــا مثــال مــن كل مائــة أســرة أربعــة أفــراد مــن كل 
مائــة فــرد فــإذا أحصيناهــم فــي مائتيــن كــم تســاوي وفــي ألــف وفــي مليــون وفــي أربعيــن مليــون ، بمعنــى عــدد الذيــن 
يشــتغلون باملجــال الفنــي فيهــا، املمتهنــة بــكل أنواعهــا ومكوناتهــا، التــي تعــــتمد فــي مصــدر رزقهــا وعيشــها علــى املهــن 
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املوســيقية ، فهنــاك مجموعــة مــن الشــباب الذيــن وجــدوا طريقــا يتجلــى فــي تكويــن فــرق صغيــرة تتكــون مــن تســعة 
أفــراد، يعملــون بهــا هنــا وهنــاك ، إذا هنــاك مهــن ثقافيــة ترابيــة وهــي التــي توهــب معظــم أوقاتهــا للعمــل الفنــي أفــراد 
وجماعة خارج أوقات عملها في مســتوى تخصص رفيع . غير أن الفن ال يســتكمل مورد رزق أسا�صــي، مثل الفرق 
املتواجــدة فــي البــوادي والقــرى، ممتهنــة شــغوفة كمــا تمــارس املوســيقى علــى مســتوى الهوايــة فقــط، إذا أردنــا أن 
نضــع هرميــة بشــرية يهــدف تصنيفهــا وترتيبهــا كمــا وكيفــا، نجدهــا فــي غيــاب تنظيــم محكــم؛ يعنــي تــكاد تتســاوى 
كمــا وتختلــف كيفــا، بحيــث أن مرجعيــة التكــون بيــن ماهوأكاديمــي  وماهوتلقائــي وتقليــدي وهوايــة وآليــة أوصوتيــة 
أوصوفيــة، وإذا تفحصنــا بإمعــان علــى املســتوى التنظيمــي واالجتماعــي ، وهــذا يجســد طامــة كبــرى فهــذه القوانيــن 
كلهــا التــي نتكلــم عنهــا اآلن  ، ربمــا هنــاك قانــون الفنــان، هنــاك قانــون التغطيــة االجتماعيــة ...  فــي حيــن أن هنــاك 
تعاضديــة وطنيــة للفنــان بتزكيــة مــن جاللــة امللــك والتــي لهــا %90 مــن االستشــفاء فــي املستشــفيات العســكرية.
هنــاك 90 %  مــن الفنانيــن املنخرطيــن فــي التعاضديــة الوطنيــة للفنانيــن ، إذا هنــاك مجموعــة مــن املكاســب هنــاك 
بطاقــة الفنــان التــي أصبحــت تعطــي مثــال إتفاقيــات التــي أبرمتهــا الــوزارة مــع الســكة الحديديــة التــي تمنــح 30 % مــن 
قيمــة واجــب أداء البطاقــة الســنوية . وهنــا نالحــظ الدورالــذي تقــوم بــه الجماعــة فــي ظــل القانــون، فهــودور إيجابــي 
، فــي حيــن هــودور تحسي�صــي أوال، دور يمكــن أن يعطــي إطــارا ملحاربــة الهشاشــة ، محاربــة الفقــر ، ألنــه إذا كان هــذا 
املجــال ينشــط فــإن الفنــان يعتمــد علــى نفســه، فهنــاك بعــض مــن النــاس ســيقولون بمــاذا ســتفيدنا الثقافــة والفــن 
. بالعكــس، فالثقافــة تلعــب دورا مهمــا، فالثقافــة متجــذرة فــي بالدنــا وفــي هــذا الوطــن منــذ قــرون . واآلن هنــاك نــوع 
مــن التطــور، وهنــاك بعــض املســائل األخــرى التــي ظهــرت، التــي أصبحــت تبعدنــا عــن تلــك الحميميــة التــي كانــت 
مــن قبــل، بحيــث لــم يبــق مــا يســمى بالحومــة وبالجــورة، ولــم تبــق هنــاك مجموعــة مــن املســائل التــي فقــدت والتــي 
اختفــت مــن املجتمع.ثانيــا، أصبــح الشــباب فــي بعــض األحيــان يجــد نفســه أنــه فــي حاجــة إلــى مــكان يتجــه  إليــه ، 
فربمــا إذا وضعنــا عمليــة حســابية ، ماهــي النســبة املئويــة للشــباب العاطليــن؟ ســنجد أن هنــاك مجموعــة كبيــرة 
مــن الشــباب العاطليــن، إذا يجــب علينــا أن نفتــح لهــم املجــاالت التــي يمكنهــا أن تســاعدهم علــى إنقــاذ أنفســهم، 
منهــا املجــال الثقافــي والفنــي ومنهــا املجــال الريا�صــي و مجــاالت أخــرى.... فطبعــا ال يمكــن أن أقــول كل �صــيء، هوأنــه 
هنــاك ضيــق الوقــت وملزميــن باحترامــه ، طبعــا هنــاك برنامــج وأنــا علــى أتــم االســتعداد لدعــم هــذا البرنامــج، برنامــج 
عمــل الجماعــة فيمــا يتعلــق بالشــق الفنــي والثقافــي والــذي هومــن اختصا�صــي، والــذي اشــتغلت بــه نصــف قــرن مــن 

الزمــن ، جميــع القوانيــن املؤطــرة متوفــرة جميــع اإلمكانيــات، أتمنــى مــن هللا التوفيــق والنجــاح بــإذن هللا...

السيد يوسف الشفوعي مسير اللقاء : شكرا السيد موالي أحمد العلوي على املداخلة .

وأكيــد أن للمقاولــة الفنيــة أثارهــا علــى التنميــة املحليــة، وأعطــي الكلمــة مباشــرة لأســتاذة نعيمــة الســالمي ممثلــة 
املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلــف فــي عشــرة دقائــق أوأقــل.

للحضــور  تحيــة  هللا،  ورحمــة  عليكــم  الســالم   : املؤلــف  لحقــوق  املغربــي  املكتــب  الســامليممثلة  نعيمــة  الســيدة 
الكريــم والشــكر املوصــول للجهــة املنظمــة لهــذا اللقــاء التشــاوري املتميــز، وعلــى دعوتنــا للمشــاركة فــي هــذا اللقــاء. 
فمداخلتي سوف تتمحور حول دور املكتب املغربي لحقوق املؤلفين في حماية املؤلف وأصحاب الحقوق املجاورة 
واملجهــودات املبذولــة فــي هــذا اإلطــار. لقــد قــام املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن بصفتــه املديــر الجماعــي لحقــوق 
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املؤلفين والحقوق املجاورة، بتســطير خطة عمل من أجل سياســة شــاملة ومندمجة لتنفيذ املشــاريع واملبادرات، 
فــي إطــار برنامــج إصالحــي يســتهدف النهــوض بحقــل قطــاع الدفــاع عــن حقــوق املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة . وترمــي 
هــذه االســتراتيجية إلــى إعــادة اإلصــالح وتحصيــل املســتحقات وتحســين مداخيــل املكتــب، وتطويــر أدائــه، وتحديــث 
أســاليب عملــه، للقيــام بالــدور املنــوط بــه فــي الدفــاع عــن املصالــح املاديــة واملعنويــة لــذوي الحقــوق، مــن خــالل 
املبــادرة املتخــذة مــن طــرف املكتــب، وخاصــة إطــالق الحمــالت التواصليــة مــن أجــل تشــجيع املؤلفيــن واملبدعيــن 
بمختلــف أصنافهــم، علــى االنخــراط باملكتــب والتصريــح بمصنفاتهــم وأداءاتهــم . ويعكــس الوعــي املتقــدم بأهميــة 
التنميــة  أســس  إرســاء  إلــى  الراميــة  الجديــدة  للعمليــة  املتقــدم  الطريــق  فــي  واالنخــراط  املؤلفيــن،  حمايــة حقــوق 
الثقافيــة، والتــي مــن أهــم مداخيلهــا قطــاع املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة. والشــك أن هــذه املبــادرات تمكــن مــن إبــراز 
دور املكتــب فــي حمايــة وتعزيــز الرصيــد الثقافــي املــادي والغيــر املــادي لبالدنــا، وتحــري املواهــب والطاقــات، وتطويــر 
القــدرات اإلبداعيــة، وتمكيــن منتجــي الثقافــة مــن الحقــوق الناتجــة عــن اســتغالل مصنفاتهــم األدبيــة والفنيــة، 
اعتبــارا لالختصاصــات التــي أســندها إليــه املشــروع واملتمثلــة أساســا فــي حمايــة حقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة . 
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار إلــى الوضعيــة الوبائيــة التــي مــرت منهــا بالدنــا، واملتعلقــة بانتشــار فيــروس كوفيــد 19 
ثــار الســلبية علــى الوضعيــة االجتماعيــة للفنانيــن واملبدعيــن نتيجــة لتوقــف جميــع 

َ
املســتجد، ومــا خلفتــه مــن اال

األنشــطة الفنيــة والثقافيــة ، ممــا دفــع املكتــب إلــى مضاعفــة الجهــود مــن أجــل توصلهــم بمســتحقاتهم املاديــة فــي 
وقتهــا. بــل األكثــر مــن ذلــك، اســتطاع املكتــب وألول مــرة مــن فتــح بــاب االنخــراط فــي الحقــوق املجــاورة ، األمــر الــذي 
يشــكل ســابقة فــي تاريــخ املكتــب والــذي لقــي تجاوبــا كبيــرا لفئــة عريضــة مــن الفنانيــن الذيــن عبــروا عــن ارتياحهــم 
وتقديرهــم للمجهــودات املبذولــة لإلرتقــاء بأوضاعهــم املاديــة واملعنويــة . هــذا  وفــي مجــال االرتقــاء بالحقــوق املاديــة 
للفنانيــن ،  مجــال آخــر مجــال التحســيس والتوعيــة، أعــد املكتــب برنامجــا للتحســيس والتوعيــة موجــه للمؤلفيــن 
فــي املكتــب. فعلــى الرغــم مــن حالــة الطــوارئ  وأصحــاب الحقــوق املجــاورة، مــن أجــل تشــجيعهم علــى االنخــراط 
الصحيــة التــي كانــت تعرفهــا البــالد، تمكــن املكتــب مــن مواصلــة األبــواب املفتوحــة، اســتكماال ملخطــط العمــل الــذي 
ســطره منــذ ســنة 2020، حيــث تــم إعطــاء االنطالقــة للقافلــة التواصليــة لتلقــي طلبــات االنخــراط والتحســيس 
بحقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة، وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ 26 ســبتمبر 2020 بمدينــة الــدار البيضــاء . ثــم تلتهــا 
مدينــة أكاديــر، ثــم مدينــة الحســيمة ومدينــة وجــدة . وألول مــرة فــي تاريــخ املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن والحقــوق 
املجــاورة، تــم تنظيــم تظاهــرة هــذا النــوع فــي املناطــق الجنوبيــة بالصحــراء املغربيــة، مــن أجــل حمايــة تراثنــا الثقافــي 
الحســاني الصحــراوي؛ تنفيــذا للتوجيهــات امللكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره هللا 

وأيــده والســالم عليكــم ورحمــة هللا. 

السيد يوسف الشفوعي مسير اللقاء: اإلشكال هوأنه قد جاءتني بعض املالحظات من اإلخوة املنظمين املنتمون 
للمقاطعــة؛ هوأنــه التفاعــل مــع هــذا اللقــاء يجــب طــرح مجموعــة مــن التوصيــات وندخــل فــي االقتراحــات التــي تهــم 
برنامــج عمــل الجماعــة وبرنامــج عمــل املقاطعــة، واملقترحــات فــي املجــال الفنــي والثقافــي ألنــه يوجــد معنــا داخــل 
القاعــة اإلخــوة املنضميــن ، ويطلبــون أن ترفعــوا توصيــات عمليــة ممكــن أن تنفــذ التحدفعــام شــبكة الشــباب 

املغربــي للتنــوع البيولوجــي فــي تعقيــب مقتضــب وهــام ويهــم توصيــات مماثلــة.
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الســيد ســويلم متمــت : شــكرا للســيد الرئيــس، شــكرا علــى الدعــوة الكريمــة، شــكرا للســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة 
بطانــة مــن خــالل إتاحــة لــي الفرصــة مــن خــالل هــذه الدعــوة والتــي أتاحــت الفرصــة للنقــاش ، وأن هــذه املقاربــة 
التشــاركية فــي بلــورة برنامــج العمــل، وشــكرا كذلــك علــى اهتمامكــم بقطــاع الثقافــة كرافعــة أساســية للتنميــة ، وكل 

مــا هوثقافــي يخــزن فــي تفاصيلــه عناصــر الشــخصية الوطنيــة لــكل مكانتــه وهويتــه.

كمــا هومعلــوم فالجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة تعتمــد الثقافــة كهــدف أسا�صــي مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، 
فمداخلتــي ســتكون علــى شــكل توصيــات ســألخصها فــي عشــرة نقــط :

النقطــة األولــى : تجميــع املصاريــف حــول التــراث الثقافــي باملدينة،وجــرد املوجــود والنقائــص، فاملعرفــة األساســية 
يجــب  �صــيء  أي  لتدبيــر    ،  Meilleure connaissance Meilleur gouvernance للتنميــة  محتمــل  تدخــل  لــكل 

أوال.  معرفتــه 

النقطــة الثانيــة:  إيصــال مقاربــة تشــاركية ، تضــم لجميــع املتدخليــن قطاعــات حكوميــة وغيــر حكوميــة ، قطــاع 
خــاص، مجتمــع مدنــي ، مقاربــة تشــاركية فــي التخطيــط والتنزيــل والتتبــع والتقييــم . 

النقطــة الثالثــة : النهــوض بالقطــاع يســتدعي االهتمــام بالتــراث الثقافــي والغنــي وباملــوارد البشــرية العاملــة فــي املجــال 
وبالبنيــات التحتيــة .

النقطــة الرابعــة : ضــرورة االهتمــام بالجانــب اإلعالمــي لتثميــن القطــاع وتصويــر برامــج أفــالم فيديوهــات تعريفيــة 
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. وفــي هــذا الصــدد، لــأ ســف عندمــا ندخــل إلــى موقــع املندوبيــة اإلقليميــة ، نجــده غيــر محيــن ، فاملفــروض فــي هــذا 
املوقــع أن يشــكل خريطــة للهويــة الثقافيــة ملدينــة ســال يعنــي أن أي ســائح فــي أمريــكا يتوجــه إلــى املوقــع يجــد الهويــة 

الثقافيــة ملدينــة ســال.

النقطــة الخامســة : ضــرورة االنفتــاح الدولــي مــن أجــل أوال االســتلهام مــن التجــارب باملــدن التــي نجحــت فــي تدبيــر 
هــذا القطــاع، الســيما مــع بــروز وســائل التواصــل عــن بعــد، مثــال مجلــس مقاطعــة بطانــة يتواصــل مــع مجلــس 

مقاطعــة مدينــة إيطاليــة أومدينــة أملانيــة وعقــد شــراكات واســتلهام التجــارب فــي تدبيــر تراثهــم .

ومن جهة أخرى التعريف بمؤهالت املدينة وتشجيع السياحة الثقافية والدبلوماسية الثقافية.

النقطــة السادســة: تشــجيع االســتثمار الثقافــي، وكــذا توفيــر البنيــة الســياحية. لأســف اليــوم نالحــظ مدينــة ســال 
إذا قامــت بتنظيــم مهرجــان ثقافــي أوكيفمــا كانــت ، التوجــد بنيــة ســياحية تســتقطب هــؤالء الســياح، فمــن يريــد 
املبيــت فعليــه الذهــاب إلــى الربــاط ومــن يريــد أن يــأكل فعليــه الذهــاب إلــى الربــاط، فلأســف اليــوم يجــب علــى أي 

تظاهــرة ســواء جــاء ســائح أومشــارك أنيبيــت هنــا ويتجــول هنــا فــي مدينــة ســال .

النقطة السابعة : البد من وجود متحف بمدينة سال ، يحافظ على التاريخ وعلى تراث املدينة. 

أومركــز  أومؤسســة   نــادي  بخلــق  والدفــع  واإلعالميــة  الفكريــة  الفعاليــات  علــى  االنفتــاح   : الثامنــة  النقطــة 
للتفكيربجمــع املؤهــالت والكفــاءات األكاديميــة والفكريــة والتاريخيــة وتجميــع كل مــا يتعلــق بمــا هوثقافــي باملدينــة .

والتربيــة  التوعيــة  قصــد  الجامعــي؛  إلــى  االبتدائــي  مــن  التعليميــة  املؤسســات  علــى  االنفتــاح  التاســعة:  النقطــة 
الثقافيــة لأجيــال الصاعــدة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، عقــد شــراكات مــع تلــك املختصــة باملجــال علــى ســبيل 

. بالربــاط  املوجــود  الثقافــي  والتنشــيط  املســرحية  للفنــون  العالــي  املعهــد  املثــال: مؤسســة 

النقطة العاشرة :تشجيع املبادرات في الصناعة الثقافية واالبتكار في مجال السينما في صفوف الشباب .

ختامــا،إن االهتمــام باملجــال الثقافــي أسا�صــي ملواكبــة الجيــل الحديــث والتوجــه نحواملــدن الذكيــة العصريــة ال 
يعنــي أبــدا االنســالخ عــن الهويــة واألصالــة ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أحــداث ظــروف الجائحــة التــي الزلنــا نعانــي مــن 
تداعياتها.يجــد الكثيــرون الراحــة والعــزاء فــي الثقافــة والفــن، فــي املوســيقى والكتــب واألفــالم، فالثقافــة ضروريــة  

لضمــان الرفــاه العاطفــي، وحــده الفــن والجمــال الــذي ســينقذ العالــم وشــكرا.

اللقــاء:  شــكرا الســيد ســويلم، توصيــات جميلــة ورائعــة أخذتهــا اللجنــة  مســير  الشــفوعي  يوســف  الســيد  كلمــة 
املنظمــة بعيــن االعتبــار ، ودونتهــا، وأعطــي الكلمــة مباشــرة للســيد عبــد الغنــي الــذي هوأيضــا ســيدخل فــي صلــب 
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املوضــوع.

الســيد عبد الغني فتح  : بســم هللا الرحمان الرحيم، الســالم عليكم. دائما يشــرفني أن أكون ممثل هذه املقاطعة 
)مقاطعــة  بطانــة( وأبنــاء املقاطعــة . ال�صــيء الــذي أريــد أن أقولــه أوال هويجــب أن تكــون هنــاك معاهــد موســيقية، 
ألن معهــدا واحــدا ال تكفــي طاقتــه االســتيعابية، ألن هنــاك أشــخاص كثيــرون يأتــون لإلنخــراط فيجدونــه مليئــا. 
ولهــذا فيجــب علــى األقــل أن يكــون هنــاك معهــد واحــد فــي كل مقاطعــة، كمــا يجــب أن تكــون هنــاك مســارح، كمــا 
يجب أن تفتح دور الســينما بحيث يجب إعادة فتح دور الســينما املوجودة بســال ، كما يجب أن تنظم مهرجانات 
موســيقية وفولكلوريــة . فالفولكلــور كمــا قــال األســتاذ مــوالي أحمــد العلــوي أن كل منــزل يوجــد بهــا موســيقى وكل 
حــي )حومــة( توجــد فرقــة موســيقية وفرقــة فلكلوريــة، تجــد بهــا صاحــب آلــة الصونــو، والديدجــي، ألن كمــا ســبق لــي 
أن قلــت يجــب االهتمــام بهــذا املجــال املوســيقي ، نهتــم بمهرجانــات املوســيقى نهتــم بتراثنــا ، ونفتــح املجــال فــي وجــه 
املســتثمرين كــي يشــيدوا فنــادق، وأن تكــون مؤتمــرات بالنســبة للمخرجيــن واملنتخبيــن ـ نســتقطب بالنســبة ملدينــة 
ســال ، املدينــة املليونيــة التــي تتوفــر علــى طاقــات مهمــة فلنصفــق علــى هــذه الطاقــات ، فســال غنيــة بالطاقــات فمــا 

علينــا إال أن نتعــاون ونضــع اليــد فــي اليــد وســيكون الخيــر إن شــاء هللا وشــكرا.

 الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء: شــكرا الســيد عبــد الغنــي وســأعطي الســيد مــوالي احمــد العلــوي الكلمــة 
مــرة أخــرى ، ومــن بعدهــا نمــر للمحــور الريا�صــي بطلــب مــن الســيد التويجــر بتشــاور مــع اللجنــة املنظمــة لهــذا 

اللقــاء، وسنســبق املجــال الريا�صــي اللتزامــات صحافيــة للســيد التويجــر وهوصحفــي باإلذاعــة الوطنيــة . 

 الســيد مــوالي أحمــد العلــوي: أنــا تفاجــأت بأنــه قــد طلبتــم منــا أن نعطيكــم توصيــات ، ولهــذا ســألتزم بإعطــاء 
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مجموعــة مــن التوصيــات ســأبعثها لكــم وســأقدمها لكــم، ألنــه كــي نعــرف التوصيــات ، علينــا أن نعــرف مكامــن الخلــل 
وأيــن يوجــد النقــص، وأنــا جــد ســعيد ألن هــذا التجمــع، يبيــن أن هــذا هــودور املنتخبيــن، وهــذا هــودور املجالــس ، 
وأنهــم يلمســون جميــع نقــط الضعــف املوجــودة لكــي يتمكنــوا مــن معالجتهــا ، كمــا ينــص علــى ذلــك الدســتور . األخــت 
تكلمــت علــى املكتــب املغربــي لحمايــة حقــوق املؤلفيــن ، البــد إلــى اإلشــارة... مــا هواملكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن 
، املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن هنــاك منظمــة دوليــة ، تســمى املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، بمعنــى تهتــم 
بتوثيــق العمــل الفكــري، تعمــل علــى حمايتــه ، أعطيكــم مثــاال حتــى تفهمــوا، فاإلنســان إذا قــام بتأليــف أغنيــة هــذه 
األغنيــة كــي تصبــح ســلعة، أي أن هــذه الســلعة يجــب التصريــح بهــا بأنهــا ملكــه وهــذه الســلع تــروج فــي التلفزيونــات 

وفــي اإلذاعــات فــي املقاهــي فــي القطــارات ... إلــى غيــر ذلــك فيــؤدي عليهــا هــؤالء إتــاوة وليــس ضريبــة، ألنهــم يســتغلون 
هــذا العمــل. هــذه األمــوال تذهــب إلــى حقــوق املؤلــف ..... ألنهــا توجــه إلــى أصحابهــا، هــذه األمــوال تعطــى للفنانيــن 
هــذا هوالــدور الحقيقــي للمكتــب املغربــي لحقــوق امللكيــة أمــا فيمــا يخــص قضيــة الجائحــة عشــت فيهــا مــرارة مــع 
الفنانيــن، هنــاك فنانيــن إبــان الجائحــة قــد قامــوا ببيــع أغراضهــم، بحيــث لــم يجــدوا مــن أيــن يأتــون باملــال لكــي 
يــؤدوا مــا عليهــم مــن ديــون ، ألن منهــم مــن كانــت تتراكــم عليــه األقســاط التــي مــن املفــروض أداؤهــا لأبنــاك التــي 
هومــدان لهــا بقــروض التــي أخذوهــا منهــا لشــراء بيوتهــم ، ممــا جعــل األبنــاك تهددهــم بنــزع بيوتهــم لعــدم التزامهــم 
بــأداء األقســاط املاليــة املدانيــن بهــا ، وهنــاك مــن بــاع آالتــه املوســيقية ، وأنــا عملــت مــع فنانيــن كانــوا يشــتغلون 
بآالتهــم، إال أن هــذه الجائحــة أبانــت العيــوب، أظــن بــأن هــذا اللقــاء هوالــدور األسا�صــي للمنتخبيــن ، لكــي يتكلمــوا 

مــن معرفــة مكامــن الخلــل ، ولهــذا فإنــي أعــد الســاهرين علــى هــذا اللقــاء بتقديــم التوصيــات .

السيد يوسف الشفوعي مسير اللقاء: شكرا لم يتبق لنا الوقت الكثير ، لك عشرة ثوان فقط 
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الســيدة نعيمــة الســالمي : أنــا فــي البدايــة لــم أكــن أعــرف أننــي ســأعطي توصيــات، كمــا قــال الســيد مــوالي أحمــد 
العلــوي ، أعطيــت مداخلــة عامــة ، كيفمــا طلــب منــي، فــإن التوصيــة التــي لــدي فــي هــذا اليــوم التشــاوري ، هــوأن 
املكتــب مــا دوره ، هوأنــه يقــوم باســتخالص الحقــوق وتوزيعهــا علــى أصحابهــا ، واإلشــكال املوجــود هــوأن هنــاك 
فنحــن  املســتحقات  هــذه  اليــؤدون  للتنميــة،  الرقميــة   والفنيــة  األدبيــة  للمصنفــات  املســتغلين  مــن  مجموعــة 
التوصيــة التــي يجــب أن نخــرج بهــا هــي أن جميــع املســتغلين مــن مقاهــي ومطاعــم ، فنــادق ، مســارح، أي مــكان 

.)droit d’auteur(أداء واجبــات يجــب عليهــم  للمؤلفيــن  الفنيــة  فيــه األعمــال  تســتغل 

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء: هــذا املوضــوع يجــب أن يكــون مســتقال عــن برنامــج العمــل ، ونجلــس فــي 
هــذه الخيمــة ونتحــاور لكــي نخــرج بتوصيــات عمليــة حــول مجــال اإلبــداع والثقافــة ، فهــذا ال يعنــي أنماتقولونــه 
ليــس فــي الســياق بــل العكــس فهوفــي الســياق، وإنمــا هنــاك إكراهــات والعديــد مــن البرامــج. فيجــب علينــا أن نخــرج 
بتوصيــات عمليــة، لذلــك فإننــي ألتــزم مــع اإلخــوة الســادة املستشــارين وإدارة املقاطعــة والســيد الســالمي الــذي 
ســنورطه معنــا وســننظم نــدوة حــول تشــجيع اإلبــداع والفــن والثقافــة فــي املقاطعــة وهــذه القضيــة ، قضيــة اإلبــداع 
،لديــك الحــق هوأنــه علينــا العمــل علــى ضمــان الحقــوق، هنــاك حقــوق وواجبــات فــي هــذا املجــال، واآلن هنــاك 
املقــاوالت الثقافيــة والفنيــة تســتطيع أن تســاهم فــي التنميــة ، خصوصــا ونحــن نقــول بــأن بطانــة محظوظــة ألنهــا 
وهــي  األنــوار  الكبــرى مدينــة  العاصمــة  املدينــة ووجــه  يقلــب وجــه  والــذي ســوف  رقــراق،  أبــي  جــاءت علــى ضفــة 
الربــاط – ســال تمــارة ،ونؤكــد علــى هــذه املســألة وشــكرا، ونســتدعي املحــور الريا�صــي : الســيد التويجــر ، الســيد 
عبــد الكريــم باعمرانــي عضومكتــب الجهــة ، الســيد محمــد التويجــر فاعــل ريا�صــي فــي الشــركة الوطنيــة لإلذاعــة 
والتلفــزة والســادة : عبــد الحــق الســالوي مــن فريــق أشــبال الجوال�صــي محمــد الفياللــي جمعيــة أصدقــاء التنميــة 
البشــرية والرياضــة والســيد يوســف الضمانــي رئيــس العصبــة الوطنيــة لفــرق األحيــاء ، تفضلــوا معنــا إلــى املنصــة 
من فضلكم ، بالنســبة للبرنامج أيها اإلخوة ، فالتدخالت ، ســتبقى هي األخيرة حتى يبقى املجال مفتوح ونتحاور ، 
أيهــا اإلخــوة جزاكــم هللا خيــرا املشــاركين معنــا، الفعاليــات الجمعويــة واملنتخبــون واملصالــح الخارجيــة والصحافــة، 
نطلــب منكــم أن تتعاونــوا معنــا، وذلــك بإعطــاء توصيــات مباشــرة وهادفــة لكــي نعــزز بهــا التوصيــات التــي ســتذهب 
إلــى مجلــس بطانــة وشــكرا، علــى بركــة هللا نفتتــح هــذا الشــق املتعلــق باملجــال الريا�صــي بمداخلــة الســيد عبــد الكريــم 
الباعمرانــي، عضومكتــب املديريــة للعصبــة الجهويــة لكــرة القــدم ، فليتفضــل مشــكورا إللقــاء كلمتــه، نتمنــى أن 
تكــون فــي الســياق الــذي تحدثنــا عنــه وهوالتوصيــات التــي تهــم الرياضــة ومــا أدراك مــا الرياضــة فــي ســال ، وهومجــال 
خصــب ممكــن أن نســتخرج منــه الذهــب إذا رفعنــا توصيــات وبرامــج ممكنــة التنفيــذ ، فهــذا ســيكون ربمــا مســتقبل 

آالف مــن الشــباب داخــل هــذه املقاطعــة وفــي هــذه املدينــة الســعيدة تفضــل الســيد عبــد الكريــم .

كلمــة الســيد عبــد الكريــم الباعمرانــي : بســم هللا الرحمــان الرحيــم ، الســادة أعضــاء املجلــس بمقاطعــة بطانــة، 
الســادة الحضــور، الســادة املوظفيــن الكــرام، قبــل بدايــة هــذا املحــور الريا�صــي ، أود أن أضــع الجمعيــات الرياضيــة 
فــي إطارهــا التنظيمــي والتشــاركي لتغييــر النظــام األسا�صــي النموذجــي للجمعيــات الرياضيــة، فــي الوقــت الــذي كانــت 
تشــتغل تحــت لــواء قانــون الحريــات العامــة لســنة 8	19 وكانــت الجمعيــات الرياضيــة بمثابــة تكميليــة للبرامــج ، 
ولكــن اليــوم الدولــة إرتــأت بــأن الجمعيــات هــي القلــب النابــض لــكل مجتمــع، ـكـي يكــون جيــل املســتقبل فــي أمــان 
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واطمئنــان، يكــون أوليــاء األمــور علــى بينــة بــأن الضمانــة الحقيقيــة للنجــاح ، فــي هــذا املعتــرك الــذي يتخــذه هــذا 
الشــباب أوالطفــل املغربــي، إرتــأت وزارة الداخليــة كــي تطــرح نظامــا أساســيانموذجيا، والــذي توازيــه وزارة الشــباب 
والرياضــة والتربيــة البدنيــة 2.09 الــذي كان موجــودا ، أصبحــت كل جمعيــة عندهــا الحــق كــي تأخــذ املزايــا والوصايــا 
مــن الدولــة وتعقــد شــراكاتحقيقية و تأســيس شــركات وتوقيــع عقــود استشــهارية، وهــذا لــم يكــن مــن قبــل. هنــا 
فكــرت الجمعيــات التــي ارتــأت أن تواصــل املشــوار وتنجــح فــي مهامهــا، خضعــت لــكل هــذه األنظمــة التــي وضعتهــا 
مدينــة،  لــكل  االجتماعــي  النســيج  فــي  تدخــل  وأصبحــت  الــوزارة،  مــن  رســمية  اعتمــاد  شــواهد  وأخــذت   ، الدولــة 
والحــظ الــذي أخذتــه مدينــة ســال، التــي كانــت ســابقة فــي املغــرب كلــه ، هــي أن كل الجمعيــات املمثلــة داخــل املدينــة 
أخــذت االعتمــادات الرســمية الخاصــة بهــا، وكل الجمعيــات وقعــت علــى صــك مــع وزارة الشــباب والرياضــة علــى 
أســاس تحمــل مســؤولية رعايــة األطفــال والشــباب الذيــن ينتمــون إليهــا، ووقعــت أيضــا علــى صــك آخــر، علــى أن 
كل اعتــذار أول أواعتــذار ثانــي فســيكون ذلــك املكتــب الــذي هوملــزم بذلــك ، ســيتم التشــطيب عليــه نهائيــا مــن 
الرياضــة فــي الوقــت الــذي كانــت فــي خمــس ســنوات فقــط، أمــا اليــوم فقــد أصبــح كل مكتــب موقــع علــى ذلــك صــك 
مــع وزارة الداخليــة، فــإذا أعطــاه إنذاريــن متوازييــن ، ســيخرج وكأنــه لــم يكــن قــط مــارس فــي مجــال الرياضــة، وهنــا 
أطــرح ســؤاال علــى املجتمــع وعلــى شــراكائنا ، وهوعندمــا حلــت جائحــة كورونــا ببالدنــا، الــكل تملــص مــن املســؤولية. 
كانــت لدينــا عقــود شــراكة مــع الجماعــة ، وإذا بقــدرة قــادر تجمــد كل �صــيء ، وبقينــا نحــن وجهــا لوجــه مــع األطفــال 
والشــباب والبرامــج التــي أصبحــت قاســية علينــا، علــى أننــا إذا أعطينــا اعتــذارا أواعتذاريــن فــإن املكتــب ســينحل 
ويختفي بأكمله، مما جعلنا نلجأ إلى املجتمع املدني الذي هوأنتم، يلعب الكرة ، وظهر ما يسمى املدارس الكروية 
، وذلــك اإلنعــاش الــذي كانــت املــدارس الكرويــة للجمعيــات هــي التــي أبقتنــا علــى قيــد الحيــاة ، أصبحنــا نحــن عندمــا 
ننتقــل نطلــب مــن كل طفــل أن يســاهم ب 20 درهمــا أو30 درهمــا ، ـكـي نلعــب تلــك املبــارة، فهــذا الشــخص الــذي 
يجلــس بجانبــي الســيد الســالمي قــد قــام بتمويــل مجموعــة مــن املباريــات ، إذا نحــن كأنــاس طبيعييــن عادييــن ، 
ليســت لدينــا وظائــف ســامية، ومــع ذلــك نقــوم بتحســين املجتمــع ، نقــوم بتربيــة األطفــال ونرافقهــم ، ونبــذل كل 
مجهوداتنــا مــن أجلهــم . فبــاهلل عليــك هــل تريــد أنــت أن يمتطــي أويركــب إبنــك الســيارة التــي تنقــل املاشــية ؟ لحــد 
اآلن الزالت الجمعيات تلجأ إلى هذه الســيارات الخاصة باملاشــية. في حين أن الجماعة منذ عهد السنتي�صــي كانت 
هناك ســيارتين للنقل. أما اآلن فليســت هناك أي واحدة ، هناك واحدة خاصة باملوظفين أواثنتين على ما أظن ، 
وملــاذا ال نشــتري ثــالث أوأربــع ســيارات ، بحيــث يكــون هنــاك فائــض فــي امليزانيــة ويحــول ألشــياء أخــرى وال يتــم تحويلــه 
إلى ما هواجتماعي . فنحن بالنســبة إلينا ، إذا أردنا أن نقول وصل الســيل الزبى لقد وصلنا إلى الحد األق�صى...... 
بحيــث مثــال كل جمعيــة يكــون عندهــا مقــر إداري ، وكل جمعيــة تكــون عندهــا وســيلة نقــل محترمــة ، التــي تكفــل 
كرامــة واحتــرام ذلــك الصبــي أوذلــك الطفــل أوتلــك املوهبــة التــي ســمعت اآلن مــن خــالل امليكروأننــا نتضامــن مــع 
ريــان، نحــن مــن يأتــي باملالييــر ، ويســتفيد منهــا الفتــح، عندمــا يكبــر العبونــا ، تأخــذه أكاديميــة محمــد الســادس، 
والجيــش امللكــي ، نحــن نهــيء هــذه املواهــب وتســتفيد منهــا األنديــة األخــرى ، فيعتقــدون ويقولــون بأننــا ال شــغل 
لنــا وال نجــد مــا نفعلــه. رئيــس املقاطعــة بالصدفــة الــذي هوعمــاد الديــن الريفــي، فقــد لعــب فــي كل هــذه املالعــب 
)مالعــب األحيــاء( ومســاهمته اعتــراف بالجميــل، وفتــح امللحقــة اإلداريــة بشــارع لــال أســماء ، مكتريــة بســتة آالف 
درهــم ، فيجــده اآلن يــؤدي واجــب كرائهــا، مــن يــدرس فيهــا؟ يــدرس فيهــا التالميــذ الذيــن تعرضــوا للتهميــش ، ويــدرس 
فيهــا الحكامــة، وتجتمــع فيــه األنديــة ، ليســت هنــاك دار الشــباب ، بــل هنــاك ملحقــة إداريــة التــي ســميت بامللحقــة 
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الجهويــة ودائــرة ســال التــي أخــذت علــى عاتقهــا أن تكفــل حتــى الصخيــرات وتمــارة، وكذلــك حتــى الخميســات وتيفلــت 
هنــاك ســال، وبصــدد فتــح ملحقــة أخــرى ، إذا نحــن بالنســبة لنــا، ننــادي ونصــرف أن يــردوا لنــا كرامــة األطفــال 
امللعــب  أبوبكــر عمــار. فهــذا  امللعــب األول هوملعــب  لنــا،  بالنســبة  النقــل، فتــح املالعــب ألنــه  ولوبتوفيــر وســيلة 
إلــى غايــة  فــي حــي الرحمــة ، يتــم اللعــب فيــه يوميــا مــن الصبــح  تســتغله جمعيــة بمفردهــا. وهنــاك ملعــب وحيــد 
الســابعة مســاءا، هنــاك أربــع عشــرة جمعيــة. مجتمــع بمدينــة ســال ، مجتمــع ســليم نحــن تقريبــا علــى طــول الجهــة، 
فنحــن الوحيديــن الذيــن لديهــم عشــرون جمعيــة التــي تلعــب تحــت لــواء الجامعــة ، باإلضافــة إلــى عــدد مهــم مــن 
الجمعيــات ، التــي كان لهــم اتجــاه معيــن ، العصبــة يلعبــون بشــكل عــادي ، ولكــن التنزيــل الــذي جــاءت بــه الدولــة 
، النظــام األسا�صــي النموذجــي بكفالــة الجامعــة ، نحــن اليــوم نرحــب حتــى اإلخــوة الذيــن كانــوا ضمــن مــا يســمى 
بعصبــة القــرب ســابقا علــى أســاس املوســم القــادم نحتضنهــم ونأخــذ بيدهــم علــى أســاس يلتحقــوا بنــا ، إذا تــم 
التجــاوز بينهــم وبيننــا ســنحطم الرقــم القيا�صــي ، بحيــث أتحــدى أي مدينــة فــي املغــرب تتجــاوز مدينــة ســال؛ فمدينــة 
ســال فيهــا حاضنــة اجتماعيــة مهمــة وأنتــم كلكــم تعرفــون مــا يســمى باملــدارس النموذجيــة األساســية تعتمــد علــى 
الشــفافية والوضــوح ، وليــس هنــاك أي �صــيء غامــض وكل �صــيء واضــح . بالنســبة للتوصيــات ، أتمنــى علــى األقــل 
تزويــد هــذه الجمعيــات بالتجهيــزات الرياضيــة، بحيــث كــرة واحــدة نســميها نحــن بمصحــة نفســية ، نســتعملها فــي 
جعــل إثنــان وعشــرون العــب يلعبــون بهــا. ففــي الوقــت الــذي يلعبــون فيــه، فهــم يصيحــون وكأنهــم نائميــن فــي مصحــة 
، نتمنــى مــن الســادة املستشــارين أن يبلغــوا رؤســاءهم أننــا النريــد أن نتعــرض للضيــاع ، هــذه األجيــال التــي تبلــغ 
مــن العمــر عشــر ســنوات ومــا فــوق ،  فســجن العرجــات ملــيء باألحــداث ، وأكــرر مــرة أخــرى متمنياتــي كــي ترفعــوا 
هــذه التوصيــات إلــى رئيــس الجماعــة أوإلــى وزيــر النقــل الريا�صــي ، فعندمــا يدخــل البحــراوي إلــى امللعــب بالحافــالت 
)ســطافيت ( فنحــن نبقــى مربعيــن أيدينــا نقــول هــل نحــن مدينــة ســال ، فمثــال بوقنــادل تتوفــر علــى وســيلتين للنقــل، 

ونحــن ال نتوفــر علــى أي وســيلة فهــذا ال يمكــن. 

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا، اآلن قــد وصلنــي احتجــاج هــوأن املنصــة مليئــة بأصحــاب كــرة القــدم 
وأن باقــي الرياضــات األخــرى قــد تــم إقصاؤهــا ، هــذا ليــس إقصــاء ، فالــكل ممثــل. بعــض الســادة املستشــارين وإدارة 
املقاطعــة نبهــوا إلــى أن مــن لديــه توصيــات أن يقدمهــا كتابــة ويرســلها إلــى املجلــس فــي أقــرب وقــت وســتؤخذ بعيــن 
االعتبــار. للضــرورة أحــكام فالكــرة هــي املحتكــرة ، ولكــن صــوت الرياضــات األخــرى مســموع وســيصل ، فنحــن كمــا 
قلنــا هــذا الغطــاء تشــاوري ننتقــد بعضنــا، ونقــول هنــا يوجــد املشــكل، نحــن نعــرف املشــكل ، ولكــن نريــد الحلــول ، 
فمشــكل النقــل والتجهيــزات واأللبســة ، لــن نطيــل علــى الســيد التويجــر ، الصــوت الرائــع وألول مــرة أراك مباشــرة 

ولكــن الصــوت أعرفــه واملغاربــة كلهــم يعرفونــه التويجــر فــي التلفــزة والراديــو، لذلــك فمرحبــا بــك عندنــا .

كلمــة الســيد محمــد التويجــر : بســم هللا الرحمــان الرحيــم : أوال أعبــر عــن فخــري باالنتمــاء ملدينــة ســال وبالضبــط 
مقاطعــة بطانــة ، أحيــي كامــل املســؤولين علــى روح املقاربــة التشــاركية وبانفتاحهــا علــى املجتمــع املدنــي مــن أجــل 
بلــورة خريطــة الطريــق متوقــف عليهــا تنعكــس باإليجــاب علــى ســاكنة املقاطعــة ، قبــل املقترحــات الخاصــة بالشــأن 
الريا�صــي ، أريــد التركيــز علــى عنصريــن أساســيين؛ فخــر االنتمــاء كمــا ذكــرت واإلســهام بفعاليــة فــي اإلرتقــاء بشــأن 
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والقاســم  املدينــة،  ملجلــس  بلوغــا  التنمويــة  املقاربــات  �صــيء،  كل  منطلــق  املقاطعــة  موقعــه،  مــن  كل  املقاطعــة، 
التاريــخ  ذات  ســال  بيننــا،   يجمــع  الــذي  واملــوروث  الخصائــص  علــى  ومشــرفة  مشــرقة  صــورة  تحســين  املشــترك 
التثريــب، ورجاالتهــا األفــداد، عاشــت مراحــل عديــدة فــي ظــل العــدوة األخــرى الربــاط . لكــن أنــا أعتقــد أن الوقــت قــد 
حــان إلبــراز مؤهــالت املدينــة الســالوية بــكل اســتقالليتها، مســتغلين املشــروع امللكــي الطمــوح. مدينــة األنــوار كمــا 
قــال الســيد يوســف، تجمــع الربــاط ســال وتمــارة ، ألن الشــق الريا�صــي واحــد مــن تجليــات تســويق الهويــة الســالوية 
املتداخلــة مــع باقــي أطيــاف اململكــة لتقــدم فــي األخيــر مغربــا موحــدا، مدافعــا عــن التوابــت ، تــواق لتوفــر مســتقبل 
أطفــال أفضــل ، أطفــال اليــوم شــباب الغــد، كــرة الســلة الســالوية تحمــل مشــعل التألــق منــذ ســنوات، وتقــدم 
نموذجــا يحتــدى بــه لباقــي الفــروع الرياضيــة . وبهــذه املناســبة ، أهنــئ الجمعيــة الســالوية علــى تأهلهــا إلــى نصــف نهائــي 
عصبــة األبطــال اإلفريقيــة، الجمعيــة الســالوية أيهــا الســادة، فأنــا عضوفاعــل مؤثــر فيهــا ، عنصــر عضومؤثــر فيهــا 

محتاجــة لحكامــة تســير بــه جيــدة، تقطــع مــع العنــف وضبابيــة األفــق .

إلــى الخلــف ،  تــوارت  التــي  تلــك  أنــواع رياضيــة جديــدة أوإعــادة إحيــاء  ثانيــا  تنويــع املمارســة عبــر االنفتــاح علــى 
ســأعطي نمــوذج؛ فألعــاب القــوى ، ملــا مــات خليفــة الســياج رحمــه هللا لــم نعــد نســمع كثيــرا ، فاألخــت معنــا مــن 
حــي مــوالي اســماعيل نتذكــر بــن كوحــة ، بــن جاعــة ، هنــاك الكثيــر ممــا يجــب أن نفعلــه ، فمثــال إذا ذهبنــا إلــى 
أنهــا ليســت آمنــة للعمــل فيهــا إال أن هنــاك مجموعــة مــن الشــباب يقومــون  غابــة عيــن لحوالــة املجــاورة ، رغــم 
بالجــري والعدوإمــا جماعــات أوفــرادى . ملــاذا ال نســتغل هــذا العنصــر، فهنــاك خلــف الســجن الســابق توجــد حلبــة 
، فمــن املمكــن أن تكــون لدينــا حلبــة ثانيــة إســوة بمالعــب القــرب التــي فيهــا الكثيــر مــا يقــال ، حــي مــوالي اســماعيل 
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بكثافــة ســكانية تفــوق العشــرة آالف نســمة ، تتوفــر علــى ملعــب واحــد بــدوار الكــزارة وهومهمــش وغيــر مســتغل 
بالطريقــة املقبولــة ، إســمحوا لــي، فإنــي أدافــع عــن حيــي كيفمــا كان الحــال. إعــادة النظــر فــي تدبيــر املرافــق الرياضيــة 
ومالعــب القــرب فــي مقدمتهــا، بشــكل يضمــن لشــبيبة املقاطعــة فضــاءا مالئمــا لتفجيــر الطاقــات باملجــان وبــدون 
محســوبية أوتفضيــل ، تحفيــز األطــر ربمــا لهــذه التوليفــة لهــذا املكتــب الجديــد أتوســم فيهــا خيــرا ، أوال شــباب علــى 
مســتوى عــال مــن الفكــر والكفــاءة العلميــة ، ســتجعل بعــض الســلوكات القديمــة تختفــي. تحفيــز األطــر التربويــة 
املنقبــة داخــل املــدارس علــى مضاعفــة املجهــود ، عقــد شــراكات مــع املؤسســات التعليميــة ، وهــذه نقطــة مهمــة ، 
الســتغالل مرافقهــا الرياضيــة علــى طــول األســبوع؛ ألن األطفــال يريــدون اللعــب، ولحســن الحــظ أن وزارة التعليــم 
والتربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي أدمجــت وأشــركت معهــا حتــى الرياضــة ، أصبحــت األمــور ســهلة ، ممكــن أن تقــام 
معهــا شــراكة ، توحيــد الــرؤى فــي بنــاء وإعــداد اإلســتراتيجيات الرياضيــة املســتقبلية بشــكل يضمــن تكامــل تمثيليــة 
الســنة، واملنطلــق دائمــا هواملقاطعــات ، إعمــال عنصــر املناصفــة ـكـي ال يغضــب علينــا العنصــر النســوي وبهــذه 
املناســبة نبــارك لهــم يــوم 8 مــارس ، احتفالهــم بهــذا اليــوم ولوأنهــم يســتحقون أيــام الســنة كلهــا وليــس هــذا اليــوم 
فقــط ، ففــي املمارســة الشــك  يضمــن حــق املســاهمة واملشــاركة. ملــاذا النعقــد شــراكات مــع مقاطعــات لنــا معهــا 
نقــط تشــابه علــى األقــل، إذا كنــا نريــد أن نضــع مشــاريع تكــون تكلفتهــا أرخــص كمــا تحــدث األســتاذ عــن النقــل، 
sport-ومنهــم مــن يتوفــر علــى وســائل العمــل كذلــك .  نقــوم بالزيــارات وستتيســر األمــور إن شــاء هللا ، بفعيــل نمــط

32 ســنة يعتــزل  etude  أحيانــا نجــد الجانــب الثقافــي للطفــل الــذي يعشــق الرياضــة ،الرياضــة عمرهــا محــدود 
، مــاذا أعددنــا ؟ ليســت لــه أيــة كفــاءة اآلن علــى جامعــة كــرة القــدم كــرة اليــد كــرة الطائــرة ، يمكــن أن نعتمــد 
sport-etude ، فاألمــر ســهل هنــاك مؤسســات تعليميــة التــي يمكــن أن تنخــرط فــي هــذه العمليــة، إضافــة إلــى مــا 
ســبق لــي أن تحدثــت عنــه، جــرد إحصائــي لأنديــة والجمعيــات الرياضيــة التــي تنشــط فــوق تــراب املقاطعــة ، وكــذا 
املرافــق الرياضيــة، والقيــام بتحديــد الحاجيــات ومواقــع الخصــاص ، فــرق املقاطعــة تشــارك فــي املســابقات املحليــة 
، تمثــل األحيــاء ، ســعيا إلــى اختبــار أواختيــار أجــود األبطــال الواعديــن وإلحاقهــم بإحــدى األنديــة النشــيطة ، والتــي 
ســتضمن مســتقبلهم وتنبؤهــم املنهــي . ولكــن بظهــور كوفيــد تــم إيقــاف جميــع األنشــطة ، ونتمنــى أن تعمــل املكاتــب 
الجديــدة علــى إحيــاء الصلــة مــع هــذه التظاهــرات ، تحســيس شــباب امللتقــى بــروح االنتمــاء ، وتحفيزهــم علــى أن 
يكــون مســتقبال خيــر ســفير بــروح هويــة املدينــة محليــا ودوليــا . وأخيــرا هــذا يدخــل ضمــن اختصاصنــا ، االهتمــام 
بالتوفيــق للفعــل الريا�صــي ، حفــظ للذاكــرة واعترافــا بأبطــال قدمــوا الكثيــر للمدينــة واملقاطعــة لكنهــم غــادروا دون 

اإلقــرار بمجهوداتهــم فــي دفــع عجلــة التنميــة باملدينــة. 

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء صراحــة لقــد تطرقــت للهــدف مباشــرة معطيــات وتوصيــات مباشــرة ، تهــم 
الشــباب ، الرياضــة تلعــب دورا كبيــرا فــي التنفيــس عــن الشــباب ، وهــذا يســائلنا جميعــا ، وال يفوتنــي بهــذه املناســبة 
والسيا�صــي  والفنــي  الريا�صــي  الجانــب   ، الثقافــي  الجانــب   ، املا�صــي  األســبوع  وقــع  مــا  شــديد  بأســف  أســجل  أن 
ووووولونبقــى نعــد فــي هــذه املجــاالت حتــى صبــاح الغــد ، فهــذه مســؤوليتنا جميعــا، فمــن لــم يســاهم بالكثيــر فقــد 
ســاهم بالقليــل ، لذلــك إذا أردنــا بــدء تعاقــد ريا�صــي جديــد ، فيمكــن أن نبــدأه اليــوم ، بمــا أن هنــاك حقــوق هنــاك 
واجبــات ، وممكــن الوصــول إنشــاء هللا إلــى نتائــج مثمــرة، ولدينــا الوقــت أن نجلــس مــرات عــدة ونراجــع أنفســنا فــي 
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أي وقــت . أعطــي الكلمــة للســيد عبــد الحــق الســالوي رئيــس فريــق أشــبال الجــو، طبيــب الفريــق ســابق بالجامعــة 
امللكيــة لكــرة القــدم وفاعــل محلــي معــروف، والــذي يعطينــا هوأيضــا بــدوره توصيــات مباشــرة ودقيقــة خــالل هــذا 

اللقــاء .

الســيد عبــد الحــق الســالوي : الســالم عليكــم ، جمعــة مباركــة ســعيدة وشــهر مبــارك ســعيد ، أنــا لــن أطيــل عليكــم، 
أنــا جئــت فــي الوقــت املناســب ، فســمعت الســيد عبــد الكبيــر يتحــدث، همــه هوامليــدان أكيــد بالنســبة لكــرة القــدم 
نعانــي فإننــا نعانــي مجموعــة مــن املشــاكل، الســيد عبــد الكبيــر حــاول أن يتكلــم مــن صميــم قلبــه ، فهــذا الســيد 
عبــد الكبيــر والســيد الفياللــي والســيد الضمانــي ، فهــم أقــرب منــي؛ أنــا مــن الوســط االجتماعــي ، أنــا طبيــب لــدي 
مســؤولية ، ولكــن هــم أقــرب، فهمهــم هوهمــي؛ نتصــارع فــي هــذه الحلبــات لدينــا عضويــة فــي العصبــة نتصــارع ، ألن 
هنــا ليــس أي �صــيء مضمــون ، أي أننــا بصريــح العبــارة ، نلعــب فــي الهــواء ، نعانــي ماديــا ومعنويــا، فالــذي يتحمــل 
العــبء هوالــذي يحمــل علــى عاتقــه مســؤولية الفريــق؛ أي الرئيــس أنــا شــخصيا ، فريقــي ســليم، فبواســطة فريقــي 
تمكنــت أن أكــون عشــر ســنوات عضــوا فــي جامعــة كــرة القــدم ، وبصفتــي طبيــب ، كنــت رئيــس اللجنــة الطبيــة ، 
هــذا جانــب بالنســبة لــي ، فيمكننــي القــول أننــي أول مســؤول فــي ســال تحــت لــواء الجامعــة امللكيــة املغربيــة لكــرة 
القــدم ، خمــس ســنوات مــع الجنــرال حســني بــن ســليمان أطــال هللا عمــره ، وخمــس ســنوات مــع الســيد الفا�صــي 
الفهــري وعرفنــا كيــف تســير األمــور ، يعنــي حاليــا فجامعــة كــرة القــدم إذا أردت أن أقولهــا لكــم باللغــة الفرنســية 
c’est le plus grand entité باملغــرب ماديــا ، ولكــن بالنســبة للعصبــة ال تعطينــا أي �صــيء وال �صــيء. الســيد عبــد 
الكبيــر يتكلــم مــن قلبــه ، ال أمتعــة ، ال تنقــل، ال �صــيء. إننــا نعتمــد علــى جيوبنــا فقــط . الســيد عبــد الكبيــر مثــال : 
فريقــه يفــوز فيطلــب منــه العبــوه التعويــض فيــرد عليهــم أنــا ليــس لــدي مــا أعطيــه لكــم ، يكفــي أننــي أؤدي علــى كل 
واحــد منكــم 70 درهمــا كل أســبوع، ألننــا نحــن نــؤدي واجــب التحكيــم وواجــب الشــرطة، وكنــا فــي الســابق باســتثناء 
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هــذه الســنة نــؤدي واجــب امللعــب ، وكنــا نــؤدي أيضــا واجــب مقابــل أن نتــدرب حصــة أوحصتيــن مبلــغ 000	 درهــم 
للجماعــة ، والجماعــة ال تمنحنــا أي �صــيء لأســف الشــديد ، وكذلــك فــإن التنقــل يكلفنــا كثيــرا ؛ فالفــرق التــي لهــا 
إمكانيــات لهــا فــرق صغــرى ، أمــا نحــن فليســت لنــا الفــرق الصغــرى فإمكانيتنــا ال تســمح بذلــك ، فهــي ال تــكاد تكفــي 
حتــى الفريــق األول، دون أن نتحــدث عــن األحزمــة وعــن األمتعــة الرياضيــة ، ســواء مــن طــرف العصبــة وال مــن طــرف 
الجامعــة، وال يعقــل أن الفــرق الكبــرى تزكــى وتدعــم بأمــوال طائلــة مــن الجامعــة ، ولــوكان التســيير جيــدا ، لقامــوا 
بااللتفــات إلــى العصبــة فنحــن ســبعة عشــر )17( فريــق يــزاول فــي حــي الرحمــة، إن هنــاك ملعــب واحــد،  مهمــل، ال 
يلقــى العنايــة الالزمــة، ولهــذا نجــد العشــب االصطناعــي فــي حالــة مزريــة، فإننــي أتعجــب مــن هــؤالء األطفــال الشــباب 
الــذي يلعبــون فــي هــذا امللعــب الــذي ال يتوفــر علــى أبســط املرافــق الضروريــة التــي يحتاجهــا الالعبــون، فهنــاك نقــص 
فــي التطبيــب ، فالفــرق ال تملــك ال طبيبــا وال ممرضــا ، ولهــذا فإننــي أوافــق وأتضامــن مــع كل مــا قالــه الســيد عبــد 
الكبيــر والســيد الضمانــي وأكيــد أن الســيد الفياللــي متفــق معنــا أيضــا ، ألنــه أقــرب النــاس إلــى فــرق األحيــاء والســيد 
الضمانــي كذلــك ، ونطلــب اإلعانــة ، ويأخــذ بعيــن االعتبــار وضعيتنــا وأن يهتمــوا بهــؤالء األطفــال والشــباب وأقســم 

بــاهلل أننــا نســاعد هــؤالء الشــباب ماديــا.

لــدي  فأنــا  بــه،  يلعــب ضمــن فريقــي أن أعتنــي  إذا أصيــب العــب  مــا  فــي حالــة  قــادر  فبحكــم كونــي طبيبــا، فإننــي 
إمكانيــات ومصاريــف. أمــا الفــرق األخــرى فــال تتوفــر مثــال علــى هــذه اإلمكانيــات ، فهــذا يؤملنــا كثيــرا ، فالســيد عبــد 
الكبيــر يتكلــم مــن قلبــه وغيرتــه ويعــرف مــا يقولــه ، وكمــا قلــت فإنــه يجــب أن نقــدم هــذه التوصيــات كتابيــا ونقدمهــا 
للمجلــس ، فالخطــأ هوأننــا نكتفــي بجلســة واحــدة، فيجــب علينــا أن نكــون ملحيــن ، فنحــن هــم املفــروض عليهــم أن 
يطرقــوا األبــواب، ألننــا نحــن مــن يحتــاج مســاعدتهم ودعمهــم، فهــذا هوالخطــأ فــال يجــب أن نتحــدث اليــوم وغــدا 

ونكــف عــن الحديــث وشــكرا.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا دكتــور علــى مداخلتــك التــي حاولــت مــن خاللهــا تكملــة وتقريــب فكــرة 
األخ الباعمرانــي علــى إشــكالية كــرة القــدم والتدبيــر الريا�صــي املحلــي ، كلهــم يعرفــون صعوبــات ، وقــد التقطــت 
معلومــة والتــي قــد تكــون مــن بيــن التوصيــات التــي يمكــن أن تعمــل بهــا فــرق األحيــاء ، والتــي قــد تكــون مــورد رزق ، إذا 
كنــا نتحــدث عــن التشــغيل ، فالرياضــة يمكــن أن تشــغل ، واآلن هنــاك التحكيــم يــؤدى عنهــا أجــر، والتأطيــر يــؤدى 
عنــه ، وكذلــك املراقبيــن يتــم تعويضهــم ماديــا ، والتطبيــب أيضــا فلمــاذا ال يهتــم باملهــن املوازيــة للمجــال الشــبه 
الريا�صــي وكذلــك لدينــا فضــاءات التكويــن املنهــي ، التــي يمكــن أن نطلــب منهــم تكويــن هــؤالء الشــباب الذيــن ينتمــون 
إلــى فرقنــا ، نكونهــم ونخصــص لهــم أجــرا، وتكــون االنطالقــة اآلن مــن أوراش وتكــون هــي البدايــة ، ويتــم تعويــض 
هــؤالء الشــباب ماديــا مؤقتــا لتصبــح بشــكل مســتمر مســتقبال، هنــاك مهــن موازيــة للتنشــيط الثقافــي والريا�صــي 
واملحلــي ، خصوصــا التنشــيط الريا�صــي ، ويمكــن أن نخلــق مجموعــة مــن الفضــاءات تتوفــر علــى حــرف مــدرة 
للدخــل، وأظــن أن الشــباب إذا تمكــن مــن ضمــان مــورد دخــل مؤقــت أودائــم ســيكون حينهــا لدينــا تدخــل وكلمــة 

قويــة علــى الفاعــل السيا�صــي ـكـي يســتجيب ملطالبنــا ، وســأعطي للســيد الضمانــي كلمــة تعقيــب. 
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الســيد الضمانــي : بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلين ، أوال نشــكركم علــى هــذه 
املبــادرة والتــي قامــت بهــا مقاطعــة بطانــة بطبيعــة الحــال املجلــس الجماعــي ملدينــة ســال ، فاملشــاكل التــي تطــرق 
لهــا ســواء األخ عبــد الكبيــر أواألخ عبــد الحــق الســالوي، تعيشــها جميــع الجمعيــات الرياضيــة وال نعنــي كــرة القــدم 
مثــال  املنتخبــة  املجالــس  هــوأن  املطــروح  فاملشــكل   ، أوالجماعيــة  الفرديــة  ســواء  الرياضــات  جميــع  وإنمــا  فقــط 
تأتــي ببرامــج ، فــال تكــون توافقــات فيمــا يخــص مــن يســتحق الدعــم بحيــث هنــاك فئــة قليلــة هــي التــي تســتفيد ، 
فنحــن استبشــرنا خيــرا باملنتخبيــن الشــباب الذيــن نجحــوا فــي االســتحقاقات االنتخابيــة علــى صعيــد مدينــة ســال ، 
يعنــي جميــع املقاطعــات الخمــس باإلضافــة إلــى أن مجلــس املدينــة ، ولهــذا فإننــا نتمنــى مــن املســؤولين، فأنــا لــدي 
مجموعــة مــن التوصيــات ســأحددها فــي ثــالث أوأربــع توصيــات ، بالنســبة مللعــب أبوبكــر عمــار ، األخ عبــد الكبيــر 
أوشــراكة الجمعيــة الســالوية ليــس هنــاك مشــكل ، ولكــن بالنســبة مللعــب حــي الرحمــة فهوغيــر كاف لجميــع الفــرق 
،علــى األقــل يجــب توفيــر ملعبيــن آخريــن ، اقتنــاء قطــع أرضيــة التــي هــي تابعــة للمجلــس أولأمــالك العامــة ، وتقيــم 
فيهــا ملعبيــن ، عــوض أن يبقــى الضغــط علــى البرمجــة ، ســيتم التخفيــف وإزالــة هــذا الضغــط عنهــا . هــذا بالنســبة 
للمالعــب ، أمــا فيمــا يخــص مالعــب القــرب ليســت ممنوحــة للجمعيــات الرياضيــة التــي تقــوم وتعتمــد علــى التأطيــر 
املنظــم ، فهــذا ال يعنــي أننــا نســتثني املجتمــع أواألشــخاص الذيــن هــم أيضــا مــن حقهــم ممارســة الرياضــة طــول 
الســنة ، ولكــن علــى األقــل يجــب أن نعطــي األولويــة لأشــخاص الذيــن يجــب تكوينهــم وتأطيرهــم ليصبحــوا أبطــال 
املســتقبل ، فالتوصيــة األساســية بالنســبة لــي هــي أنــه بالتكويــن مــن املمكــن الحصــول علــى نتيجــة . أمــا إذا اقتصرنــا 
لهــا دور نعــم الســيد الســالوي نعرفــه عــن مــاذا يتحــدث ومــاذا يقصــد بكالمــه وحديثــه، فــإذا  علــى أن املاديــات 
قــام عشــرون شــخص بالوقــوف أمامــك يــوم الســبت بعدمــا يفــوزون بمقابلــة فــي كــرة القــدم ، وهــم يــرددون منــك 
منحهــم ثالثــة آالف درهــم فمــاذا عســاك أن تفعــل ، فهنــاك مشــاكل كثيــرة ، فنحــن عايشــنا هــذه املشــاكل مــع 
فــي الســنوات املاضيــة ، ولكــن املجلــس واملقاطعــة يجــب عليهــا رد االعتبــار للريا�صــي ولرئيــس الجمعيــة  إخواننــا 
حتــى ال يبدووكأنــه إنســان ال قيمــة لــه ، بالعكــس فهويقــوم بالــدور الــذي يقــوم بــه املنتخــب ، فاملنتخــب يقــوم بــدور 
التســيير ، أعطيــت لــه فرصــة التســيير ، فيجــب علــي أن يكــون فــي املســتوى ، نحــن ال نزكــي أحــدا وال نطعــن فــي أحــد ، 
ولكــن الفــرق الرياضيــة يجــب أن يعطــى لهــا االعتبــار فأنــا ال أعنــي الجمعيــات الرياضيــة بــل الجمعيــات بصفــة عامــة 
حيــث أن هنــاك مــن ينشــط فــي مجــال آخــر ، ال يمكنــك إســتثناؤه أوتفــرض عليــه فأنــت ال تعطيــه حقوقــه وتطلــب 
منه الـ فماذا عســاك أن تطلب منه، ففاقد ال�صــيء ال يعطيه . وهناك مشــكل آخر فهواإلحباط ، فأنا أتكلم معك 
بصراحــة ، فأنــا ال أتحــدث عــن نف�صــي ، فأنــا يمكننــي أن أقــاوم وأجتهــد وأجــد حــال لنف�صــي ، فعندمــا كان يتكلــم 
الســيد عبــد الكبيــر كنــت أشــعر بحســرة كبيــرة ، فــإذا لــم توفــر لــه امللعــب واإلمكانيــات ، فليــس لــك الحــق بمطالبتــه 
بتحقيق النتائج . فكن على يقين أنه إذا قمت باللعب ســاعتين في هذا األســبوع فإنك لن تجد أين تلعب األســبوع 
املقبــل . أشــكر اإلخــوة ممثلــي مقاطعــة بطانــة ، األخ الســالمي أن ترفــع للمجلــس الجماعــي ليــس للمقاطعــة ألن 

إمكانياتهــا محــدودة  ، ونشــكر األخ الشــفوعي علــى ســعة صــدره وشــكرا جزيــال.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء هــذه التوصيــات تــم تســجيلها مــن طــرف اإلخــوة ، وقبــل أن أعطــي الكلمــة 
للســيد الفياللــي نشــكر أطــر مقاطعــة بطانــة علــى ســهرهم فــي ظــل اللقــاءات ، لذلــك تقديــم جزيــل الشــكر، ألنهــم 
خــالل هذيــن اليوميــن قــد كانــوا هــم أول مــن يحضــر وآخــر مــن يذهــب ـكـي نكــون نحــن مرتاحيــن، فاملرجومنكــم 
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التصفيــق عليهــم، والكلمــة للســيد الفياللــي .

الســيد الفياللــي: الســالم عليكــم ، نشــكر الحضــور والســادة املستشــارين ورؤســاء الجمعيــات ، بالنســبة للشــأن 
الريا�صــي ، ســنتكلم بصفــة عامــة وباختصــار ، ســواء الســيد عبــد الكبيــر أوالســيد الســالوي أوالســيد الضمانــي 
قــد تكلمــوا عــن العصبــة ، اآلن جزاكــم هللا خيــر ، فالتوصيــة التــي نريــد إيصالهــا هــي الفــرق التــي ال تنتمــي للعصبــة 
، فهــذه الفــرق التــي ال تنتمــي للعصبــة بمــا فيهــا الجمعيــات الرياضيــة ، الثقافيــة ، االجتماعيــة ، لديهــم أطفــال 
يقومــون بتنشــيطهم بمالعــب القــرب ، نقتــرح أن تعمــل الجماعــة علــى تنشــيطهم بمالعــب القــرب. نقتــرح أن تعمــل 
الجماعــة علــى جمــع هــذه الجمعيــات وتضــع لهــم برنامجــا ، مثــال تبرمــج مباريــات بيــن هــذه الجمعيــات وتلعــب فيمــا 
بينهــا وفقــا لبرنامــج تضعــه املقاطعــة ، ولهــذا فــإن هــذا البرنامــج كان قــد ســبق للســيد ادريــس الستنتي�صــي جــزاه هللا 
خيــرا أن وضعــه ونشــكره علــى هــذا ، وقــد وضعــه أيضــا الســيد الدكتــور لــزرق هواآلخــر، بحيــث قــام بجمــع مجموعــة 
مــن الجمعيــات ، كمــا أن الســيد ادريــس السنتي�صــي كان قــد جمــع مــا يناهــز )64( جمعيــة . املهــم فــإن األنشــطة 
كانــت علــى طــول الســنة، ولهــذا نتمنــى مــن مقاطعــة بطانــة واملستشــارين الذيــن يمثلوننــا فــي مقاطعــة بطانــة وفــي 
مجلــس املدينــة بــأن يضعــوا التوصيــات برنامــج ريا�صــي لتنظيــم بطولــة تشــارك فيهــا كل الفــرق املنتميــة للمقاطعــة 
)بطانــة ، حــي الســالم ســهب القايــد...( حتــى ال يبقــى كل فريــق يذهــب يــوم األحــد إلــى امللعــب ليلعــب بمفــرده ، ونتمنــى 
مــن هــذه الجمعيــات أن تؤســس مــدارس ، وأن فــرق األحيــاء تصبــح جمعيــات ـكـي تســتفيد مــن الناحيــة املاديــة 
واملعنويــة، ألنــه حتــى ولوتوجهــوا إلــى الجماعــة فلــن يســتفيدوا مــن املنحــة ، فالذيــن يســتفيدون مــن املنحــة هــم 
املنتمــون للعصبــة، إذا اإلخــوة يعانــون مــن ضعــف امليزانيــة وفــي إمكانيــات التنقــل ولهــذا فإننــا نتمنــى مــن الســادة 
املستشــارين أن يقدمــوا يــد املســاعدة للمنتميــن للعصبــة أمــا بالنســبة لنــا نحــن الذيــن ينشــطون خــارج العصبــة ، 
نتمنــى مــن الجماعــة ومقاطعــة بطانــة أن تضــع لنــا برنامجــا ، ال أن تقــدم لنــا دعمــا لوجيســتيا كالبدلــة الرياضيــة 
أو�صــيء آخــر مــن هــذا القبيــل، فالعمــل الــذي نطلبــه منهــا هــوأن تضــع لنــا برنامجــا ، لكــي نتمكــن بواســطته ووفقــا 
لهــذا البرنامــج أن يلعــب خمســون أوســتون جمعيــة فيمــا بينهــا طــول الســنة داخــل تــراب املقاطعــة، ولهــذا نــرى بــأن 
هــذه الظاهــرة التــي ذكرهــا الســيد يوســف الشــفوعي وهــي ظاهــرة الجماهيــر ، بحيــث غيــاب الغيوريــن عــن الحــي 
الذيــن كانــوا يســاهمون بأموالهــم الخاصــة فــي تمويــل فــرق األحيــاء تشــجيع الرياضــة بيــن األطفــال داخــل األحيــاء ، 
وهــذا مــا دفــع ببعــض األطفــال إلــى تكويــن مجموعــات تتشــكل مــن أربعــة عشــر طفــل أوأكثــر إلــى املســاهمة فيمــا بينهــم 
لجمــع مبلــغ مالــي  ثــم يشــترون بــه les flamme ويحدثــون بهــا الشــغب والفو�صــى ، ولهــذا نطلــب مــن املستشــارين ، 
أن  الجمعيــات وفــرق األحيــاء ، فقــد صنعــت نجومــا كالزاكــي وحاليــا فقــد اســتطاعت هــذه الجمعيــات وهــذه الفــرق 
مــن إنجــاب وصنــع نجــم مثلنــا أحســن تمثيــل وهوينتمــي ملقاطعــة بطانــة فــي نهايــة كأس أفريقيــا وهوهشــام.، ولهــذا 
نرجوا أن الســادة املستشــارين أن يولوا اهتماما خاصة بهذه الفرق )فرق األحياء ( ، وأن يقدم الدعم واملســاعدة 

للفــرق املنتميــة للعصبــة وشــكرا.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا علــى مداخلتــك ، أشــكر كل املتدخليــن واملعقبيــن فقــد انتهــى وقتهــم ، 
وســتنتقل إلــى املجــال الثالــث وهومجــال اإلعاقــة، نطلــب مــن الســادة عبــد الرحمــان املودنــي ، والســيد ســمير صبــري 

والســيد أخيــر عباتــي والســيد محمــد العفانــي ، تفضلــوا إلــى املنصــة. 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 186

وشــكرا علــى ســعة صدركــم ، وقبــل أن يلتحــق اإلخــوة إلــى املنصــة ، فهنــاك مالحظــة أريــد إثارتهــا، وهــي أن هــذه 
امللتقيــات ، خصوصــا برنامــج التنشــيط ، حبــذا لــوأن املقاطعــة تعمــل علــى فتــح االستشــارة مــن الشــباب واألطفــال 
، فلديهــم أفــكار كبيــرة . أنــا أتمنــى أن أرى داخــل هــذه الخيمــة عشــرون أوثالثــون شــابا أوطفــال نســتمع لهــم، مــاذا 
يريــدون فــي ســال أوبطانــة، فهــؤالء لديهــم الكثيــر مــا يقولونــه أمــا نحــن فأظــن أننــا قــد أصبحنــا متجاوزيــن علــى مــا 
يبدوفــي أفكارنــا باملقارنــة مــع هــذه األجيــال القادمــة . املحــور الثالــث هومحــور اإلعاقــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
وســتخلدها يــوم 30 مــارس يــوم وطنــي لأشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة. بالنســبة لتأطيــر اللقــاء، ســأعطي 
املداخلــة األولــى للســيد ســمير صبــري أســتاذ بكليــة الحقــوق بطنجــة املعهــد امللكــي لتكويــن األطرفــي عشــرة دقائــق 
ليســطر لنــا مجموعــة مــن النقــط حــول املوضــوع،  وكذلــك مــن أجــل رفــع توصيــات لإلخــوة فــي املقاطعــة لرفعهــا 

ملجلــس الجماعــة ، وشــكرا.

الســيد ســمير صبري : بســم هللا الرحمان الرحيم ، ســأدخل في صلب املوضوع مباشــرة بالتوصيات ، على مســتوى 
الرعايــة االجتماعيــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة ، فــي مجــال الصحــة أوال ، نالحــظ أن هنــاك ضعــف وســائل التوعيــة 
الصحيــة داخــل الجماعــة ككل وليــس مقاطعــة بطانــة وحدهــا، وكذلــك هنــاك قلــة اإلمكانيــات املاليــة أمــام ارتفــاع 
كلفــة الخدمــات الصحيــة ، وكذلــك علــى مســتوى التأهيــل الطبــي هنــاك قلــة املســاعدات التقنيــة ، ســواء املعــدات 
املتخصصة ســواء الصعوبات املرتبطة بالقصور الذي يعاني منه الشــخص املعاق ، وكذلك الحاجة إلى التأهيل 
الطبــي الفــردي ســواء علــى مســتوى اإلعاقــة البدنيــة والحســية ، أوعلــى مســتوى التربيــة والتعليــم والتكويــن وهنــاك 
إشــكالية إدمــاج هــذه الفئــة مــن التالميــذ املعاقيــن مــع باقــي أقرانهــم ، حيــث أنــه إمــا قلــة الخبــرة التــي لــدى املكونيــن 
واألســاتذة أومحدوديــة اإلمكانيــات واللوجســتيك املرصــود لهــذا األمــر، وبالتالــي ملــاذا ال يتــم العمــل علــى توســيع 
دائــرة اإلدمــاج املدر�صــي ، أوربمــا حصــل الجماعــات مؤسســة تربويــة متخصصــة فــي هــذا املجــال ، علــى مســتوى 
الولوجيــات ، هنــاك الحديــث عــن ولوجيــات عمرانيــة ، نتحــدث عــن بعــض املرافــق العموميــة والتــي إلــى حــدود 
الســاعة لــم تخضــع لقانــون الولوجيــات، مــن بينهــا  مقاطعــة بطانــة ، وكذلــك علــى مســتوى بعــض امللحقــات وبعــض 
املرافــق العامــة ، كاملــدارس وغيرهــا ، وعلــى مســتوى الولوجيــات املعماريــة،  إحــداث داخــل البنايــات املفتوحــة 
ممــرات خاصــة ومرافــق تســتجيب لوضعيــات األشــخاص املعاقيــن ، وعلــى مســتوى بطانــة نجــد خيــر مثــال هوشــارع 
عبــد الرحيــم بوعبيــد ؛ يعتبــر الشــارع النموذجــي الخاضــع  لقانــون الولوجيــات . وعلــى مســتوى الولوجيــات فــي مجــال 
النقــل ، رغــم وجــود حافــالت نموذجيــة فــي هــذا املجــال ، ولكــن اإلشــكالية املطروحــة هنــا هوأنــه خــارج الحافــالت 
وليــس بداخــل الحافــالت ، حيــث أن األشــخاص املعاقيــن يجــدون صعوبــة فــي داخــل الحافــالت ، فاألرصفــة تكــون 
غيــر مالئمــة للولــوج إلــى داخــل الحافــالت ، إذا ضــرورة تفعيــل قانــون الولوجيــات فــي مختلــف املنشــآت العمرانيــة 
واملعماريــة ووســائل النقــل، وكذلــك حتــى فــي االتفــاق املتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــات ، علــى املســتوى الريا�صــي 
فــي إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،  بطبيعــة الحــال ضــرورة أهميــة األنشــطة الرياضيــة الترويجيــة والترفيهيــة 
مــن أجــل تنميــة الح�صــي والحرـكـي واالجتماعــي كذلــك والعاطفــي وكذلــك املنهــي، وتنميــة لغــة التواصــل . باإلضافــة 
إلــى النشــاط البدنــي والريا�صي،ضــرورة إشــراك هــذه الفئــة داخــل املنظومــة املجتمعيــة، ســواء بمحاولــة إيجــاد 
حــل إلنشــاء إمــا مالعــب أوأماكــن الترفيــه تتعلــق بهــذه الفئــة علــى مســتوى الجمعيــات واملجتمــع املدنــي، تشــجيع 
املبــادرات املســتقلة للجمعيــات املحليــة الجــادة ، وصاحبــة املشــاريع الحقيقيــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم البرامــج 
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والخطــط الوطنيــة لصالــح هــذه الفئــات. وملــال بالرغــم مــن الدعــم املمنــوح لهــذه الجمعيــات . وفــي األخيــر ضــرورة 
منح األشــخاص املعاقين إمكانية االطالع الكافي على الحقوق والحماية املوفرة لهم قانونيا عبر مختلف الوســائل 
املحليــة ، وتقديــم معلومــات لهــم عــن القوانيــن التــي تنظمهــم وكــذا تطبيقهــا بشــكل مبســط ، يســهل علــى الجميــع 

فهمــه ، ويراعــي كذلــك نســبة األميــة التــي فــي الغالــب تعانــي منهــا أســر األشــخاص املعاقيــن ، وشــكرا.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا دكتــور علــى كلمتــك املقتطبــة والتوصيــات املباشــرة ، فأعطــي الكلمــة 
مباشــرة للســيد عبــد الرحمــان املودنــي وهوخبيــر وطنــي فــي مجــال اإلعاقــة، وكذلــك هوعضومنســق البرامــج بجمعيــة 
ويعطينــا  الكلمــة  يأخــذ  ســأدعه  يــوم،  يكفينــي  فــال  الرحمــان  عبــد  الســيد  عــن  التحــدث  أردت  فــإذا  رقــراق.  أبــي 
التوصيــات املباشــرة فالســيد عبــد الرحمــان أعرفــه منــذ ســنة 2003 فــي إحــدى األنشــطة امللكيــة ، ولــن أن�صــى أبــدا 
الرعايــة الســامية التــي يح�صــى بهــا ويعرفــه صاحــب الجاللــة شــخصيا، وأنــا أعــرف قوتــه القانونيــة دوليــا، لذلــك 

فهــذا الرجــل يجــب أن يوضــع لــه تمثــال بمدينــة ســال تقديــرا لــه .

 الســيد عبــد الرحمــان املودنــي : فــي الواقــع أننــا قــد بدأنــا العمــل قبــل الجماعــة، نحــن »أســبقنا العــرس بليلــة »نحــن 
وضعنــا املخطــط الترابــي الخــاص بنــا واملتعلــق باملدينــة كلهــا . ولكــن هنــاك أشــياء خاصــة ببطانــة ، ولدينــا ســتة 
محــاور وضعناهــم علــى حســاب السياســات العموميــة التــي وضعتهــا الدولــة ، ونوشــك إلــى بلــوغ النصــف األول مــن 
العمــل ولهــذا، فالعمــل الــذي نقــوم بــه هنــاك فــي مدينــة ســال ، يتــالءم مــع مــا هوموجــود علــى الصعيــد الوطنــي ، 
ـكـي اليحصــل لنــا اصطــدام مــع السياســيين ، حتــى يكــون ألي �صــيء حقــه مــن الناحيــة املركزيــة ، إذا لدينــا ســتة 
محــاور :- الوقايــة – التأهيــل – البيئــة امليســرة والولــوج – الخدمــات العموميــة املالئمــة – املشــاركة املواطنــة – 
مســتوى العيــش الكريــم . الشــك أنــه عندنــا  فــي املغــرب مشــكل نعانــي منــه جميعــا مــن ناحيــة العمــل، ومــن حيــث أن 
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األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أن يكــون لديهــم مــورد رزق كريــم يحفــظ كرامتهــم ، ثــم املشــاركةاملواطنة ثــم هنــاك 
التشــبيت والتنزيــل.

فــي بطانــة وحــده التدخــل املبكــر ، بمعنــى  أمــا بخصــوص التوصيــات فقــد اقترحنــا علــى جماعــة ســال مــا يوجــد 
أنــه يجــب أن يكــون لدينــا فــي بطانــة مركــز )centre( لقــد وضعنــا فــي كل مقاطعــة مركــز واحــد، تابريكــت احصيــن 
إلــى آخــره ، هنــاك مركــز بطانــة تقــدر كلفتــه بمليــون وثالثمائــة ألــف درهــم، ســيكون هنــاك تدخــل مبكــر ـكـي ال 
تبقــى األمــور تتفاقــم، يعنــي عندمــا تكــون إعاقــة نعمــل مــع األطفــال مبكــرا، كــي يســتطيع هــؤالء األطفــال أن يعتنــوا 
بأنفســهم ويواجهــوا هــذه اإلعاقــة كلمــا كبــروا، ألن هــؤالء األطفــال فــي مدينــة ســال حتــى يبلغــوا ســن السادســة  عشــر 
مــن عمرهــم أوســبعة عشــر ســنة حينمــا يقولــون مــاذا ســنفعل ، فيكــون قــد فــات األوان. فجيلنــا قــد عــاش هكــذا 
، ولكــن األجيــال املقبلــة يجــب علينــا أن نتدخــل مبكــرا فــي مثــل هــذه الحــاالت ، هنــاك وحــدة متواجــدة ببطانــة، 
تكلفتهــا مليــون وثالثــة مائــة ألــف درهــم ، هــذه موجــودة ويجــب أن تكــون ببطانــة ، ولكــن هنــاك وحدتيــن أخرتيــن علــى 
حســاب املقاطعــة فــإذا كانــت هنــاك قطعــة أرضيــة متوفــرة فهــذا ســيكون رائــع، ســنقترح وحدتيــن ، واحــدة لتعليــم 
الصــم ، نحــن سنشــيد مركزيــن  واحــد للمكفوفيــن والــذي ســيعمل بوســائل تكنولوجيــة حديثــة، والثانــي للصــم 
، وأنتــم تعرفــون بــأن بوقنــادل ســيقام فيــه مشــروع كبيــر ضخــم ، حيــث ســتصبح الســيارات تصنــع فيــه، وكذلــك 
أجــزاء الســيارات ، وســيتطلب هــذا املشــروع يــد عاملــة تتقــن مجموعــة مــن الحــرف ، فهــؤالء ، الصــم يتمتعــون 
بصحــة جيــدة وليــس لديهــم أي مشــكل ، لكــن نحــن نريــد مــن اآلن أن نبــدأ فــي تكويــن النــاس، ولكــن عندمــا تطلــب 
منــا هــذه املقــاوالت اليــد العاملــة املتخصصــة ، تكــون هــذه اليــد العاملــة جاهــزة ومتوفــرة وإذا قمتــم بمســاعدتنا ، 
وأنــا الأعــرف إن كان العقــار موجــود لديكــم ، وإن لــم يكــن العقــار متوفــر ، فهنــاك بنايــات غيــر مســتعملة يمكــن 
العمــل فيهــا. هنــاك قضيــة الولوجيــات والتــي تكلــم عليهــا الدكتــور ، فســال عندهــا اتفاقيــات مــع الــوزارة واملبلــغ املالــي 
املخصــص قــد توصــل بــه املجلــس الســابق للجماعــة واملجلــس الحالــي لديــه هــذا املبلــغ املالــي املخصــص لدراســة 
الولوجيــات ، فمــن هــذه الناحيــة ليــس هنــاك أي مشــكل، عندنــا حــق األولويــات والولوجيــات فهــي موجــودة ، عندنــا 
التكويــن والتحصيــل وقابليــة التشــغيل ، فهــذا هواملجــال الــذي نريــد االســتثمار أكثــر فــي مدينــة ســال ، وإذا كانــت 
بطانــة أكثــر وتســتطيع أن تقنــع بأنهــا هــي التــي تخلــق لنــا نحــن ســنجتاز شــيئين كمــا قلــت لكــم ، كــي نعــد لكــم األطفــال 
ألنــه ولوقمــت بــكل مــا يجــب القيــام بــه ، النــاس وتقــول أوالدنــا أيــن ســيذهبون خصوصــا ذوي اإلعاقــات الذهنيــة، 
إذا يجــب علينــا أن نعمــل ، فهــذا كل مــا لدينــا فيمــا يخــص املشــاركة املواطنــة . عندنــا قضيــة تكافــؤ الفــرص املهنيــة 
االستشــارية، أظــن أنهــا تضــم أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ، فاملســائل التــي نعرفهــا والتــي نســتطيع أن تقــوم بهــا 
ســندعمكم بهــا فــي املقاطعــة، وإذا إحتجنــا إلــى الخبــرة حتــى وإن اقت�صــى األمــر اللجــوء إلــى الخبــرة الخارجيــة ســنأتي 
بهــا، فليــس لدينــا أدنــى مشــكل ، هنــاك أشــياء ال تتطلــب أمــواال ، بــل تتطلــب فقــط قــرارات ، مثــال إذا جــاءت شــركة 
أومقاولــة للعمــل فــي تــراب املقاطعــة أن تحتــرم املعاييــر القانونيــة للولوجيــات ، فهــذا مشــروع املدينــة ككل ، فهنــاك 
أشــياء أخــرى متعلقــة باملكتبــات، فنحــن ســنعمل علــى األشــخاص املكفوفيــن الذيــن ال يســتطيعون القــراءة ، ولكــن 
هنــاك أجهــزة متطــورة اآلن يجــب علينــا توفيرهــا فــي املكتبــات ملســاعدة هــؤالء األشــخاص وتمكينهــم مــن القــراءة 
، كمــا يجــب توفيــر املكتبــات الصوتيــة، ولهــذا نريــد أن تكــون هــذه الوســائل متوفــرة لدينــا باملدينــة ، فنحــن قــد 
هيئنــا ووضعنــا مشــاريعنا فــي التوصيــات، وســيتم تقديمهــا وعرضهــا علــى الجماعــة، وال�صــيء الــذي نتمنــاه أن يكــون 
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هــذه الســنة متوفــرا وموجــود وحــدة التدخــل املبكــر ، ـكـي يتــم إنقــاذ األجيــال املقبلــة : إننــا نقتــرح أن يتــم توظيــف 
واســتغالل املســتوصف القديــم املتواجــد بجانــب قاعــة البوعــزاوي بالنســبة للولوجيــات قــد ســبق وتكلــم عليهــا 
الدكتــور ، علــى أن املشــكل ليــس فــي الحافــالت ولكــن عندمــا تصــل إلــى محطــة الحافلــة ، ولهــذا فإننــي ال أريــد أن 

أكــرر مــا قالــه الدكتــور.

بالنســبة للمجانيــة ، مــاذا تقــول لنــا الشــركات ، وفــي نظــري هــذا �صــيء معقــول ، فهــذه تقــول أنــه فــي اليــوم األول الــذي 
تــم فيــه عقــد االتفاقيــة ، فاألشــخاص الذيــن حضــروا عقــد هــذه االتفاقيــة ، فمــن بيــن الشــروط التــي تــم االتفــاق 
عليهــا هــي أن يســتفيد الطلبــة مــن التخفيــض ، أمــا بالنســبة للمعاقيــن فلــم يتحــدث عنهــم أحــد ولــم تشــملهم هــذه 
االتفاقية ، هذه الشــركات األجنبية تقول بانها جاءت لالســتثمار في املغرب بهدف الربح ، فهذه الفئة أوالشــريحة 
مــن املجتمــع )املعاقيــن( ،إذا أرادت االســتفادة مــن هــذه الحافــالت، فعلــى الدولــة أن تعطينــا مقابــل هــذه الخدمــة 
، فمجلــس الربــاط قــد بــدل مــا فــي اســتطاعته ، وخيــر دليــل علــى ذلــك هومــا قــام بــه هــذا املجلــس ، حيــث أنــه قبــل 
كوفيــد حــاول عقــد اتفاقيــة مــع هــذه الشــركة، وذلــك بتقديــم مبلــغ مليــون أومليونيــن مــن الدراهــم مقابــل اســتفادة 
هــذه الفئــة مــن املجانيــة كمــا هوالشــأن فــي الــدار البيضــاء لكــن مــع جائحــة كورونــا التــي شــهدتها البــالد فقــد تــم 
إيقــاف كل �صــيء ولهــذا فعلينــا نحــن املعنييــن باألمــر ، الذهــاب إلــى مجلــس العاصمــة ونطلــب منهــم تحقيــق املجانيــة، 

ألن مــن لــه الصالحيــة هومجلــس العاصمــة وليــس مجلــس ســال.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء الســيد عبــد الرحمــان ، أنــا متفــق معــك ومــع األخ » مــا ضــاع حــق وراءه 
مطالــب » وهــذا هوأجمــل مــا فــي دســتورنا وفــي اآلليــات التشــاركية التــي قدمهــا لنــا ، فــإذا مــا تــم إغفــال نقطــة مــا 
13 و14 مــن الدســتور، نتضامــن ونتعــاون لكــي نعطــي  ، فهنــاك املجتمــع املدنــي واملواطنيــن واملواطنــات ، ففــي 
خالصــة ، ويؤخــذ بهذيــن الفصليــن كاســتثناء، ســأعطي الكلمــة للمعقبيــن ، الســيدة آســية عبا�صــي رئيســة جمعيــة 

العصبــة ذوي اإلعاقــة الحركيــة فــي خمــس دقائــق .

الســيدة آســية عبا�صــي : الســيد عبــد الرحمــان تحــدث عــن الصــم والبكــم أمــا أنــا ســأركز علــى الشــلل الدماغــي ، 
فالشــلل الدماغــي رغــم وجــود مركــز محمــد الســادس ، فهنــاك نــوع مــن املــدارس ، فاإلعاقــة العميقــة ال تجــد مكانــا 
لهــا فــي املدرســة وال فــي مركــز محمــد الســادس ، ولذلــك فأنــا كتبــت توصياتــي مــن أجــل املســاهمة فــي تحقيــق التنميــة 
املحليــة وتجويــد خدمــات القــرب مــن املواطنــات واملواطنيــن ، توفيــر مراكــز أوفضــاءات مالئمــة للجمعيــات العاملــة 
فــي مجــال اإلعاقــة مــن أجــل تقديــم الخدمــات الشــبه طبيــة والتربويــة ، جمعيــات تتجــه إلــى كــراء مقــرات ضيقــة 
غيــر مالئمــة ، لذلــك أترجــى مــن مقاطعــة بطانــة أن تجــد لنــا مركــزا للشــلل الدماغــي ، ألن اإلعاقــة العميقــة اليوجــد 
مــكان خــاص بهــا ، فتــح مجــال لــذوي اإلعاقــة للولــوج للتكويــن املنهــي وإلــى التأهيــل املنهــي. ذوي الشــلل الدماغــي مــرة 
أخــرى اليجــدون مكانــا لهــم فــي التأهيــل املنهــي،  حــاالت واردة وذكيــة وال تســتفيد مــن هــذا البرنامــج ، نرجــو مــن 
املســؤولين تحقيــق هــذا الطلــب ، وولــوج اإلعاقــة العميقــة للمراكــز، ألنهــا ال تجــد لهــا مكانــا فــي املدرســة أواملركــز 
الوطنــي محمــد الســادس للمعاقيــن لالســتفادة مــن خدمــات التربيــة الخاصــة والشــبه الطبيــة، إيجــاد حلــول وتوفيــر 
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مراكــز لأطفــال الذيــن بلغــوا ســن الثامنــة عشــر عامــا لالســتفادة مــن الخدمــات التربويــة والشــبه طبيــة أوأنشــطة 
رياضيــة أوتربويــة ، فهــذه تســتفيد مــن الخدمــات التربويــة والشــبه طبيــة وعندمــا تصــل ســن 18 عــام يتــم إيقافهــم 
، ممــا يدفعهــم للمكــوث فــي منازلهــم، ال�صــيء الــذي يترتــب عنــه إصابتهــم باالكتئــاب وامللــل . توفيــر ســيارات مالئمــة 
للنقــل خصوصــا إلعاقــات الشــلل الدماغــي، فنحــن نتوفــر علــى ســيارة ومــع ذلــك نواجــه إكراهــات؛ فعندمــا يتــم 
نقــل األطفــال ال نجــد مكانــا فيــه الكرا�صــي الخاصــة بهــم، وأتمنــى أن تتوفــر لنــا ســيارة كبيــرة مالئمــة إلعاقــة الشــلل 
الدماغــي. تشــجيع البحــث العلمــي والدراســات مــن أجــل تفــادي أســباب اإلعاقــة، نحــن فــي جمعيتنــا نســتقبل أســرا 
كثيــرة ســبب اإلعاقــة هــوزواج القرابــة، نتمنــى تشــجيع البحــث العلمــي ودراســة أســباباإلعاقة، لكــي نتمكــن مــن 
تفاديهــا. مراقبــة تصاميــم البنــاء، فالولوجيــات املوجــودة فــي العمــارات غيــر مالئمــة لأشــخاص العادييــن، فباألحــرى 
الذيــن يســتعملون الكرا�صــي.ولهذا نرجــو مــن الســلطات الوصيــة أن تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذا املجــال . وكذلــك 
هنــاك   . كراســيهم  مــع  املعاقيــن  هــؤالء  ولــوج  أمــام  عائقــا  تشــكل  ضيقــة  العمــارات  بعــض  فمصاعــد  املصاعــد، 
نقــص فــي التدخــل املبكــر، كمــا أشــار إلــى ذلــك الســيد عبــد الرحمــان فــي مداخلتــه. تشــجيع تكويــن مربيــات والتربيــة 
الخاصــة مــن أجــل ضمــان الجــودة والفعاليــة. وأخيــرا يقــاس تقــدم األمــم وتطورهــا، بمــدى احترامهــم واحتضانهــم 
لهــذه الفئــات الهشــة، وشــكرا لكــم وملقاطعــة بطانــة علــى تنظيــم هــذا اللقــاء ومســاهمتهم فــي الديناميــة االجتماعيــة.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا لأســتاذة، فآخــر تدخــل للســيد محمــد العيفانــي رئيــس جمعيــة روح 
التحــدي لإلعاقــة، توصيــات مقتضبــة إن شــاء هللا.

الســيد محمــد العيفانــي : الســالم عليكــم الســادة املستشــارين والســادة رؤســاء جمعيــات املجتمــع املدنــي، شــكرا 
لإلخوة املتدخلين والذين قالوا كل �صيء وكل ما يجب قوله. أنا اليوم جد متفائل بخصوص مستقبل األشخاص 



191سال اللي بغينا

ذوي اإلعاقة ، في أفق ســنة 2023 ، فيما يخص الطاقة والدعم الذي صرحت به الوزارة مؤخرا، نتمنى أن يكون 
خيــرا فــي املســتقبل إن شــاء هللا، هــذه مــدة ونحــن نســمع التنظيــر وال �صــيء غيــر التنظيــر، أيــن هوالتنزيــل ، نحــن نريــد 
التنزيــل، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية نطلــب مــن الجماعــة واملقاطعــة أن تشــرك ذوي االحتياجــات فــي جميــع 

األنشــطة وشــكرا.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقاء شــكرا الســيد محمد العيفاني ، وفعال فإشــراك ذوي االحتياجات الخاصة 
ومجــال اإلعاقــة وخصوصــا فــي بلــورة لجــن الرخــص ولجــن إعــداد دفتــر التحمــالت ملجموعــة مــن املشــاريع اليجــب أن 
تكــون هــذه املقاربــة ليــس فقــط فــي اإلعاقــة بــل يجــب أن تكــون فــي الثقافــة فــي الرياضــة وفــي مجموعــة مــن املجــاالت ، 
ألنــه إذا تــم اســتحضار ذوي االختصاصــات فســنربح كثيــرا مــن الوقــت فــي إخــراج املشــاريع للوجــود. أشــكركم جزيــل 
الشــكر علــى ســعة صدركــم ونمــر إن شــاء هللا للتدخــالت، وآخــر محــور اجتماعــي يتواجــد هنــا معــي شــاب وهورئيــس 
جمعيــة ، يريــد التعريــف بجمعيتــه ، فطلبــت منــه أن ينتظــر إلــى مــا بعــد انتهــاء املجــال االجتماعــي ويأتــي ليقــوم 
بتدخلــه، أطلــب مــن الســادة ، الســيد فيصــل عفيفــي ، الســيدة ليلــى ملــوان، الســيد مصطفــى بوشــفرة والســيدة 
حيــاة الغزالــي أن يتفضلــوا إلــى املنصــة فاملجــال االجتماعــي هومجــال خصــب ومجــال فيــه حديــث ذوشــجون  كمــا 
يقــال ، وســأعطي الكلمــة مباشــرة للســيدة ليلــى ملــوان وهــي رئيســة جمعيــة الشــفاعة للتنميــة والتضامــن مــن أجــل 
بســط أهــم النقــط فــي محورهــا، والتــي تهــم إغنــاء برنامــج عمــل جماعــة ســال خصوصــا بمقاطعــة بطانــة فلتتفضــل 

مشــكورة.

 الســيدة ليلــى ملــوان : مســاء الخيــر ، نحــن نعــرف بعضنــا جيــدا، مرحبــا بنــا عندكــم ، ومرحبــا بكــم معنــا لالســتماع 
واالســتمتاع ببعــض الحقــوق التــي اكتســبناها ، فســنتكلم عــن املــرأة بصفــة عامــة، هنــاك املــرأة املتزوجــة وهنــاك 
املــرأة املطلقــة وهنــاك املــرأة األرملــة وهنــاك املــرأة ليــس األم العازبــة وإنمــا أم فــي وضعيــة صعبــة، ألنــه ليــس لدينــا 
قانــون أم عازبــة أم فــي وضعيــة صعبــة ، ليســت هــي مريــم العــذراء ، كانــت نائمــة ثــم أصبحــت حامــل، يجــب تســوية 
هــذا املشــكل ، هنــاك األب البيولوجــي يعتــرف بابنــه ، هــذا مــن ضمــن النضــاالت التــي نناضــل مــن أجلهــا، ففــي 
القضــاء يجــب إعــادة النظــر فــي هــذا املجــال وفــي هــذه التســمية، ومــن ضمــن التوصيــات التــي نريــد أن نقدمهــا هــي 
إعــادة النظــر فــي املــرأة )ربــة البيــت( ألنهــا هــي التــي ســاهمت وســاعدت الــزوج فــي اقتنــاء هــذا املنــزل، وإعــادة النظــر 
فــي التوصيــات ونقدمــه للمشــرع  فــي حــق الكــد والســعاية للمــرآة ألن املفــروض يجــب أن توقــع عليــه الجمعيــات 
كمقاطعــة ، حــق الكــد والســعاية، ألن املــرأة ، ألن هنــاك الزوجــة التــي تكــون موظفــة ولديهــا فلمــاذا ســأطبق عليهــا 
حــق الكــد والســعاية ، نحــن فــي حاجــة إلــى دورات تكوينيــة للنســاء ، نحــن نعــرف أن جــل النســاء حرفيــات ســالويات 
موجــودات عندنــا فــي املنــزل ، إن هــذه املــرأة إبــان الكوفيــد لــم تجــد مــا تأكلــه، ألن عــزة النفــس لــدى املــرأة الســالوية 
ال تســمح لهــا بمــد يدهــا إلــى الغيــر، ومــا يجــب أن نعرفــه أنهــا تحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية عائلتهــا ، ولهــذا فهــي فــي 
حاجــة إلــى دورات تكوينيــة وإلــى متابعــة، خصوصــا اآلن ؛حيــث أن الحكومــة وضعــت برنامــج أوراش بعــد إنطالقــه 
أن هــذه الســيدات يمكنهــن االســتفادة مــن بعــض القــروض الصغــرى التــي تصــل قيمتهــا إلــى عشــرة مالييــن، فهــذه 
الســيدة يجــب علينــا مواكبتهــا  ، ونخبــر املقاطعــة بهــذا املبلــغ البســيط، ألن فــي مشــروعها تكــون محتاجــة ل�صــيء 
قليــل، ونطلــب مــن مقاطعــة بطانــة أن يضعــوا رهــن إشــارتنا مكتبــا ويحصــوا لنــا النســاء املوجــودات داخــل ترابهــا 
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، فالســلطة تســاعدنا جزاهــا هللا كل خيــر، يخصصــوا مكتبــا ويحصــوا لنــا هــؤالء النســوة ـكـي نتوفــر علــى  قاعــدة 
معطيــات ، بحيــث عندمــا يكــون هنــاك تكوينــات أوأي �صــيء متعلــق بهــؤالء النســوة، يأتــون إلــى املقاطعــة يقدمــوا 
لنــا قاعــدة املعطيــات، قاعــدة ثــم نســتدعي هــؤالء ونقــوم بتكوينهــم ، وأن تكــون تكوينــات قبــل الــزواج ، ألن الــزواج 
شــركة، فاألشــخاص الذيــن يريــدون الــزواج عليهــم أن يقومــوا ببعــض التكوينــات ، كــي تعــرف املــرأة مالهــا ومــا عليهــا 
)الحقــوق والوجبــات(،   ألننــا نقــع فــي خطــأ كبيــر وســأقوله هنــا بالبنــد العريــض ، قمنــا بتزويــج عــدة فتيــات وهــن 
عامــالت يتــم تزويجهــم مــن طــرف أمهاتهــم ويتــم العقــد عليهــن وهــن حامــالت، وعندمــا نذهــب عنــد القا�صــي يرفــض 
عقــد الــزواج ، فــكل مــا بنــي علــى باطــل فهوباطــل. فعندمــا تقــوم بتوعيــة تلــك املــرأة، وتقــول لهــا التقومــي بتزويــج تلــك 
الفتــاة فهــي حامــل، فعليــك أن تضعــي طلبــا للســيد رئيــس املحكمــة، فــإذا وافــق، حينهــا نقــوم بتزويجهــا، فــال يحــق 
لنــا ظلــم هــذه الفتــاة. كمــا أطلــب مــن مقاطعــة بطانــة أن تقــوم بتعليــق وعــرض جميــع املكتســبات التــي تــم تحقيقهــا، 
أواملعلومــات الخاصــة باملــرأة. حبــذا لوتعلــق فــي بــاب املقاطعــة التــي يتــم االطــالع عليهــا مــن طــرف الجميــع، فمثــال 
نحــن خــالل هــذا األســبوع حققنــا ودافعنــا علــى أن املــرأة املعنفــة تعفــى مــن أداء أي مقابــل مــادي فــي مستشــفى 

مــوالي عبــد هللا. 

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا علــى تدخلــك. أكيــد أعــرف عمــق اشــتغالك، أعطــي الكلمــة للســيد 
فيصــل عفيفــي عــن الجمعيــة اإلســماعيلية للتنميــة االجتماعيــة وهومهنــدس معلوماتــي متخصــص، فليتفضــل 

لتقديــم كلمــة فــي ظــرف خمــس دقائــق.

اللقــاء  هــذا  فــي  معكــم  بتواجــدي  ســعيد  وبركاته،أنــا  تعالــى  هللا  ورحمــة  عليكــم  :الســالم  عفيفــي  فيصــل  الســيد 
التواصلــي األول فــي هــذه الســنة، إن شــاء هللا لــن يكــون هواألخيــر، ألننــا نحــن فــي حاجــة الــى لقــاءات مثــل هذه،ولكــن 
إن شــاء هللا تكــون التخصصــات، فاليــوم هــذا اللقــاء شــامل؛ فالتجمعــات الجمعويــة فــي عملهــا وأنشــطتها متناســقة 
مــع بعضهــا ،فــاذا تكلمــت مــن الجانــب الريا�صــي أومــن الجانــب االقتصــادي أومــن الجانــب التربوي،فلــه عالقــة مــع 
بعضــه ،اليــوم أنــا هنــا ألتكلــم عــن بعــض األفــكار التــي تخــص الجانــب االجتماعــي ،ونحــاول إن شــاء هللا فالجانــب 
فيــه الكثيــر مــا يجــب فعلــه، ولكــن اليــوم يجــب أن نبــدأ ،كمــا قــال الســيد الشــفوعي، باألفــكار البســيطة الســهلة 
املنــال وكمــا يقــول املثــل املغربــي »نقطــة بنقطــة يحمــل الــواد«. حتــى نحــن ان شــاء هللا يمكــن القيــام بمجموعــة 
أنتقــل  وثــم  الجمعــوي،  العمــل  فــي  بــي  الخاصــة  الشــخصية  التجربــة  مــن  بعــض األمثلــة  مــن األشــياء، وســأعطي 
إلعطــاء الحلــول، وأتذكــر فــي ســنة 2013 و2014، كنــت متطوعــا مــع مجموعــة مــن الجمعيــات فــي اصالحيــة تمــارة 
وقــع  الــذي  العنــف  مــن  فبالرغــم  أبنائنــا.  بمثابــة  هــؤالء  أن  نعلــم  والشــباب، ونحــن  اليافعيــن  مــن  مــع مجموعــة 
باملركــب الريا�صــي مــوالي عبــد هللا،فهــؤالء ربمــا كانــوا ضحيــة أنهــم ينتمــون ألســر هشــة مــن الناحيــة االقتصاديــة 
واالجتماعية،وملــا قمنــا بيــوم درا�صــي واحصائــي وجدنــا أن أغلبيــة هــؤالء األطفــال هــم ينتمــون الــى أســر يســود فيهــا 
العنــف واملشــاكل األســرية. فمــن بعــض الحلــول التــي كانــت مقترحــة قالــت األخــت فــي البدايــة أن أغلبيــة النــاس فــي 
األســر فــي مجتمعنــا ال يعرفــون بعــض األمــور البســيطة، امــا حقوقيــة وامــا تربويــة ،هنــاك بعــض الطــرق التــي يجــب 
أن نتعلمهــا نحــن كأشــخاص رجــال أونســاء ـكـي نعــرف ايجــاد حلــول لبعــض مشــاكلنا. ونحــن كجمعيــات املجتمــع 
املدنــي متخصصــة فــي هــذا املجــال نقتــرح دورات تكوينيــة التــي مــن املمكــن أن تقــام للرجــل واملــرأة قبــل أن يتزوجــا، 
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فإمــا نقــوم بهــا بشــكل تطوعــي. فالنــاس فــي بعــض الــدول رخصــة الــزواج تقــام كتجربــة أواختبار،نعتبرهــا تكوينــا 
ملعرفــة مالنــا وماعلينــا مــع التحســيس باملســؤولية ،الجانــب القانونــي ،الجانــب الدينــي، فمــا يخصنــا وينقصنــا هــو 
إدارة تكوينيــة مختصــرة ومقتضبــة تشــمل هــذه الجوانب،وخاصــة الجانــب التربــوي ألنــه مــن الواجــب علينــا تربيــة 
أبنائنــا،ألن تدخلنــا اليــوم املــرأة والطفولــة ،املــرأة نصــف املجتمــع وتربــي النصــف األخــر ؛ يعنــي أن املــرأة هــي كل 
�صــيء، وبدونهــا ال�صيء،ســواءا كانــت عاملــة أوربــة بيت،فربــة البيــت هــي عاملــة وتعطــي الكثيــر. نمــر الــى امــور أخــرى، 
النضــج والظــروف االجتماعيــة وتأثيرهــا علــى وضعيــة األم والطفل،هنــاك احصائيــة فــي فرنســا بأنــه يتطلــب األمــر 
ســتة أجيــال لكــي نتمكــن مــن الخــروج مــن الهشاشــة. وللخــروج مــن الهشاشــة البــد مــن التكويــن ومــن الدراســة. نحــن 
نعــرف أن أكبــر ضحيــة مــن الهــدر املدر�صــي كانــت هــي املــرأة منــد ســنوات، ومــا زلنــا نعانــي مــن هــذا املشــكل، فاملــرأة 
كانــت ضحيــة، مــع العلــم أن االم هــي التــي تقــوم بتربيــة األطفــال وتعليمهــم. واليــوم ال نعتنــي بهــذا الجانــب، والعنايــة 
واإلهتمــام بهــذا الجانــب علينــا تخصيــص أماكــن لهــذا الغــرض، فمثــال علــى صعيــد حــي مــوالي اســماعيل ربمــا املــكان 
الوحيــد املوجــود هوالنــادي النســوي، وهنــاك مركــز سوســيوثقافي فــي حالــة يرثــى لهــا، تحــس بالحســرة عنــد رؤيتــه. 
ففــي حــي مــوالي اســماعيل علــى ســبيل املثــال فإنــه املــكان الوحيــد الــذي يمكــن أن يتعلــم فيــه األطفــال املوبقــات، 
هنــاك ضعــف املرافــق الحتضــان املــرأة والطفــل، وعندمــا أقــول ضعــف املرافــق ليــس فقــط املرافق،وإنمــا يجــب 
وضــع برنامــج لكــي نتوحــد كلنــا فــي ظلــه كجمعيــات املجتمــع املدنــي، فعلــى املســؤولين توفيــر بعــض اإلمكانيــات ـكـي 
يوضــع هــذا البرنامــج ويطبــق علــى أرض الواقــع، اهــم برنامــج البرنامــج التعليمــي التربــوي اإلدماجــي التأهيلــي، ان 
أصفــق بحــرارة للنســاء العامــالت اللواتــي يعلمــن أقرانهــن صناعــة الحلويــات، الخياطــة الطــرز ولكــن هــذا ليــس 
كافيــا، ألننــا يجــب أن نزكيــه خــارج الصنــدوق ونعطــي حلــوال عمليــة وواقعيــة يمكــن أن تقــوم بالنهــوض باملــرأة، مثــال 
هــذا الصنــدوق الــذي يعطــي دعــم عشــرة مالييــن أســر، وهــي غيــر كافيــة، فمــاذا عســاه أن يعمــل بهــا هــذا الرجــل 
وهــذه املــرأة وهــذا الطفــل إذا لــم يكــن لــه التكويــن الكافــي والــالزم لهــذا الدعــم، أنــا اشــتغلت فــي العمــل الجمعــوي 

وبالضبــط فــي املقاولــة اإلجتماعيــة.

بــه دون  والقيــام  املجتمــع، وهــذا اليمكــن تحقيقــه  فــي مشــاكل  تنظــر  الصنــدوق،  تفكــر خــارج  أن  فيجــب عليهــا 
الدراســة واإلجتهــاد والعمــل؛ يعنــي نحــن نطالــب بتوفيــر أشــخاص مختصيــن للمقاولــة اإلجتماعيــة القادريــن علــى 
قامــت  فالدولــة  الدراســة،  عــن  ينقطعــون  األشــخاص  مــن  مجموعــة  وهنــاك  الفرصــة.  هــذه  أصحــاب  مواكبــة 
بمجهود كبير لتشجيع الشباب على الدراسة، فاإلحصائيات تشير الى أن %13 من األشخاص يتابعون دراستهم 
بالتعليــم الجامعــي والبقيــة تخــرج إلــى الشــارع. ملــاذا يكــون مصيرهــم الشــارع؟ ألن غالبيــة هــؤالء الذيــن ينقطعــون 
عــن الدراســة بوصولهــم إلــى الباكالوريــا وحتــى الذيــن يلتحقــون بمعاهــد التكويــن املنهــي، ال يحصلــون علــى مهــارات، 
فيجــب علــى الجانــب الجمعــوي أومــا يســمى باملهــارات الناعمــة وهــذه املهــارات الناعمــة تشــمل التواصــل وطــرق حــل 
املشــاكل وروح املســؤولية والتفــاوض وروح املجموعــة والقيــادة، هــذه األشــياء التعلمهــا لنــا املــدارس، هــذا يعلمــه 
لنــا العمــل الجمعــوي أوعــن طريــق دورات تكوينيــة أوعــن طريــق الفطــرة؛ أي أننــا نــزداد بهــذه املهــارات. ســأبدأ أخــر 
نقطــة، األطفــال واإلعاقــات التعليميــة، هنــاك مجموعــة مــن اإلعاقــات لــدى بعــض األطفــال، علــى ســبيل املثــال 
بائهــم كــي يســتطيعوا إخراجهــم مــن هــذه 

َ
التوحــد. هــؤالء األطفــال فهــم فــي حاجــة إلــى مرافقيــن وإلــى دورات تكوينيــة ال



منتديات القرب مجالس المقاطعات 194

الوضعيــة الهشــة، تحييــن اللوائــح الخاصــة باألســر فــي وضعيــة هشــة، لدينــا مجموعــة مــن األســر فــي وضعيــة هشــة.

اســتمعت بأنــه نتكلــم كثيــرا عــن عمــل القــرب ، فعــال مقاربــة العمــل التشــاركي وعمــل القــرب مهمــة جــدا، ولكــن 
عندمــا نصــل أونقــف علــى آليــات التفعيــل لهــذه املقاربــة والتــي هــي أساســية جــدا، خاصــة علــى املســتوى االجتماعــي 
مــن  مجموعــة  ونواجــه  نجــد  املســتوى  هــذا  علــى  بتفعيلهــا  نقــوم  أن  نريــد  عندمــا  اآلليــات  هــذه   ، والجمعيــات 
اإلشــكاليات. فعــال فالجماعــة لهــا إكراهــات وعندهــا إشــكاليات أخــرى، ولكــن ال يمكــن ألي جماعــة كيفمــا كانــت 
منتخبــة فــي العالــم كلــه، ال يمكنهــا أن توفــي بعنصــر أسا�صــي بمشــاركتها فــي العمــل وهــم جمعيــات املجتمــع املدنــي 
بصفــة عامــة ، فأصبحنــا اليــوم نتكلــم كثيــرا عــن املجتمــع املدنــي ، وحتــى الدســتور أعطــاه الحــق ولكــن تفعيلــه 
يبقــى دائمــا صعبــا. فقبــل أن تكــون هــذه املســائل املؤسســاتية كانــت الجماعــة هــي كل �صــيء ، كانــت القبيلــة تقــوم 
بــكل �صــيء ، ملــاذا أهملنــا ترابنــا وأصبحنــا نناقــش املــاء والكهربــاء ، وأشــياء بعيــدة، لدينــا تــراب لدينــا إرث ملــاذا ال 
نســتغله؟ فعــال الناخبــون أثنــاء الحملــة االنتخابيــة يقدمــون برامجهــم، يقدمــون مجموعــة مــن الوعــود، لكــن بعــد 
فــي االســتحقاقات االنتخابيــة، يواجهــوا إكراهــات وأمــور معقــدة تجعــل برامجهــم   االنتخابــات أي بعــد نجاحهــم 
التــي أطرحهــا، هــي  أنفــي هــذا، ولهــذا فالتوصيــات  ، هنــاك إكراهــات وأنــا ال  الواقــع  التطبيــق علــى أرض  صعبــة 
البــد الســتعمال هــذه اآلليــات أي آليــات القــرب وتفعيلهــا ، وباألخــص الجمعيــات الجــادة، الجمعيــات التــي تتوفــر 
علــى تســيير وحكامــة جيــدة ، الجمعيــات املضبوطــة والتــي يعطيهــا عملهــا نتائــج إيجابيــة وممتــازة . كذلــك ال نن�صــى 
التعاونيــات، ألنــه كمــا تعلمــون قانــون الجمعيــات ال يســمح بالقيــام بانشــطة ربحيــة ، بينمــا التعاونيــات فالقانــون 
املنظــم لهــا يســمح لهــا بالقيــام بأنشــطة تجاريــة، ولهــذا يجــب إيجــاد طــرق لتفعيــل هــذه اآلليــات ، وربمــا ســنقطع 
أشــواطا مهمة في التقرب من الســاكنة ، وربما الناخب إذا أراد الترشــح مســتقبال لن يجد فإحصائيات H.T.I أكثر 
مــن 43 % مــن األســر ، ولكــن علــى األقــل هنــاك مجموعــة مــن األســر قــد تمكنــت مــن الخــروج مــن هــذه الوضعيــة 
الهشــة ، فيجــب إعــادة النظــر فــي هــذه األمــور يجــب وضــع برنامــج موحــد لكامــل الجمعيــات ، ال يمكننــا القيــام بــكل 

�صــيء ولكــن علينــا اختيــار مــا يمكننــا فعلــه وننزلــه ألرض الواقــع.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا، يمكنــك رفــع التوصيــات ملكتــب املجلــس علــى أســاس أن يأخذوهــا 
بعيــن االعتبــار فــي رفــع التوصيــات الخاصــة بمقاطعــة بطانــة للجنــة القيــادة بجماعــة ســال . وشــكرا علــى تدخلــك 
والحرقــة التــي تكلمــت بهــا كانــت فــي صميــم مــا نصبــو إليــه ، ونريــد أن تكــون لنــا غيــرة جماعيــة علــى بلدنــا ووطننــا 
وعلــى مقاطعتنــا وعلــى مدينتنــا، ولدينــا لكــم خبــر ســار وجميــل ، وســنعلن عنــه فــي نهايــة هــذا اللقــاء إن شــاء هللا ، 
وســأعطي اآلن الكلمــة للســيد مصطفــى بوشــعرة، أتذكــر أنــه فــي ســنة 2009 كان هومــن قــام بتأطيــري فــي التشــريع 

التعاونــي بمكتــب تنميــة التعــاون .

 الســيد مصطفــى بوشــعرة : شــكرا الســيد يوســف ، أنــا بــدوري أضــم صوتــي إلــى األصــوات التــي ســبقتني بالتنويــه 
بهــذه  املبــادرة الحميــدة جــدا التــي قــام بهــا املجلــس الجماعــي لبطانــة ،  وفــي نفــس الوقــت أوجــه توصيــة أتمنــى أن 
ال تبقــى عنــد هــذا املســتوى مســتقبال ، وتنزيــل التخصصــات تســتدعي خبــراء ، فالكفــاءات موجــودة فــي املقاطعــة 
، فيجــب أن تقــام ورشــات مــن خاللهــا يمكــن الخــروج بوســائل عمليــة. فعــال منــذ أن بــدأت العمــل وأنــا ال أســمع 
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ســوى الجمعيــات، والســيد يوســف الشــفوعي قــال كلمــة مهمــة وهويتكلــم عــن الــذكاء الترابــي، أنــا أضيــف عليهــا 
وألحقهــا بالــذكاء الجماعــي ، وعندمــا يلتقــي هــذا الــذكاء الترابــي والــذكاء الجماعــي ، ســنذهب بعيــدا، مــا معنــى الــذكاء 
الجماعي ؟ هوأننا نخلق بؤرة للنقاش جماعية، توفر فيها جميع الظروف وجميع اإلمكانيات ، كي تتوافق األفكار 
لنحصــل علــى �صــيء يســاعدنا فــي امل�صــي قدمــا إلــى األمــام .صعوبــة فــي التقريــر والتواصــل مــع الســاكنة، وســأكرر مــرة 
أخــرى بأننــي أتمنــى مــن املجلــس أن ال يبقــى مســتقبال هــذا اللقــاء التشــاوري بهــذا الشــكل أريــد أن ينظــم ورشــات 
لهــا مواضيــع محــددة وفئــات محــددة وتخصصــات محــددة، واســتدعاء خبــراء واســتدعاء مجموعــة مــن الكفــاءات 
ومعطيــات  بإحصائيــات  معــززة  وتكــون  امليــدان  فــي  يعملــون  الذيــن  واألشــخاص  جامعييــن  أســاتذة  الفكريــة، 
ومؤشــرات ، فعندمــا نريــد القيــام بــأي عمــل، فــأول خطــوة نقــوم بهــا هــي افتحــاص الوضــع وجمــع املعطيــات التــي 

يمكــن البنــاء عليهــا، لكــي نحصــل علــى نتائــج التــي يلمســها املواطــن ، وأتمنــى فــي النهايــة التوفيــق.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا الســيد مصطفــى ، إطــار ســابق بمكتــب التنميــة والتعــاون وعلــى ذكــر 
حديثــك عــن التعاونيــات ، ســأعطي الكلمــة مباشــرة للســيدة حيــاة الغزالــي رئيســة تعاونيــة خميســة حــي مــوالي 

اســماعيل .

الســيدة حيــاة الغزالــي : الســالم عليكــم، شــكرا أوال علــى البــادرة الطيبــة والدعــوة مــن مجلــس مقاطعــة بطانــة، 
بالنســبة لــي ســأكون مختصــرة ـكـي ال أحرجــك الســيد يوســف، أنــا ســوف أتكلــم عــن املــرأة الصانعــة، خصوصــا 
علــى الصناعــة التقليديــة . تعــرف ســال حاليــا اســتثمارات ضخمــة فــي مجــال الســياحة ، ثقافيــا فيمــا يخــص ســال  
والتــي يــود الســيد يوســف ويتمنــى أن تعمــل املدينــة املرتبــة الثانيــة والثالثــة ، جيــد هــذا أيضــا مــا نريــده نحــن أيضــا 
بــأن تكــون ســال فــي الواجهــة الســياحية الثقافيــة، هــذا كلــه جيــد ، نــود أن تكــون لدينــا أســواق تضامنيــة ، كالســوق 
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املتواجــد بالــدار البيضــاء وتكــون نموذجيــة ، ألن النســاء الصانعــات التقليديــات ، يصنعــون وينتجــون، ولكــن 
إلــى  اليوجــد مــكان خــاص يروجــون فيــه بضاعتهــم ، ولهــذا فإننــا نضطــر لكــي نكــون وســطاء ، منتوجاتنــا توجــه 
مراكــش عــن طريــق وســطاء ، فهــذا املنتــوج الــذي نبيعــه هنــا بألــف درهــم ، يتــم بيعــه هنــاك بأربعــة آالف درهــم، 
الــذي يشــتريه الســائح بمدينــة مراكــش عــوض شــرائه مباشــرة مــن مدينــة ســال ، فالنســاء  فلمــاذا هــذا املنتــوج 

يصنعــون الطــرز الســالوي والفا�صــي يشــتروه مــن  مدينــة ســال مباشــرة هــذا بالنســبة للمقتــرح األول.

هنــا ســتكون فنــادق مصنفــة ، فهــذه الفنــادق البــد أن يكــون فــي دفتــر التحمــالت، رواق خــاص بتســويق الصناعــة 
التقليدية. من األمثال  فمنتوج تعاونية خميســة يوجد بفندق حســان ؛ أي زائر يلج الفندق يجد املنتوجات التي 
تمــت صناعتهــا عندنــا، والتــي تحمــل عالمتنــا. فالبارحــة بالضبــط ، أتــى شــخص وطلــب منــي أن أحضــر لــه منتــوج 
ليلبــي طلــب زبونــه، وقمــت بإحضــاره لــه، فــإذا كانــت األمــور تســير بهــذا الشــكل فهــذا �صــيء رائــع وجميــل، فلمــاذا 
ننقــل منتوجنــا إلــى مــكان آخــر لنبيعــه فيــه، يعنــي أن ســال تســتعمل بوابــة الجماعــة الخاصــة بهــا، هــذا االقتــراح 
بتعاونيــات  تعــرض منتوجــات خاصــة  بوابــة صغيــرة  فيهــا منتوجاتهــا، وتخصــص  تعــرض  البوابــة  هــذه   ، الثالــث 
رجاليــة أونســائية أوالفخــار ... وتخصــص حيــزا لــه وبوصــالت إشــهارية تكــون مــن داخــل مقــرات الورشــات ســواء 
الفخــار أوالزربيــة. نحــن مســتعدون ، فنحــن نصــور برامــج تلفزيــة باألمازيغيــة ، فلمــاذا ال نــروج نحــن ملنتوجاتنــا؟ 
نحــن قــادرون علــى ترويجــه،  املهــم هــذا مــا يمكننــي قولــه فــي هــذا املوضــوع . وســأضيف جملــة فيمــا يخــص التكويــن، 
بالنســبة للتكويــن، فبعــد الجائحــة ، وكمــا تعلمــون أننــا نوجــد بحــي شــعبي، فذلــك املبلــغ املحــدد فــي 100 درهــم 
كواجــب شــهري والــذي يتــم تأديتــه مــن طــرف النســاء والفتيــات  فــي التكويــن ، حيــث أن لدينــا أنــاس فــي التــدرج ال 
يــؤدون هــذا املبلــغ أوالواجــب، فاألشــخاص الذيــن يــؤدون هــذا املبلــغ لــم يعــودوا قادريــن علــى أدائــه بســبب ظــروف 
الجائحــة ممــا يســبب لنــا معهــم إحراجــا ، فكيــف يعقــل شــخص ملــزم بــأداء هــذا املبلــغ وشــخص آخــر معفــى منــه ، 

ولهــذا فيجــب أن يعمــم هــذا التكويــن وإلغــاء عامــل الســن .

لكــي  الوطنــي  أوالتعــاون  املنهــي  التكويــن  ســواء  نمــوذج  لنــا  يضعــوا  وأن  مباشــرة،  شــراكة  هنــاك  تكــون  أن  ونريــد 
وشــكرا. نطلبــه  مــا  وهــذا   ، باملجــان  الحــي  يســتفيد أصحــاب 

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا الســيدة حيــاة علــى تدخلــك بالنســبة للســن أنــا متفــق معــك ألننــي أنــا 
أيضــا مــن بيــن األشــخاص الذيــن يناضلــون، لقــد شــاهدت خمســة برملانييــن فــي الواليــة الســابقة. وأن وضــع شــرط 
الســن للولــوج للتكويــن والتمــدرس ألنــه ال يمكــن، فأنــا أناضــل ملــا يفــوق أربعــة أشــهر، ولهــذا فإنــي أعطيكــم مهلــة 
ســنة، فــكل مــن يريــد أن يناضــل مــن أجــل هــذا امللــف ، لرفــع شــرط الســن للولــوج ملعاهــد التكويــن ينضــم إلينــا 
فــي الدراســة والحصــول علــى دبلــوم واالســتفادة  فــي عريضــة والتــي ســوف ننشــرها ، حتــى يتمكــن كل مــن يرغــب 
مــن التكويــن ، يجــب أن يفتــح لــه املجــال، فهنــاك مــن تقاعــد وأراد أن يــدرس . وحتــى الأطيــل علــى الحضــور فإننــي 
ســأفتح بــاب التدخــالت، رجــاءا فمنــذ أن بدأنــا كانــت العــروض متنوعــة كانــت هنــاك أربــع مجــاالت أربــع تدخــالت 
أربــع لقــاءات ، ولكــن مــا طلبتــه منكــم فــي البدايــة ، هــوأن نســير فــي مجــال التوصيــات ، يوجــد فــي النهــر مــا ال يوجــد فــي 
البحــر، ربمــا بعــض اإلخــوة ســيغنون النقــاش والتوصيــات التــي ســترفع إلــى لجنــة القيــادة لجماعــة ســال مــن مقاطعــة 
بطانــة، إذا نبــدأ اآلن بفتــح بــاب التدخــالت ، وســتكون مقتضبــة وعبــارة عــن توصيــات ، ولإلشــارة فإننــي ســأضطر 
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للقيــام بــدور الســلطة؛ وهوأننــي ســأتدخل إليقــاف كل مــن حــاول الخــروج عــن املوضــوع ســأتدخل إليقافــه ، ولكــن 
خــارج الالئحــة ســأعطي هــذا الشــاب ، ألنــه ومنــذ البدايــة وهويلــح علــى إعطــاءه الكلمــة ، وفــي نفــس الوقــت أقــوم 

بتســجيل الئحــة املتدخليــن ، مــن ســيكون املتدخــل الثانــي هوفاطمتــو زعمــة.

الســيد حســن القدميــري: أوال بســم هللا الرحمــان الرحيــم، أريــد أن أشــكركم باســمي أنــا حســن القدميــري، حضــرت 
ألمثــل الجمعيــة الســالوية لأشــخاص املكفوفيــن أوضعــاف البصر،فجمعيتنــا تشــتغل علــى ثالثــة مراحــل؛ وهــم 
هلل  الحمــد  اآلن  البصــر،  وضعــاف  املكفوفيــن  األشــخاص  إلدمــاج  وبالنســبة  الريا�صــي  والشــق  الثقافــي  الشــق 
ســنبدأ بالشــق الثقافي؛فهــذا الشــق الثقافــي لدينــا فيــه مركــز للتربيــة غيــر النظاميــة، ونســتطيع أن نســتغله أيضــا 
لنــزور األشــخاص املكفوفيــن وضعــاف البصــر مــن خــالل التربيــة الغيــر نظاميــة الســادس حــر، الرابعــة إعــدادي 
حــر الباكالوريــا حــرة. ونعمــل أيضــا فــي مجــال التكوينــات، حيــث نقــوم بالتكويــن فــي مجــال اإلعالميــات والخياطــة، 
خاصــة األشــخاص الغيــر متمدرســين وكذلــك املنقطعيــن عــن الدراســة. واآلن نحــن نطلــب املقــر، كمــا نطلــب مــن 
فــي  الكبــار  مــن األشــخاص املكفوفيــن وضعــاف البصــر وخاصــة  إيــواء، ألن عــددا  لنــا مركــز  الحكومــة أن توفــر 
الســن،والجمعية ال تتوفــر علــى مقــر، ونطالــب بــأن يتــم توفيــر قســم داخلــي للجمعيــة يســتفيد هــؤالء مــن املبيــت 
والتطبيــب. زيــادة علــى هــذا فإننــي أطالــب بعــدم االكتفــاء بفتــح مركزيــن فــي ســال، وإنمــا يجــب تعميــم املراكــز للتربيــة 
غيــر النظاميــة علــى صعيــد املغــرب ككل. واآلن ســأركز علــى مســألة معينــة، وهــي أن هنــاك أناســا كانــوا يتابعــون 
دراســتهم ثــم ينقطعــون عنهــا ألســباب وظــروف معينــة، إذا فهــذا اإلنســان الكفيــف إذا انقطــع عــن الدراســة، أيــن 

ســيلجأ؟ ال�صــيء الــذي ســيجعله عرضــة للضيــاع والتشــرد، وشــكرا للحضــور.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا لــك علــى تدخلــك الجميــل وعلــى إســماع صوتــك، وســأعطي الكلمــة 
للســيدة فطمتوزعمــة.

الســيدة  فطيمتــو زعمــة : هــذا اللقــاء تشــاركي وتشــاوري ، فهــذا هواللقــاء الوحيــد وهوفرصــة للمجتمــع املدنــي 
وفرصــة لســاكنة بطانــة ، ـكـي تتكلــم وتعطــي اقتراحاتهــا ، ولتعبــر عــن طلباتهــا ملقاطعــة بطانــة ، فإعــداد برنامــج 
عمــل جماعــة ســال، فــي هــذا اللقــاء التشــاوري ، والــذي هوفــي نظــري تشــاركي . هــذا لقــاء تشــاركي بيــن الجماعــة وبيــن 
فعاليــات املجتمــع املدنــي والتعاونيــات والفاعليــن املحلييــن والسياســيين إلــى غيــر ذلــك ، بالنســبة لــي فأنــا لــدي تدخل 
بخصــوص ســوق خروبــة ، فهــذا الســوق كارثــة ، ملــيء بالقــوارض ، لحــد اآلن فهــوالزال علــى حالتــه الكارثيــة ،الحــل 
الوحيــد هــوأن هــذا الســوق ، يجــب إعــادة بنائــه مــن جديــد ليليــق بمقاطعــة بطانــة ، فبطانــة كمــا تعرفــون أنهــا 
تتواجــد فــي منطقــة تطــل علــى نهــر أبــي رقــراق والضفــة، ومنطقــة يمــر منهــا صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس 
نصــره هللا. فبطانــة حــي راقــي ونحــن نريــده أن يكــون حيــا نموذجيــا، ال مــن حيــث البنايــات وال مــن حيــث البيئــة إلــى 
غيــر ذلــك. فبالنســبة ملالعــب القــرب، أنــا لــدي مقتــرح لنائــب التعليــم، وهومقتــرح وافــق عليــه، هــوأن هنــاك مــدارس 
كبيــرة مثــل الجاحــظ فيهــا مالعــب كبيــرة نطالــب بتهيئــة املالعــب فــي هــذه املــدارس واإلعداديــات كــي يتــم التنفيــس عــن 
مالعــب القــرب، وليتــم اســتغاللها وممارســة الجمعيــات ألنشــطتها فيهــا بعــد الســاعة السادســة مســاءا وخــالل أيــام 
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الســبت واألحــد، لتكــون متنفســا للجمعيــات الرياضيــة. كمــا نطالــب ببطاقــة فنــان، فمدينــة ســال تزخــر بمجموعــة 
كبيــرة مــن الفنانيــن وخصوصــا فــي بطانــة. فهــم فنانــون ولكــن ال يتوفــرون علــى بطاقــة فنــان، فهــم محرومــون منهــا، 
فنريــد مســاعدتهم كمقاطعــة بطانــة، ولهــذا نطلــب مــن الســيد الوزيــر أن  يجــد لهــم طريقــة ملنحهــم بطاقــة فنــان، 
فمــن غيــر املعقــول أن يبقــوا معرضيــن للضيــاع . هنــاك بعــض الفــرق املوســيقية التــي شــاركت علــى الصعيــد الوطنــي 
والدولــي ولكــن ال تتوفــر علــى بطاقــة فنــان. بالنســبة للمســجد، فســاكنة بطانــة تطالــب بمســجد ألنهــم فــي حاجــة 
ماســة إليــه . واملســألة الثانيــة هــي مقــر مقاطعــة بطانــة، هــذا املطلــب نحــن نصــر ونؤكــد عليــه، فهــذا املقــر الحالــي ال 
يليــق ال بالســيد الرئيــس وال املستشــارين وال باملوظفيــن، نحــن نريــد مقــرا جديــدا ملقاطعــة بطانــة وفــي أقــرب وقــت 
ممكــن . فمثــال كل مقاطعــات ســال قــد نظمــت هــذا اللقــاء التشــاوري فــي مقراتهــا لتوفرهــا علــى قاعــات االجتماعــات .

وبهــذه املناســبة نشــكرك الســيد يوســف الشــفوعي علــى اســتقبالك لنــا ولجمعيــات املجتمــع املدنــي وهــذا مــا عهدنــاه 
فيــك وفــي تعاملــك مــع املجتمــع املدنــي ومــع الــكل ، ولكــن نحــن نريــد مقــرا بمقاطعــة بطانــة تتوفــر فيــه جميــع شــروط 

اإلدارة العصريــة مــن قاعــة االجتماعــات ومكاتــب فــي املســتوى وشــكرا. 

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء: شــكرا ، صراحــة الســيدة فطمتــو زعمــة، لقــد تطرقــت لــكل �صــيء ؛فأنــت 
محقــة ، ألن هــذه النقــط التــي تشــكل صلــب اهتمامــات ســاكنة بطانــة منهــا املســجد والســوق واملدرســة والترفيــه 

ومقــر يليــق باملرتفقيــن، فالئحــة التدخــالت تضــم حاليــا خمســة متدخليــن آخريــن ويمكــن إضافــة متدخليــن.

الســيد جمــال: الســالم عليكــم ، فأنــا لــن أطيــل عليكــم ، فآخــر مــا جــاء فــي كالم األخ أن هــذه اللقــاءات التشــاوية 
مهمــة، والتــي يجــب أن تكــون كثيــرة وعلــى حســب املواضيــع ، ولهــذا فأنــا أطلــب مــن الســيد مديــر مقاطعــة بطانــة 
أحمــد بوحجــة مشــكورا ، أن يبــذل مجهــودا كــي يتــم إحيــاء اللجنــة التشــاورية ملقاطعــة بطانــة ،  ألن النــاس تريــد أن 
تعبــر وأن تخــرج مــا فــي جعبتهــا ، فلقــاء واحــد اليكفــي ، بيــن قوســين هــذه اللقــاءات خاصــة ببرنامــج العمــل ، إذا فمــن 
لــم يحضــر اليــوم للتعبيــر عــن رأيــه، لــن يجــد اهتماماتــه، وهــذا اليعنــي أنــه مــن الضــروري أن نعمــل بمــا ســيقولون 
إذا هــي السياســة العموميــة ، نحــن ســنأخذ بكالمكــم ونحــاول أن نعتمــد علــى القليــل منــه، ولكــن مــع مــرور ســتة 

ســنوات مــن ســيتبع هــذا ومــن ســيقوم بتقييمــه.

فأنــا أيهــا اإلخــوة أريــد هــذه اللقــاءات أن تكــون بكثــرة ، فاآلليــة الوحيــدة املوجــودة والتــي كانــت ثــم توقفــت ، فطلبــت 
بإحيائهــا ، كــي تقــام هــذه اللقــاءات بشــكل مســتمر ودائــم، والســيد يوســف مشــكور عــن هــذا الفضــاء والــذي أعتقــد 
أنــه الفضــاء الوحيــد املتواجــد ببطانــة  ، الــذي يعطــي الفرصــة لهــذه الجمعيــات لتناقــش أمورهــم ، والســالم عليكــم 

ورحمــة هللا تعالــى وبركاتــه.

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا الســيد جمــال، دائمــا نرحــب باملبــادرات واللقــاءات وأي �صــيء. فربمــا 
قريبــا ســيكون مركــز جديــد للمــرأة ، االتحــاد النســائي ســيكون هواآلخــر والــذي يســاهم فــي تزييــن هــذا الشــارع . أمــا 
جمعيــة أبــي رقــراق األخــرى، فمقراتهــا مفتوحــة ، فقــط مــا ينقصنــا هوتضافــر الجميــع ، فالحمــد هلل بطانــة لهــا 
ســوابق جيــدة باالشــتغال الجماعــي وأعتقــد أن مــا ينقصنــا فقــط هــوأن نتعــاون ونتكافــل فيمــا بيننــا ، لكــي نصــل إلــى 
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نتائــج مثمــرة ، ولــد عزيــز تفضلــي مشــكورة ومــن بعدهــا الســيد فنيــش .

عزيــز : الســالم عليكــم ، تحيــة للحضــور الكريــم ، حقيقــة املتدخــل أواملتدخــل األول ، ألن هنــاك  ولــد  الســيدة 
عــدد مــن األمــور التــي تناولهــا ، مــن بينهــا حديثــه علــى اللقــاءات. نوضــح أوال األمــور ، هوأننــا نحــن هنــا فــي اللقــاء 
التشــاوري ،هــذه اللقــاءات التــي أطلقتهــا جماعــة ســال ، فالجماعــة نظمــت عــددا مــن اللقــاءات فــي جميــع املجــاالت 
كمرحلــة أولــى . نزلــت املســائل للمقاطعــات، فاملقاطعــات جميعهــا لهــا نفــس اللقــاءات، ـكـي يقدمــوا ويضعــوا هــم 
أيضــا اقتراحاتهــم. فعندمــا نقــول برنامــج عمــل للجماعــة ، فــكل جماعــة مباشــرة بعــد التصويــت عليهــا تقــوم بوضــع 
برنامــج عمــل والــذي يمتــد ملــدة ســت ســنوات ، يتــم العمــل فــي الثــالث ســنوات األولــى، ثــم يتــم تجديــده فــي الثــالث 
ســنوات الثانيــة. بالنســبة لجماعــة ســال ، فجميــع مواطنيهــا وجمعياتهــا فهــم محظوظيــن ألن الجماعــة أطلقــت هــذه 

اللقــاءات التشــاورية ، حتــى يتســنى لهــا قبــل وضــع أي برنامــج ، اإلحاطــة بجميــع املشــاكل واالختــالالت التــي تعرفهــا 
املدينــة، وتمــس جميــع املجــاالت كاملجــال الريا�صــي واملجــال الثقافــي ومجــال اإلعاقــة. فــي البدايــة الســيد يوســف 
مســير اللقــاء، إتفــق علــى أن تدخــالت اإلخــوة يجــب أن تتضمــن عــددا مــن االقتراحــات والتوصيــات فهــذا كان مهــم 
جــدا، وهنــاك أشــياء أخــرى، فإننــي أطالــب مــن خــالل تدخلــي هــذا، اإلكثــار مــن هــذه اللقــاءات ، فهــذه اللقــاءات 
محــدودة؛ ألن هــذا اللقــاء هومــن أجــل برنامــج عمــل الجماعــة، ولكــن اللقــاءات الخاصــة بالتنظيــر نحــن هــم مــن 
فــي جميــع املقاطعــات ،  فــي اللجــان، فلدينــا اللجــان التشــاوية  فــي الحديــث  يجــب عليهــم خلقها.وقــد ســبقني األخ 
بحيــث أنــه إذا تــم تفعيــل اللجنــة التشــاورية ملقاطعــة بطانــة فقــط، فســوف نتقــدم خطــوات كبيــرة إلــى األمــام، 
فبالنســبة للمطالــب فقــد كانــت هنــاك مجموعــة مــن االقتراحــات فــي صميــم مقاطعــة بطانــة، ألن مقاطعــة بطانــة 
هــي مقاطعــة راقيــة، إال أن ســوق خروبــة يعطــي نظــرة ســلبية لهــذه املقاطعــة، فأنــا قــد اشــتغلت فــي هــذا الســوق 
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فــي ســنة 1993 ، ففــي انتخابــات 1993 كان هــذا الســوق مطلبــا بإعــادة تجديــده ، إال أن هــذا املطلــب لــم يتحقــق 
ونحــن فــي ســنة 2022، فالتوصيــات التــي أطالــب بهــا هــي أن تكــون هنــاك لجــن التتبــع ، ألن هنــاك مقاوليــن يأخــذون 
التوصيــات ، فعلــى لجــن التتبــع أن تقــوم بعملهــا وهــي تتبــع البرنامــج ومعرفــة مــاذا يتضمــن هــذا البرنامــج ومــا ينقصــه 
، قبــل الخــروج إلــى حيــز الوجــود . شــكرا الســيد يوســف الشــفوعي ألننــا ضيــوف عنــدك . ولكــن بالنســبة لــك فهــذه 
اللقــاءات ، فقــد كانــت هنــاك مجموعــة مــن اللقــاءات الســابقة متواجــدة فيهــا جميــع الجمعيــات ، فجمعيــة أبــي 
رقــراق كانــت فضاءاتهــا مفتوحــة لهــذه اللقــاءات . هــذه بصفــة خاصــة، فالســيد مــوالي أحمــد العلــوي  قــال بأنــه كان 
هنــاك مجموعــة مــن املهرجــان بأنــه لــم يعــد ينظــم ، هــذا مهرجــان ســنوي تنظمــه جمعيــة أبــي رقــراق . كمــا أن عمليــة 
الختــان تقــام هنــاك ، إال أننــي أريــد أن أقــول أنــه لــم ينظــم فــي ســنة 2020 أي �صــيء بســبب الجائحــة التــي عرفتهــا 
بالدنــا ، وكان مقــرر فــي 14 ديســمبر 2021 ولكــن إغــالق املجــال الجــوي أمــام الطائــرات هوالــذي أدى إلــى تأجيلــه إلــى 

مــا بعــد رمضــان، وشــكرا.

املســير : الســيد فنيــش أول مــرة تعرفــت فيهــا عليــه مــن بعــد تدشــين هــذا املركــز فــي تأســيس جمعيــة مالـكـي R4 فــي 
املغــرب فالســيد فنيــش هورئيســها.

كلمــة الســيد فنيــش عبــد الــرؤوف: بســم هللا الرحمــان الرحيــم، فنيــش عبــد الــرؤوف، فاعــل جمعــوي وفــي نفــس 
الوقــت التأطيــر فــي  املجــال الريا�صــي  للجمعيــة الرياضيــة الســالوية لأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. الحمــد هلل نحــن 
متواجــدون منــذ التأســيس ، ونقــوم بتدريبنــا بمؤسســة محمــد الســادس، وهــذا هواملجــال الوحيــد لدينــا، تصــور 
أن هــذا املركــز مقفــول ملــدة ســنتين ، ال�صــيء الــذي دفعنــا للقيــام بالتداريــب فــي الخــالء والحدائــق. فالنقطــة التــي 
لــدي وقبــل التطــرق إليهــا، فاملقتــرح الــذي ســأطرحه ، فنحــن نســافر إلــى املــدن ، ونلقــى اهتمامــا كبيــرا مــن طــرف 
جمعيــات اإلعاقــة ، نحــن كجمعيــة ســالوية لأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ، ننشــط بعشــرة أنــواع رياضيــة ، أربعــة 
منهــا جماعيــة وســتة فرديــة ، األربعــة منخرطيــن فــي الجامعــة ومنخرطيــن فــي األلعــاب األوملبيــة، ولدينــا اعتــراف مــن 
وزارة الشــبيبة والرياضــة، املهــم هــذه املســائل اإلداريــة القانونيــة 30.09 كلهــا مضبوطــة ، أنــا حضــرت عــدة لقــاءات 
، أنــا إبــن بطانــة وأقطــن بهــا ويتواجــد منزلــي بشــارع ابــن اكريــر. عــدم وجــود مراكــز االســتقبال لأســف الشــديد ، 
يجعلنــا ال نعــرف أيــن نســتقبل الفــرق ، عكــس املــدن األخــرى كتطــوان والخميســات التــي هــي بالقــرب منــا ، فهــذه 
املــدن فيهــا  مراكــز اســتقبال ومراكــز إيــواء. هــذه النقطــة التــي لــدي ، هــذه مــن جهــة وجهــة أخــرى كــي أختــم كالمــي ، 
فقد قمنا بمراســلة الســيد العامل ، كي يســمح لنا بالقيام بالتداريب باملســبح املتواجد بســال الجديد ، لم نحصل 
علــى جــواب ، وقمنــا أيضــا بمراســلة رئيــس الجماعــة الحضريــة لســال كــي يعطينــا املوافقــة للقيــام بالتداريــب بقاعــة 
حــي الســالم ، فلــم نحصــل علــى أي جــواب، وراســلنا قاعــة بــاب ســبتة املتواجــدة بالقــرب فلــم نلقــى أي رد ، كيــف 
تريــد مــن هــؤالء الرياضييــن وكيــف نريدهــم أن يخرجــوا مــن هــذا املجــال؟ ومــع ذلــك رغــم املشــاكل التــي نتخبــط فيهــا 
، فنحــن ال نتحــدث عــن املســائل املاديــة وال عــن املســائل املعنويــة وال عــن املســائل اللوجســتيكية ، فالحمــد هلل 
نحــن كجمعيــة وكمكتــب مدبــري تتغلــب علــى هــذه املســائل . هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ، أطالــب بــأن يقــام فــي 
املدينة مركز لإليواء ومركز لإلســتقبال ، فهذا مهم ألنه ســيتم تشــغيل عدد مهم من العناصر وســيتم إســتضافة 

الفــرق ، فعــوض أن تبيــت فــي الربــاط تبيــت فــي ســال. وشــكرا. 
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تدخليــن  بعدهــا  مــن  الســيدة مريــم، وســأعطي  األولــى  الالئحــة  فــي  تدخــل  وآخــر   ، فنيــش  الســيد  : شــكرا  املســير 
. مريــم  الســيدة  تفضلــي  ســيداهمنا،  الوقــت  ألن   ، باقتضــاب 

كلمــة الســيدة مريــم بهالــي: الســالم عليكــم، نالحــظ بــأن اللقــاء التشــاوري البارحــة واللقــاء التشــاوري اليــوم كالهمــا 
صبا في املجال االجتماعي كلها، سواء رياضيا أواجتماعيا أواستثماريا أواقتصاديا تصب في منحى واحد ، ونالحظ 
بأنهــا تصــب فــي نقطــة مهمــة وهــي املــرأة التــي هــي فسيفســاء املجتمــع، وأؤكــد مــرة ثانيــة انهــا فسيفســاء املجتمــع ، ألنهــا 
التــي تنتــج أي فاعــل أوفــرد كيفمــا كان نوعــه فــي املجتمــع. إذا نحــن تطرقنــا ملوضــوع املــرأة واالجتماعــي واألنشــطة، 
فيهــا املــرأة القرويــة، فبالنســبة للمــرأة القرويــة فســيكون الســيد الشــفوعي ربمــا علــى درايــة باملعانــاة التــي نعيشــها ، 
املــرأة القرويــة هــي املــرأة املنتجــة كمــا قالــت األخــت، فلدينــا املــرأة القرويــة التــي تعانــي. فلنتكلــم عــن الطفــل، يعنــي 
معانــاة مزدوجــة فيمــا بينهــم، فالنســاء القرويــات منتجــات ، النســاء القرويــات إذا أعطيــت لهــم الفرصــة وتــم بيــع 
منتوجهــم ، دون ظهــور املــرأة بحكــم أن مجتمعنــا محافــظ ، فــإن تلــك املــرأة ستســاعد هــذه الجمعيــات علــى أن 
تعــرف وتظهــر إلــى حيــز الوجــود. ســأعطيكم النقــط ألننــي لــم أكــن مســتعدة لهــذا التدخــل ، إذا ســنتطرق ملشــكل 
التوجيــه والتعليــم خصوصــا الــذي يصــب فــي تلــك املناطــق القرويــة ألن التوجيــه عندنــا هنــا، الحمــد هلل نتوفــر علــى 
التلفــاز وعلــى وســائل اإلعــالم ، عكــس هنــاك، اليتوفــرون علــى هــذه األشــياء ، فعندنــا منطقــة الســهول وهنــاك 
حــرف مخلوقــة فــي الظــالم، تزاولهــا النســاء ، وإلخــراج هــذه الحــرف إلــى حيــز الوجــود ، يجــب تنظيــم مهرجانــات 
محليــة، فاآلليــات بســيطة عندنــا حدائــق ومنتزهــات ، فلمــاذا ال تعمــل املقاطعــة علــى إقامــة خيــام؟ هــذا أقولــه 
مــن خــالل تجربــة وزيــارة قمــت بهــا إلــى مصــر ، الحظــت أن التنشــيط الثقافــي بالنســبة لهــم هووريــث، حيــث نالحــظ 
هــذا عندهــم فــي األزقــة الصغيــرة ، بحيــث يقيمــون وينضمــون فيهــا عــروض صغيــرة وحفــالت . وعنــد تجولــك فــي هــذه 
األزقــة وتشــاهد هــذه الحفــالت، فــإذا قمــت بتصويرهــا تعتقــد أنهــا �صــيء خيالــي ، لكــن بالنســبة لهــم فــي ثقافتهــم 
فهــي فــن، ولهــذا فإننــا نطلــب مــن الجماعــة واملقاطعــة أن تخلــق هــذه األوراش البســيطة لتقــام مثــال فــي حديقــة حــي 
الســالم أومنتــزه بطانــة، تقــام فيهــا خيــام تســتدعي فيهــم هــذه الجمعيــات ، هــذه الجمعيــات – التــي تكــون فيهــا النســاء 
صلــة وصــل بيــن الجمعيــات )ســوق التضامــن( ، فنحــن ســنعمل علــى خلــق بعــض األماكــن املعروفــة ، هنــاك بعــض 
األماكــن لدينــا قريبــة مــن املجتمــع والتــي ســتخلق لنــا ديناميــة ، كمــا قــال األخ تقــوم بعقــد توأمــة مــع دول أخــرى 
أوبين املقاطعات لكي يكون إشــعاع وتهيء املشــاريع القادمة ، فالتوأمة في التعليم أوفي الجمعية ، ســيخلف نوعا 

مــن الديناميــة ممــا ســيجعل مقاطعــة بطانــة تعطــي إشــعاعا وطنيــا وعامليــا وشــكرا.

املسير : األستاذة زهور الكانوني كآخر متدخلة ، ثم سأعطي الكلمة للسيد السالمي.

تدخــل الســيدة زهــور الكانونــي : بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة علــى ســيد املرســلين ، الســيد الرئيس،الســادة 
املستشــارين ، املجتمــع املدنــي ، شــكرا علــى هــذا اللقــاء التشــاوري والتشــاركي. كمــا اليخفــى عليكــم أن صاحــب 
الجاللــة نصــره هللا، فــي ســنة 2014 أعطــى انطــالق التأهيــل الحضــري النمــوذج الحضــري املندمــج لســنة 2014، 
مــن أجــل تحســين ظــروف العيــش. وهنــا نالحــظ أننــا انتقلنــا مــن تركيبــة ثنائيــة إلــى تركيبــة متعــددة األطــراف مــن 
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 ، التدخــالت  املدنــي واملصالــح الالمركزيــة. فمــن خــالل  الســاكنة ومــع املجتمــع  مــع  أجــل خلــق مقاربــة تشــاركية 
الحظــت بــأن جميــع النــاس يقولــون يجــب علــى املدينــة، يجــب علــى الرئيــس ، هنــا نــرى بــأن %90 مــن األنشــطة 
الحكوميــة تعتمــد علــى املجتمــع املدنــي ، فاملجتمــع املدنــي هوبــدوره يجــب عليــه أن يعــرف اإلكراهــات التــي نعيشــها 
. هنــاك إكراهــات البنــى التحتيــة، فالفضــاءات التــي نتوفــر عليهــا التــوازي عــدد الجمعيــات، وال�صــيء الثانــي الــذي 
أطلبــه مــن املجلــس فــي غضــون الســنوات املقبلــة أن كل منعــش عقــاري يرخــص لــه بإقامــة بنايــات، أن يفرضــوا 
عليــه تشــييد دار الشــباب ولوتكــون عبــارة عــن بنايــة صغيــرة . لــدي ثالثــة مقترحــات، أوال : تحديــد األولويــات للبرامــج 
التنمويــة واملشــاريع مــع تحقيــق االنســجام مــع التنميــة الجماعيــة وكذلــك تنميــة الجماعــة . ثانيــا : دعــوة القطــاع 
الخــاص للمشــاركة بالنهــوض بالشــأن الثقافــي املحلــي وتنشــيط الحيــاة الثقافيــة ، ألن الثقافــة هــي رافعــة للتنميــة ، 
ثالثــا : اســتغالل الوعــاء العقــاري بشــكل معقلــن ، يعنــي يجــب اســتغالل الوعــاء العقــاري املوجــود حاليــا فــي املدينــة 
بشــكل معقلــن ، يجــب توفيــر املــوارد البشــرية واالســتقرار ، فاألحــداث التــي عرفهــا املركــب الريا�صــي مــوالي عبــد 
هللا كان مثيــروه أغلبهــم مــن ســاكنة ســكتور Eبحــي الرحمــة . فلمــاذا ال نعمــل علــى جمــع هــؤالء األشــخاص ونحــاول 
تأطيرهــم ، ونشــكر الســيدة ليلــى ملــوان علــى ســهرها ليــل نهــار علــى املــرأة ، وتحيــة للمــرأة املغربيــة تحــت شــعار هللا 

الوطــن امللــك. 

السيد يوسف الشفوعي مسير اللقاء شكرا األستاذة 

مستشــارين  نكــون  مــا  قبــل  فرحيــن  جــد  صراحــة  بــكل  اليــوم  نحــن   ، عليكــم  الســالم   : فطيمتوزعمــة  الســيدة 
أوسياســيين ، فنحــن جمعويــون بامتيــاز والحمــد هلل. أرى اليــوم بــأن جــل الجمعيــات الحاضــرة نعرفهــا، ونحــن 
جــد مســرورين بإشــراكهم معنــا فــي إعــداد هــذا البرنامــج التنمــوي، فالجماعــة اعتمــدت علــى الجمعيــات ، ألنهــا هــي 
الحاضــرة فــي امليــدان وهــي األقــرب مــن املواطــن وتعيــش معاناتــه مــن البدايــة إلــى النهايــة ، إذا إذا تــم بنــاء برنامــج 
تنمــوي للجماعــة بإشــراك الجمعيــات ، ســيكون برنامجــا نافعــا مائــة باملائــة. إال أنــه اليمكننــا القــول بأنــه برنامــج 
املقاطعــة أوبرنامــج الجماعــة ، فالحكومــة هــي بدورهــا اليــوم تقــدم برنامــج ، وســأوجه اليــوم نــداء إلــى الجمعيــات 
، نظــرا ألن هنــاك مشــكل ملســته مــن خــالل حضــوري مجموعــة مــن اللقــاءات ، أن اليــوم الجمعيــات أعطيــت لهــا 
فرصــة أوراش، فهــذا اليعنــي أن الجماعــة هــي وحدهــا التــي ستشــتغل فــي أوراش ، حتــى الجمعيــات اليــوم أصبحــت 
لهــم قيمــة ، وســتعطي لهــم بعــض املشــاريع ليشــتغلوا فيهــا ، فأنــا أناشــد املقاطعــة أوالجماعــة لتأهيــل الجمعيــات 
أوال ، ألن هنــاك جمعيــات تشــتغل وفــق إطــار قانونــي بشــكل مضبــوط ، والتــي ستســتفيد اليــوم مــن فرصــة أوراش 
، وهنــاك جمعيــات غيــر مؤطــرة ، ال تعــرف وضــع مشــاريع أوتكتــب تقريــر، أونكتــب fiche technique بطاقــة تقنيــة 
ملشــروع وتقديمهــا. يعنــي ســيتم إلغاءهــا مــن االســتفادة مــن هــذه املشــاريع، واليــوم أغتنــم الفرصــة ألوجــه نــداء إلــى 
الجمعيــات الحاضــرة معنــا اليــوم، أنهــم ينــادوا بتكوينــات أويطالبــوا الجماعــة بتنظيــم تكوينــات لفائدتهــم، يجــب أن 

يكــون هنــاك تكويــن حتــى يمكــن أن نعمــل وفــق إطــار قانونــي.

ألن اليــوم ملــا جــاء هــذا البرنامــج، أصبــح يطالــب بالتقريريــن املالــي واألدبــي للســنتين الســابقتين، وأغلــب الجمعيــات 
ال تنجــز هــذه التقاريــر، فهــم يتخبطــون فقــط، رغــم أنهــم يعملــون فــي امليــدان ، فقــد ملســنا أن املجتمــع املدنــي هومــن 
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كان حاضــرا فــي امليــدان أيــام كوفيــد، بينمــا كانــت جمعيــات أخــرى كانــت حاضــرة فــي ضــل الجائحــة واشــتغلت فــي 
امليــدان ، ولكــن اليــوم ســيتم إقصاؤهــا مــن برنامــج أوراش ، ألنهــا ال تســتوفي الشــروط ، ألن البرنامــج أتــى بشــروط 

ربمــا تعجيزيــة بالنســبة لــي أنــا ، وشــكرا .

الســيد يوســف الشــفوعي مســير اللقــاء شــكرا الســيدة فاطمــة ، وأنــا لــدي خبــر وســنرفع  الجلســة ونتوجــه إلــى حفــل 
الشــاي ، باســمي وباســم اإلخــوة جميعهــم نشــكرهم ،  جــاء بــالغ مــن الديــوان امللكــي اآلن قبــل قليــل يؤكــد علــى أن 
إســبانيا أخيــرا وليــس أخيــر، أنهــا اعتبــرت الحكــم الذاتــي  خطــوة جديــة وإيجابيــة ، هــذا الخبــر يبيــن أن صاحــب 

الجاللــة امللــك نصــره هللا هوعلــى حــق وعلــى أن الدبلوماســية املغربيــة رائعــة جــدا. 

واآلن سأختم هذا اللقاء بالنشيد الوطني.
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لقاء التنشيط املحلي ملقاطعة تابريكت

الئحة املتدخلين

الجمعة 18 مارس 2022 ) الساعة الثالثة بعد الزوال(

األستاذ املعقباألستاذ املؤطراملحور
دور بنايات - 

اإلستقبال الريا�صي 
في النهوض برياضة 

األشخاص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة

األستاذ أحمد موهوب - 
مكون دولي معتمد من 

طرف املعهد األمريكي

األستاذ الحاج - 
كردي

التنشيط املحلي - 
والتعبئة االجتماعية 

وتشجيع الحركة 
الجمعوية قصد 

إنجاز التنمية 
التشاركية

األستاذ محمد أغياي- 
األستاذ هشام - 

ولد الداغرية

دور التنشيط املحلي - 
في الرقي بالوضعية 

االجتماعية للطفولة 
واملرأة وذوي 

اإلحتياجات الخاصة

األستاذ محمد بوريعة- 
األستاذ هشام - 

ولد الداغرية

املنشط: األستاذ - 
عبدالقادر دنيا – 
رئيس مركز دعم 

التنمية املحلية 
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الـكـلـمـة االفـتـتـاحـيـة للـسـيـد رئـيـس مـقـاطـعـة تـابـريـكـت.

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين   

وبعد: السيدات والسادة: أعضاء مجلس مقاطعة تابريكت، السيد: ممثل عامل عمالة سال، السيدات والسادة 
املتدخلين واملعقبين، السيدات والسادة ممثلي املجتمع املدني، وممثلي الساكنة، أيها الحضور الكريم.

يطيــب لــي أن أفتتــح وأياكــم أشــغال اليــوم الثانــي مــن اللقــاءات التشــاورية الخاصــة بمقاطعــة تابريكــت، والــذي 
مختلــف  مــع  والتشــاور  اللقــاء  لتجديــد  هوفرصــة  اليــوم  لقــاء  إن  املحلــي.  التنشــيط  بمحــور  موضوعــه  يتعلــق 
مكونــات املجــال الترابــي للمقاطعــة، وذلــك بغــرض الخــروج بتوصيــات واقتراحــات واقعيــة وعمليــة، تجيــب علــى كل 
تســاؤالتكم وهواجســكم حــول موضــوع التنميــة بمدينــة ســال عمومــا وبمقاطعــة تابريكــت خصوصــا. إننــا كمجلــس 
املقاطعــة جــزء ال يتجــزأ مــن مكونــات ســاكنة تابريكــت، ولــن نذخــر جهــدا فــي الترافــع علــى كل املشــاريع والبرامــج 
التنمويــة الكفيلــة بربــح رهــان التنميــة بتــراب املقاطعــة. فرغــم محدوديــة االمكانيــات املتاحــة واملــوارد املرصــودة، 
فإننــا كلنــا إرادة وعــزم للنجــاح، وذلــك بتظافــر جهــود كل فعاليــات ومكونــات وشــركاء مقاطعــة تابريكــت، وهواملــراد 
والغايــة مــن هــذا اللقــاء املبــارك، والــذي نأمــل أن نخــرج منــه بتوصيــات واقتراحــات تدعــم وتغنــي برنامــج عمــل 
جماعــة ســال، وتنعكــس بشــكل إيجابــي علــى مســتوى التنشــيط املحلــي وعلــى ســاكنة مقاطعــة تابريكــت. فعلــى بركــة 

هللا نفتتــح هــذا اللقــاء وأعطــي الكلمــة ملنشــط الجلســة األســتاذ عبــد القــادر دنيــا.
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الـــمــنـشــط: الــســيـد عــبـد الــقـادر دنـيـا

بداية أود الترحيب بالســيد: الرئيس والســيد ممثل عامل عمالة ســال، الســادة املنتخبون، الزمالء ممثلي املجتمع 
املدني والســادة ممثلي القطاعات الحكومية ،واملصالح الخارجية.

لــي الشــرف الكبيــر ان اقــوم بــدور التنشــيط ، علــى أســاس أن الــكالم علــى التنشــيط املحلــي هورهــان ذو اهميــة 
كبيــرة ، لكــون برنامــج التنميــة للمدينــة ينبنــي علــى معطيــات فــي التجهيــزات ومشــاكل العقــار، ولكــن جانــب التنشــيط 
املحلــي مــع كامــل األســف ال ينــدرج ضمــن االولويــات ، ولذلــك يجــب اليــوم أن نجيــب عــن عــدة تســاؤالت، وخصوصــا 
ملــا نتحــدث عــن مقاطعــة تابريكــت ، نحــن نعــرف الحــدود القانونيــة وارتبــاط املقاطعــة بالجماعــة فــي اطــار وحــدة 
املدينــة، وقلــة املــوارد واملشــاكل القانونيــة وعــدم القــدرة علــى التعاقــد، لذلــك فهنــاك عــدة تحديــات يجــب التغلــب 
والقطاعــات  الجماعــة  علــى  االعتمــاد  تتعــدى  املحلــي  التنشــيط  مجــال  فــي  املقاطعــة  اختصاصــات  لكــون  عنهــا، 
العموميــة، ويمكــن ان ننفتــح علــى املنظمــات الدوليــة للتمويــل أوالتعاقــد .وحتــى ال أطيــل هنــاك أســئلة عديــدة 
ســنجيب عنهــا فــي هــذه الصبحيــة مــع الســادة املتدخليــن، وفــي إطــار التعقيــب واملناقشــة العامــة، للخــروج بعناصــر 
تفيــد علــى االقــل الجوانــب الثالثــة التاليــة: الجانــب االجتماعــي والثقافــي والــذي يعتبــر مجــال افتخــار للمقاطعــة ، ملــا 

تزخــر بــه فــي هــذا الصــدد، إضافــة الــى املجــال الريا�صــي الــذي يدخــل كذلــك ضمــن التنشــيط املحلــي. إال أننــي أخجــل 
أن أتكلــم عــن التنشــيط الســياحي، متأســفا عــن كــون مقاطعــة تابريكــت تفتقــر لهــذا  النــوع مــن التنشــيط ،ونتمنــى 
ان ننفتــح قريبــا علــى هــذا املعطــى ،وأنتقــل الــى تدخــل الســيد: عبــد الباســط قصبــاوي ممثــل الوكالــة الفدراليــة 

الدوليــة للتنميــة ومديــر مركــز االشــخاص فــي وضعيــة الشــارع.
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الــــــمــــتــــــدخـــــــلــــــون

فــي  االشــخاص  مركــز  ومديــر  للتنميــة  الدوليــة  الفدراليــة  الوكالــة  ممثــل  قصبــاوي  الباســط  عبــد  الســيد:   1
الشــارع. وضعيــة 

بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى موالنــا رســول هللا صلــى هللا عليهوســلم، نوجــه الشــكر ملجلــس 
فــي حــد  فــي هــذا اللقــاء التشــاوري  مقاطعــة تابريكــت فــي شــخص رئيســها الســيد: املصطفــى الســالمي، فالتفكيــر 
ذاتــه هوبــادرة طيبــة ألنــه ســابقة فــي اســتدعائنا ألول مــرة ، رغمــا أن التنشــيط فــي املجــال االجتماعــي، وبخصــوص 
التنميــة  عــن  التعبيــر  عبــر  يمــر  االقتصاديــة  التنميــة  أســاس  ألن  االجتماعــي،  املجــال  علــى  ســتتركز  مداخلتنــا 
االجتماعيــة. إن التفكيــر فــي تنظيــم هــذا اللقــاء التشــاوري حــول برنامــج االســتثمار فــي املجــال االجتماعــي مــن أجــل 
إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة للفتــرة 2022 الــى 2027، بــادرة تعــد بال�صــيءالكثير واإليجابــي علــى الســاكنة،كما أنهــا 
تدخــل فــي اطــار املقاربــة التشــاركيةمع كافــة املتدخليــن والفاعليــن االقتصادييــن واالجتماعييــن واملجتمــع املدنــي. 
كمــا أن االســتثمار فــي املجــال االجتماعــي علــى مســتوى مقاطعــة تابريكــت، يرخــص إلرســاء تنميــة محليــة بتــراب 
الجماعــة ملواجهــة مجموعــة مــن التحديــات، كالفقــر والفــوارق االجتماعيــة علــى نطــاق واســع،وذلك عبــر تعبئــة 

االفــراد والقــوى الجماعيــة فــي إطــار ميثــاق اجتماعــي قائــم علــى القيــم والثقــة والتعــاون والتضامــن.

شــرف،  ميثــاق  عبــر  الجماعــة  فــي  للســاكنة  الثقــة  إرجــاع  اقصــد  فإننــي  والتضامــن،  الثقــة  عــن  أتكلــم  عندمــا 
الجمعيــات  بيــن  التضامــن  ثــم  الســاكنة والجماعــة،  بيــن  املشــترك  التعــاون، فاملقصــود هوالتعــاون  وبخصــوص 

واملشــاريع.  الخبــرات  بتبــادل 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 210

يشــكل عمــل الجماعــة التنمــوي رافعــة حقيقيــة مــن رافعــة العمــل االجتماعــي وتتدخــل حيــث مــا كانــت الحاجــة، إال 
بقيــة  أنشــطة  مــع  تــام  تكافــل  فــي  أنه تبين أن الجهود غير كافية إذ تتبنى مبادراتها منطق التقويم املتبادل  
املتدخليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وخصوصــا الفاعليــن الجمعوييــن بهــدف االســتثمار االجتماعــي فــي بنــاء 
منظمــات اجتماعيــة فعالــة ومســتدامة وذات تأثيــر ايجابــي قــوي علــى الســاكنة، ويســاهم كذلــك فــي تمكيــن األفــراد 

اقتصاديــا، واســتجابة للحاجيــات املجتمعيــة عبــر برامــج تعــزز الكرامــة اإلنســانية والتكافــل االجتماعــي.

وتكمــن أهــداف االســتثمار االجتماعــي فــي تحقيــق أثــر ايجابــي وعوائــد ماديــة تســاعد املنظمــات املجتمعيــة علــى 
اســتدامة اعمالهــا، وكذلــك األفــراد علــى التحــول ملرحلــة االكتفــاء الذاتــي واالســتقالل املالــي. وتجعــل الجماعــة مــن 
هــذا النحومــن العمــل االجتماعــي جــزءا مــن املقاربــة الجماعيــة وتشــرك الفئــات املســتهدفة فــي تقديــم الحاجيــات، 

وتســهر علــى مســاهمة الفاعليــن االجتماعييــن واملحلييــن فــي تنفيــذ األنشــطة واملشــاريع.

وتعد الجماعة حلقة وصل بين املانحين واملستفيدين، حيث تعمل باستمرار من أجل ضمان ارتباط املشاريع 
بالحاجيات، وتأمين التواصل بين الفاعلين املؤسساتيين واملجتمع املدني، وتساهم كذلك في تقوية التماسك 

االجتماعي.وبما أن اإلنسان هوأساس التنمية، تلتزم الجماعة بالوقوف الى جانب من يعانون من التهميش 
والحاجة وتنصيب أنشطتها على محاربة الفقر والهشاشة بجميع أشكاله، وتساهم على وجه الخصوص في 
تحسين الولوج الى الخدمات األساسية بالنسبة للساكنة، كما عليها مساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ. 

وهنا سأفتح قوسا ألشير الى االزمة التي عاشتها بالدنا خالل الجائحة، مما يحيلنا الى غياب خلية لتدبير 
االزمات، مما يحتم علينا توفر خلية تدبير االزمات على مستوى كل جماعة، وبدل الجهود لحماية االشخاص 

في وضعية هشاشة، مثل االطفال املتخلى عنهم واأليتام والنساء في وضعية صعبة واملسنين، كما تقدم 
الدعم للشباب لتمكينهم من القدرات الضرورية لإلعداد ملستقبلهم، وتشجيع املساواة في الحظوظ بالنسبة 
لأشخاص في وضعية إعاقة. وألجل تحقيق الغايات السالفة الذكر يجب أن تضع الجماعة رهن اشارة هذه 

الفئات وسائل مواكبة مالئمة، منها أدوات خاصة والرعاية املتعددة األبعاد، وتدابير مبتكرة بغية تقوية 
القدرات الذاتية لأفراد، وتدعيمها وتحفيزهم بهذه الطريقة على تحقيق االندماج االجتماعي واملنهي الذاتي. 
وهنا سأفتح قوسا بخصوص تأسيس مجموعة من التعاونيات لفائدة االشخاص الذين يعانون من الفقر 

لتحقيق اكتفاء ذاتي واستقالل مالي.

وتتجلــى مهمــة الجماعــة فــي خدمــة الفئــات األكثــر فقــرا بفعاليــة ونجاعــة، حتــى يجــد كل فــرد لنفســه مكانــة كفاعــل 
فــي التغييــر، إال أن كل مــا تــم ســرده يتطلــب االتــي:

وضع خطة عمل مستقبلية واضحة املعالم على املستوى القريب واملتوسط والبعيد. . 1
تحديــد البرامــج التنمويــة الضروريــة عبــر تقديــم األولويــات قبــل الكماليــات، واســتهداف مكامن . 2

الخصاص.
الجماعــة . 3 ميزانيــة  مــن  مهمــة  اعتمــادات  بتعبئــة  ســواء  الكافيــة،  املاليــة  املــوارد  عــن  البحــت 

أومصــادر تمويــل إضافيــة مــن طــرف مؤسســات ومنظمــات غيــر حكوميــة، والقطــاع الخــاص 



211سال اللي بغينا

فــي إطــار عقــد شــراكات وتعاقــدات.   واالعيــان، 
مــن . 4 الســاكنة  لحاجيــات  تســتجيب  التقليديــة  غيــر  البنايــات  فــي  الصحــي  االســتثمار  تحديــد 

املواطــن.  منهــا  يســتفيد  والتــي  الصالحــة  االماكــن  فــي  مشــاريع  إنجــاز  خــالل 
التفاهــم املشــترك بيــن جميــع أصحــاب املصلحــة حــول التوقعــات وآليــات القيــاس مــن خــالل . 	

إشــراك املانحيــن فــي االعــداد للبرامــج بإشــهار شــعار مؤسســاتهم.
خلق شبكة للتواصل مع الساكنة والجمعيات.. 6
إحداث مراكز نهارية لفائدة املتقاعدين. . 7
تقديم حصيلة البرامج التنموية التي تم تنفيذها من خالل تقييم مرحلي. . 8

نتمنــى التوفيــق لهــذا املجلــس ونتمنــى التعــاون والشــراكة معــه، وأبوابنــا مفتوحــة كوكالــة دوليــة للتنميــة، ملــا نتمتــع 
بــه مــن تجربــة بســيطة فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة وشــكرا.

الــســيــد الــمــنــشــط عــبـد الــقـادر دنــيــا

شكرا السيد القصباوي على هذا التدخل القيم والغني، والذي المس العديد من املجاالت االجتماعية، سواء 
على مستوى الهشاشة واإلعاقة وميادين متعددة، وخصوصا االندماج االجتماعي، وكانت الخالصة املهمة 
هي الدعوة الى ما يمكن تسميته بالترافع الجماعي ألجل دعم ميزانية الجماعة واملقاطعة، لكونها غير كافية 

للتصدي للظواهر االجتماعية، وسيشار إليها في التوصيات إن شاء هللا ألهميتها، على أساس أن الترافع 
الجماعي يؤدي الى ما يسمى بالتسويق الترابي. يعني أن كل جماعة قادرة على تسويق نفسها ستلج ملصادر 

التمويل الوطني والدولي، وذلك من خالل تعبئة جماعية، من جماعة ومجتمع مدني ومنتخبين ومؤسسات 
عمومية.

وعلــى صعيــد مقاطعــة تابريكــت هنــاك ســابقة فــي هــذا الصــدد، تــم الحصــول مــن خاللهــا علــى مــوارد ماليــة، وهــذه 
هــي الخالصــة التــي اســتخلصها األســتاذ، ونشــير الــى املنهجيــة املهمــة التــي انطلقــت منهــا الجماعــة، بإشــراك الجميــع 
فــي التشــخيص علــى مســتوى واســع، حيــث يجــب أن يكــون التتبــع والتقييــم املرحلــي مــن توصيــات هــذه املداخلــة 

القيمــة.

ونمــر مباشــرة للســيد مصطفــى رابيــا، املســؤول باملديريــة اإلقليميــة لــوزارة الشــباب والثقافــة، مــع اإلشــارة أننــا 
نتشــرف بحضــور أحــد مســؤولي الــوزارة الســيد رئيــس مصلحــة مراكــز االصطيــاف، الزميــل الســيد: أجبــاري والــذي 

نشــكره علــى الحضــور وتتبعــه لهــذا النشــاط.

الـسيـد: مصطفى رابـيـا املسـؤول االقليـمـي للشـبـاب والـثـقـافـة.

شــكرا الســيد عبــد القــادر دنيــا، بســم هللا الرحمــان الرحيــم، بــدوري أوجــه الشــكر للســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة 
تابريكــت علــى الدعــوة لهــذا اللقــاء التشــاوري التشــاركي مــع جمعيــات املجتمــع املدنــي، ومجموعــة مــن الفاعليــن علــى 
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مســتوى عمالــة ســال ومقاطعــة تابريكــت علــى الخصــوص.

فمحــور التنشــيط املحلــي الــذي يمكننــا التكلــم عنــه يتضمــن عــدة محــاور، وحثــى ال يتــم التطــاول علــى مجموعــة 
مــن االختصاصــات، ســأتحدث فــي الشــق الــذي يعنــي قطــاع الشــباب بالخصــوص. فالحديــث عــن التنشــيط املحلــي 
بالنفــود الترابــي ملقاطعــة تابريكــت، يحيلنــي بالخصــوص للتحــدث علــى ثــالث محــاور رئيســية، وهــي البنيــة التحتيــة، 

املــوارد املاليــة واملــوارد البشــرية.

ولأســف الشــديد ملــا أتحــدث عــن البنيــة التحتيــة بمقاطعــة تابريكــت كمــا قلــت ســابقا فــي الشــق املتعلــق بمحــور 
االستثمار، نالحظ أن قلة الفضاءات بها ال يوازي عدد الجمعيات باملقاطعة، وال يوازي طموح النسيج الجمعوي 
النشــيط بهــا، فــإذا خضعنــا ملنطــق توفيــر دار شــباب لــكل عشــرين الــف نســمة، فإنــه يســتوجب التوفــر علــى »اثنــا 
عشــر« دارا للشــباب على األقل لتلبية متطلبات وطموح النســيج الجمعوي النشــيط باملقاطعة. كما قلت باألمس 
للســيد الرئيــس بــأن هــذا رهــان ســاكنة تابريكــت، ســنعمل يــدا فــي يــد لتحقيقــه، عبــر منظومــة مــن اتفاقيــات شــراكة 
التي يمكننا أن ننخرط فيها مع مجموعة من الفرقاء إلحداث بنيات تحتية جديدة على مســتوى املقاطعة، إذ أن 
داريــن للشــباب ونــادي نســوي واحــد ال تلبــي الطموحــات، وخصوصــا أن دار الشــباب لفروكــي مثــال، تســتغلها عــدة 
أحيــاء بمقاطعــة تابريكــت والعيايــدة، ونعمــل بــكل جهــد مــع الســادة املديريــن لتحقيــق نــوع مــن التــوازن الســتفادة 
جميع الجمعيات من الحصص املخصصة لهم بهذه الفضاءات، وسنشــتغل جاهدين للنجاح في هذه املنظومة.

بخصــوص محــور املــوارد املاليــة، أعلــم أن امليزانيــات املرصــودة للمقاطعــات مــن اجــل التنزيــل الحقيقــي للتنشــيط 
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املحلــي، يتطلــب إمكانيــات ماليــة، حثــى نتمكــن مــن املســاهمة فــي نجــاح هــذه األنشــطة. إال أن قلــة املــوارد املاليــة 
يحيلنــا للبحــت عــن مقاربــة تشــاركية بيــن مجموعــة مــن القطاعــات ،وســأعود لبعــض االقتراحــات لتزكيــة هــذا 
الطــرح للبحــث علــى ســبل تمويــل األنشــطة املنظمــة بمقاطعــة تابريكــت، ونحــن كقطــاع للشــباب بالــوزارة نعانــي 
كذلــك مــن ضعــف امليزانيــة املرصــودة لهــذا املجــال، والتــي ال تمكننهــا مــن تلبيــة جميــع االحتياجــات علــى الصعيــد 

املحلــي و الوطنــي.

الــذي  الو�صــي،  بالقطــاع  املتعلقــة  البشــرية  املــوارد  فــي شــقين، شــق  لــه  التطــرق  يمكــن  البشــرية،  املــوارد  محــور 
هوقطــاع الشــباب وعلــى مســتوى األســس الوظيفيــة فــي إطــار العمــل املباشــر. وهنــاك الشــق املتعلــق بجمعيــات 
املجتمــع املدنــي، والــذي تزخــر فيــه املقاطعــة بكفــاءات عاليــة، مــن رؤســاء جمعيــات وفعاليــات املدينــة، وأفتخــر 
بمردودية النسيج الجمعوي املتواجد معنا.وبكل صدق سيأتي الوقت الذي سيسند فيها التدبير املفوض لبعض 
القطاعــات، للجمعيــات ألنهــا هــي الشــريك األسا�صــي، ولكــون تنزيــل اســتراتيجية الحكومــة يشــتغل فيهــا النســيج 
الجمعــوي بنســبة حوالــي 90 فــي املئــة، إذ بــدون اشــراك النســيج الجمعــوي ال يمكــن تفعيــل هــذه االســتراتيجية،

وتنزيــل  لتفعيــل  املدنــي  املجتمــع  بــه جمعيــات  تتكلــف  منــه  الكبيــر  فالجــزء  للتخييــم،  الوطنــي  البرنامــج  فــي  مثــال   
البرنامــج علــى مســتوى الواقــع، وحاليــا نشــتغل علــى برنامــج أوراش وســيأتي بعــده برنامــج فرصــة، حيــث أن برنامــج 
تشــغيل  خاللــه  مــن  ســيتم  والــذي  نجاحــه،  أجــل  مــن  الجمعــوي،  النســيج  علــى  حقيقــي  بشــكل  يراهــن  أوراش 
مجموعــة مــن الطاقــات. وعليــه فــإن دور الجمعيــات ليــس دورا تكميليــا بقــدر مــا هومحــوري وأسا�صــي فــي تنزيــل هــذه 
األهــداف، كمــا هومنصــوص عليــه فــي دســتور2011، بالتنصيــص علــى إشــراك املجتمــع املدنــي فــي التنزيــل الحقيقــي 

العموميــة. للسياســات 

 هنــاك مجموعــة مــن املقترحــات الســيد الرئيــس يمكننــا أن ننخــرط فيهــا كقطــاع للشــباب علــى مســتوى مقاطعــة 
تابريكــت.

عقــد . 1 خــالل  مــن  القــرب  ملخيمــات  كمركــز  الرحمــة  بحــي  البلــدي  املســبح  اســتغالل  اقتــراح 
اتفاقيــة شــراكة، فالســيد الوزيــر مســتعد لعقــد اتفاقيــات شــراكة لتعزيــز البنيــات التحتيــة 

وتجهيزهــا. الشــبابية  املؤسســات  وتأهيــل  تابريكــت،  مقاطعــة  مســتوى  علــى 
تنظيــم مهرجانــات مشــتركة مــع املديريــة اإلقليميــة للشــباب والتــي توقفــت علــى إثــر جائحــة . 2

كورونــا.
مــن . 3 الحتياجاتــه،  الحقيقــي  للتشــخيص  املقاطعــة  شــباب  لفائــدة  ميدانيــة  بدراســة  القيــام 

خــالل اســتمارات تتضمــن جميــع متطلباتــه، وعلــى اساســها نبنــي اســتراتيجية التنشــيط املحلــي 
علــى مســتوى النفــوذ الترابــي للمقاطعــة.

 أؤكد لكم أن املديرية اإلقليمية للشباب تمد يدها، وبابها مفتوح لجميع فعاليات املجتمع املدني. ولم أتطرق الى 
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الشــق الريا�صــي ألنــه ألحــق بــوزارة التربيــة الوطنيــة والرياضــة، وتحضــر معنــا مجموعــة مــن الجمعيــات الرياضيــة، 
التــي ســتغني النقــاش فــي هــذا املجــال، ولكــم منــي جزيــل الشــكر وشــكرا الســيد الرئيــس علــى الدعــوة.

الـمـنـشـط الـسـيـد: عـبـد الـقـادر دنـيـا .

شــكرا الســيد: رابيــا، فــي قــراءة تلخيصيــة الســتقراء مــا جــاء بــه، نســتخلص أن حقــوق الطفولــة والشــباب يعــرف 
عــدة صعوبــات، كقلــة التجهيــزات وضعــف التأطيــر البشــري الكافــي، وأشــار الســيد رابيــا الــى قــدرة الجمعيــات علــى 
تحمــل مســؤولياتها، إال أنهــا تواجــه عــدة إكراهــات، منهــا ضعــف الوقــت املخصــص لهــا الســتغالل دور الشــباب، 
وأداء واجبــات كــراء املقــرات. إال أن األهــم هــي الخالصــات التــي تطــرق لهــا الســيد رابيــا، وخصوصــا التعاقــد مــع 
الــوزارة الوصيــة، والبحــث عــن تمويــالت خارجيــة، وجلــب مشــاريع قــادرة علــى فتــح املجــال للشــباب. ومــع حرمــان 
الطفولــة والشــباب ملــدة ســنتين مــن االســتفادة مــن املخيمــات والتداريــب الوطنيــة، وأثرهــا الســلبي علــى الناشــئة، 
يجــب أن نعمــل عليهــا فــي نطــاق الترافــع الجماعــي. لدينــا  وهلل الحمــد خليــة تربويــة تشــتغل علــى املخيمــات الصيفيــة، 
ومجــاالت االصطيــاف والرحــالت وأنشــطة ترفيهيــة وثقافيــة. إن الحــوار فتــح بهــذا اللقــاء مــع الســيد الرئيــس ملــا 
تعرفــه مقاطعــة تابريكــت بالضبــط مــن كثافــة ســكانية ومشــاكل الطفولــة، وكمثــال، مــا وقــع باملركــب الريا�صــي 

االميــر مــوالي عبــد هللا، لذلــك يجــب ان نتصــدى لــكل ظواهــر االقصــاء واالنحــراف.

 الـسيـد: مـحسـن باهـدي: إطـار بـوكـالـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة.

واملصالــح  الهيئــات  ممثلــي  االعضــاء  الســادة  الكريــم،  للحضــور  وشــكرا  الدعــوة  علــى  الرئيــس  الســيد  شــكرا 
الخارجيــة، والســادة الزمــالء بجمعيــات املجتمــع املدنــي. فبتكليــف مــن اإلخــوان لــي مســاهمة فــي محــور التنشــيط 
الثقافــي والســياحي الواقــع والتحديــات، انطالقــا مــن موقعــي كإطــار بوكالــة التنميــة االجتماعيــة وفاعــل جمعــوي 

تابريكــت. بمقاطعــة 

 طبعــا محــور التنشــيط الثقافــي والســياحي الواقــع والتحديــات، هومحــور متداخــل، ونحــن االن فــي محطــة مهمــة، 
وهــي محطــة التشــخيص، ونشــكر عنهــا جماعــة ســال، لكونهــا فتحــت البــاب، ونتمنــى أخــذ جميــع املقترحــات بعيــن 

االعتبــار.

البــد أن نشــير الــى نقطــة مهمــة فــي مجــال التنشــيط الثقافــي والســياحي، وبالخصــوص اختصاصــات الجماعــة، كــون 
بالتنشــيط  87 منــه، أن االختصاصــات املتعلقــة  املــادة  القانــون التنظيمــي للجماعــات وخاصــة  فــي  أكــد  املشــرع 
املحلــي تنــدرج ضمــن االختصاصــات املشــتركة مــع فاعليــن اخريــن. وانطالقــا مــن هــذا الجانــب، نجــد أن مجموعــة 
مــن الجماعــات وعلــى الخصــوص جماعــة ســال، ال تعطــي األولويــة لهــذا املحــور، خصوصــا أمــام ضغوطــات امليزانيــة 
رغمــا أنــه محــور أسا�صــي، باعتبــار أن جوهــر مدينــة ســال هوالســاكنة، فاملدينــة التــي ال تســتثمر فــي ســاكنتها تجنــي 

مشــاكل متعــددة ومتنوعــة.



215سال اللي بغينا

 مــن ضمــن محــاور االســتثمار املهمــة، هوالشــق الثقافــي والتربــوي، فاملشــرع منــح صالحيــات للجماعــة للمســاهمة 
وفــق االمكانيــات واالولويــات.

الشــخصية االعتباريــة، حيــث  املقاطعــة،  يتســم بضعــف كبيــر، هومنــح  والــذي  للجماعــات  الثانــي  االختصــاص 
املقاطعــة  تشــتغل  اإلطــار  هــذا  وفــي  القانونيــة،  الشــخصية  مــن  وجردهــا  واملاليــة،  اإلداريــة  االســتقاللية  منحهــا 
الــى تقديــم مقترحــات  هــذا اإلطــار،  فــي  املقاطعــة  التســيير ومنحــة االســتثمار، وتلجــأ  الــى منحــة  بمنحــة، تنقســم 
أوملتمســات للجماعــة، فمشــاكل املجــال الثقافــي والســياحي بمدينــة ســال متراكمــة ملــدة ســنوات، لكــون املجالــس 
الســابقة فــي ظــل االكراهــات، اعتبــرت هــذا املجــال ال يدخــل ضمــن األولويــات، وليــس الجماعــة فقــط بــل حتــى 
األجهــزة الحكوميــة، مــا يــدل علــى ذلــك هوانعــدام مديريــة للثقافــة ومديريــة للســياحة بســال. حيــث ألحــق القطــاع 
الثقافــي بســال باملديريــة اإلقليميــة بالربــاط، والقطــاع الســياحي باملديريــة الجهويــة فــي إشــارة ضمنيــة بعــدم االهتمــام 

بالجانــب الثقافــي والســياحي باملدينــة، ســواء مــن طــرف القطــاع الحكومــي اوالفاعليــن املحلييــن.

 مقاطعــة تابريكــت بهــا 0.000	2 نســمة حســب إحصــاء 2014، رقــم ليــس بالســهل فــي بقعــة ضيقــة، أكبــر مقاطعــة 
االحيــاء  بيــن ســاكنة  الثقافــي  املــوروث  وتنــوع  االحيــاء،  بيــن  والتناقــض  واملشــاكل  الســكانية،  الكثافــة  مــن حيــث 
املشــكلة للمقاطعــة، ممــا يتطلــب العمــل علــى تحقيــق نــوع مــن التجانــس بخصــوص هــذا التنــوع الثقافــي للحيلولــة 
ككل،  املدينــة  واقــع  عــن  بمعــزل  عنــه  الحديــث  يمكــن  ال  الســياحي  املحــور  انحرافيــة.  ظواهــر  عــدة  وقــوع  دون 
فــي الجانــب الســياحي، هــي مقاطعــة  فاملقاطعــة القريبــة مــن مقاطعــة تابريكــت والتــي تزخــر بإمكانيــة االســتثمار 
ملريســة، ولأســف ال تتمتــع باســتثمارات ســياحية، حتــى تنعكــس إيجابــا علــى مقاطعــة تابريكــت، وفــي غيــاب إرادة 
اااراده مــن الجانــب الحكومــي )غيــاب الجهــاز الو�صــي عــن املجــال الســياحي باملدينــة(، وعــدم االســتثمار الجيــد 
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للمــوروث التاريخــي والثقافــي بمقاطعــة ملريســة، لينعكــس ايجابــا علــى مقاطعــة تابريكــت، فقــط لدينــا نقطــة وحيــدة 
فــي العنصــر البشــري، والتــي يمكــن ان يســتفيد منهــا  مضيئــة باملقاطعــة، وهــي املدرســة الفندقيــة التــي تســتثمر 
شــباب املدينــة فــي التكويــن بالقطــاع الســياحي، وبالتالــي لتطويــر محــور الســياحة باملقاطعــة ال بــد مــن تطويــره علــى 

مســتوى مقاطعــة ملريســة.

بخصــوص محــور الثقافــة، ال يمكــن أن نتحــدث عنهــا بمعــزل عــن روادهــا، حيــث تزخــر املدينــة بطاقــات ورواد 
متميزيــن، ممــا ينعكــس ايجابــا علــى الفاعليــن الجمعوييــن. طبعــا فتصنيفــات الثقافــة متعــددة، منهــا املكــون املــادي 
واملكــون االجتماعــي الــذي يعتبــر املحــرك االسا�صــي بمقاطعــة تابريكــت لغزارتــه، ممــا خلــق أثــرا متميــزا علــى مســتوى 

الجانــب الثقافــي. 

 ثم املكون الفكري الذي يتجلى في حضور رواد الثقافة بقوة رغم ضعف االمكانيات.

 واقع البنيات الثقافية العنوان البارز فيها هوالضعف واملحدودية.

إن توفــر مقاطعــة تابريكــت علــى دار الشــباب تابريكــت والفروـكـي، وهمــا فــي حاجــة للتجهيــزات الضروريــة، حيــث 
تعتبــر دار الشــباب تابريكــت موروثــا ثقافيــا للمدينــة، باعتبارهــا أول فضــاء للشــباب بســال، تتوفــر علــى طاقــات 

لديهــا غيــرة علــى املدينــة. أمــا دار الشــباب الفروـكـي فهــي تتميــز بضعــف املــوارد البشــرية املســيرة لهــا.

وأهــم مــا يؤثــر ســلبا علــى قطــاع الشــباب باملدينــة، هوعــدم كفــاءة رؤســاء املصالــح الخارجيــة للقطاعــات املعنيــة 
التــي يمكــن  للنهــوض بقطــاع الشــباب. ومــن الفضــاءات  بهــذا املجــال، ممــا يحرمهــا مــن االســتثمارات الضروريــة 
ان يســتفيد منهــا املجتمــع املدنــي، املركــز الثقافــي بحــي الرحمــة ودار الحــي الزالقــة، وفضــاء هوليــود. هــذا االخيــر 
الــذي هوفــي ملــك الجماعــة وتســيره جمعيــة ابــي رقــراق، ولأســف لالســتفادة منــه يجــب اداءه مبلــغ 3000 درهــم، 
واملالحــظ أنــه غيــر مســتثمر فــي التنشــيط الثقافــي بمقاطعــة تابريكــت، رغــم أن الجمعيــة املســيرة لــه تســتفيد مــن 
خاللــه مــن دعــم مالــي مهــم. كمــا أشــير الــى املركــز الثقافــي الــذي ســينجز بتابريكــت الشــمالية، وســيؤول تســييره 

ملؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن.

نســتخلص مــن كل هــذا، أن واقــع البنيــات التحتيــة الثقافيــة محــدودة وتتميــز بتعــدد املتدخليــن وغيــر خاضعــة 
لتوزيــع مجالــي منصــف، وعليــه يجــب علــى جماعــة ســال ومقاطعــة تابريكــت خصوصــا االســتثمار فــي هــذا املجــال، 

لينعكــس إيجابــا علــى الســاكنة باعتبارهــا العنصــر االسا�صــي الــذي يجــب االســتثمار فيــه.

 هنــاك طبعــا إكــراه الوعــاء العقــاري باملقاطعــة، إال أن النقــط املضيئــة بالنســبة لهــذا القطــاع هــي الديناميكيــة 
الجمعويــة املتميــزة للفاعليــن الجمعوييــن فــي ظــل ضعــف امكانياتهــم املاديــة.

 هنــاك اســتحضار للمــوروث الثقافــي املتميــز فيمــا يتعلــق بملــك التشــاور، الــذي خلــق نوعــا مــن االنســجام والتعــاون 
بيــن الفاعليــن الجمعوييــن باملدينــة، وخصوصــا بمقاطعــة تابريكــت ممــا خلــق إضافــات نوعيــة لتطويــر وتدعيــم 
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الســاكنة. 

أختم باملقترحات للنهوض بالشأن الثقافي باملقاطعة:

أدعو للترافع لدى املؤسسة الرسمية املعنية بالشأن الثقافي املحلي.. 1
عــن . 2 البحــث  فــي  املتمثــل  تلعــب دورهــا  لكــي  بســال  وإحــداث مندوبيــة  الثقافيــة  التنميــة  دعــم 

الالزمــة. الثقافيــة  التحتيــة  البنيــات  انجــاز  فــي  واملســاهمة  تمويــالت 
دعوة القطاع الخاص للمساهمة واملشاركة في النهوض بالقطاع الثقافي.. 3
استثمار املوروث الثقافي املتوفر.. 4
استثمار فضاءات البنايات املهجورة كمثال »الشركات املهجورة بالحي الصناعي بحي الرحمة . 	

وبعض الفضاءات التعليمية«.
ت ثقافية فنية تتالءم مع تطلعات الساكنة.. 6

َ
الترافع على إحداث منشا

البحــث عــن مــوارد ماليــة إضافيــة فــي إطــار شــراكات مــع مؤسســات ومنظمــات حكوميــة، وعقــد . 7
توأمــة مــع مــدن أخــرى.

مساهمة الجميع انطالقا من غيرته كمكون من مكونات ساكنة املدينة ،. 8

الـمـنـشـط الـسـيـد: عـبـد الـقـادر دنـيـا .

شــكرا الســيد: باهــدي، قــراءة بســيطة قبــل أن أمــر لحــدث خــاص ، فالثقافــة كمــا يعتبرهــا الســيد باهــدي ليســت 
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ضمــن األولويــات مــع كامــل األســف ، ويســتدرك األســتاذ بتطرقــه لوجــود فعاليــات ثقافيــة وازنــة بمدينــة ســال، 
بروادهــا وموروثهــا املهــم ،وأذكــر بمســرح الهــواة الــذي كانــت تزخــر بــه املدينــة والثقافــات داخــل االســوار، إال أن هــذا 

املــوروث عــرف تدهــورا كبيــرا مــع ضعــف االهتمــام.

أشــار الســيد: باهــدي الــى املشــاكل علــى مســتوى دور الشــباب واملؤسســات الثقافيــة، مــن حيــث التأطيــر البشــري 
والتنشــيط املحلــي، إضافــة إلــى ضعــف اإلمكانيــات املتوفــرة ألطــر وزارة الشــباب والثقافــة، لالضطــالع بمهامهــم 

الثقافيــة علــى الشــكل املطلــوب.

النســيج  إمكانيــات  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  عقــود  وفــق  املؤهلــة  للجمعيــات  الثقافيــة  املؤسســات  تســيير  تفويــض 
الجمعــوي باملقاطعــة، وتوضيــح اختصاصــات جميــع املتدخليــن مــن جماعــة ومقاطعــة والجمعيــة املســيرة وغيرهــا 

مــن املؤسســات املختصــة.

علــى  واالنفتــاح  تشــاورية،  ديناميــة  ونهــج  للثقافــة،  مندوبيــة  إحــداث  هــي،  لالقتراحــات  بالنســبة  النقــط  أهــم 
الثقافــي. امليــدان  فــي  والدوليــة  الوطنيــة  الشــراكات 

أغتنــم الفرصــة للترحيــب بالســيد: عمــر السنتي�صــي رئيــس جماعــة ســال، والــذي شــرفنا بحضــوره فــي هــذا اللقــاء 
لبرنامــج  إعدادهــا  فــي  الجماعــة  عليــه  انفتحــت  الــذي  والتشــارك  التشــاور  مبــدأ  بذلــك  مجســدا  التشــاوري، 

الســالفة. التدخــالت  علــى  للتعليــق  الرئيــس  للســيد:  الكلمــة  عملها،وأتــرك 
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السيد: رئيس مقاطعة تابريكت املصطفى السالمي.

شــكرا الســيد: عبــد القــادر دنيــا ،الحضــور الكريــم كل باســمه وصفتــه، أرحــب بكــم وبالســيد رئيــس جماعــة ســال ، 
اليــوم اللقــاء التشــاوري التشــاركي مــع جميــع الفاعليــن املحلييــن ،إلنجــاح التنميــة املســتدامة املنشــودة.

لقــاء اليــوم لــن يكــون االول وال األخيــر، سنســتمع ملشــاكلكم وهمومكــم، ســنرفع التوصيــات، ونترافــع عليهــا لــدى 
مجلــس الجماعــة. كمــا جــاء فــي تدخــالت االخــوان، مجلــس مقاطعــة تابريكــت لديــه منحــة وليســت ميزانيــة ،حيــث 
الى3.200.000درهم،هنــاك   1.200.000 مبلــغ  مــن  املحلــي  للتنشــيط  املرصــودة  االعتمــادات  رفــع  علــى  عملنــا 
إكراهــات وخصــاص وإعمــاال بمبــدأ االنصــاف واالنفتــاح الــذي ينهجــه مجلــس مقاطعــة تابريكــت، فالبــاب مفتــوح 
فــي وجــه الجميــع ، ونحــن رهــن إشــارتكم لإلصغــاء النتقاداتكــم وطلباتكــم ومقترحاتكــم، وكمــا جــاء فــي تدخــل األخ 
رابيــا هنــاك نقــص فــي دور الشــباب، ويمكــن التغلــب علــى هــذا النقــص بتوفيــر االعتمــادات املاليــة الكافيــة فــي ظــل 
فــي هــذا  الكافــي بمقاطعــة تابريكــت، ونلتمــس مــن الســيد رئيــس جماعــة ســال املســاعدة  وجــود الوعــاء العقــاري 

الصــدد.

فاملقاطعــة، بكثافتهــا الســكانية، تعانــي مــن قلــة الفضــاءات، وتكوينهــا الفسيفســائي املختلــف وبســاطة أغلبيــة 
ســاكنتها.

ورغــم اإلكراهــات يجــب علينــا العمــل يــدا فــي يــد للدفــع بعجلــة التنميــة املحليــة لبــر األمــان، وكمــا تعرفــون فمجلــس 
عنــد حســن ظنكــم  أكــون  أن  واتمنــى  املحلــي،  الشــأن  فــي  تجربــة  اول  لهــم  شــباب  مــن  يتكــون  تابريكــت  مقاطعــة 

بدعمكــم انطالقــا مــن غيرتكــم علــى هــذه املدينــة.

الـمـنـشـط الـسـيـد: عـبـد الـقـادر دنـيـا .

شــكرا الســيد الرئيس على هذه الكلمة الطيبة، وســأعطي الكلمة للســيد عمر السنتي�صــي رئيس جماعة ســال، على 
أســاس تركيــز كلمتــه علــى التنشــيط املحلــي وبالخصــوص بمقاطعــة تابريكــت فــي ظــل كثافتهــا الســكانية وانتظــارات 

الســاكنة واملجتمــع املدنــي.

السيد: عمر السنتي�سي رئيس جماعة سال.

بســم هللا الرحمــان الرحيــم والســالم علــى أشــرف املرســلين، الســيد الرئيــس املحتــرم األســاتذة األجــالء، االخــوات 
واإلخــوان، الحضــور الكريــم، بدايــة أعبــر لكــم عــن ســعادتي وافتخــاري بحضــور هــذا اللقــاء التشــاوري.

غنــى املنتخــب هوالتشــاور الحقيقــي، وأؤكــد لكــم أن املجلــس أخــذ علــى عاتقــه املقاربــة التشــاورية بحســن نيــة، 
ونعمــل علــى تنزيلهــا علــى أرض الواقــع، ونســجل انخــراط الســاكنة فــي هــذه املقاربــة. كمــا أنــه يجــب علينــا اســتغالل 
تموقــع مدينــة ســال كمركــز للعبــور، وتثميــن التنــوع الديموغرافــي كقيمــة مضافــة تســاعد علــى تطويــر التنشــيط 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 220

املحلــي باملدينــة.

طبعا منتدى القرب )محور التنشيط املحلي( هومهم جدا وسأتير نقطتين.

ســابقا، . 1 الجهــة  مجلــس  لرئيــس  أول  نائبــا  وبصفتــي  بفرنســا،   »lorraine« جهــة   بخصــوص 
اشــتغلت علــى هــذا امللــف وكان تعاونــا المركــزي مهــم جــدا، وأتمنــى مــن مجلــس الجهــة الحالــي 

إحيائــه. إعــادة 
يمكننــا االفتخــار بالقطــب الخدماتــي تيكنوبوليــس، والــذي ال يتوفــر مثلــه فــي املغــرب، باعتبــاره . 2

رافعــة ثقافيــة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، حيــث أن الثقافــة يمكنهــا كذلــك تحصيــل 
مــوارد ماليــة مهمــة، فســال تتوفــر علــى قطــب أكاديمــي مــن املســتوى الرفيــع بمؤسســاته العاليــة 
)املدرســة العليــا للتجــارة، مدرســة القضــاة، الكليــة.....( لذلــك يمكــن اســتثمار هــذا القطــب 

الثقافــي االقتصــادي فــي إعــادة إحيــاء التوأمــة مــع جهــة »lorraine« بفرنســا.

فيمــا يتعلــق بالوعــاء العقــاري املتوفــر بالحــي الصناعــي بحــي الرحمــة، فــإن املجلــس يشــتغل علــى هــذا   
بخصوصــه. الوالــي  الســيد  مــع  تكلمــت  وقــد  امللكيــة،  لنــزع  القانونيــة  املســاطر  ســلك  علــى  نعمــل  ونحــن  امللــف، 

فســال لديهــا عــدة إكراهــات، إال أنهــا تتوفــر كذلــك علــى مؤهــالت، فانطالقــا مــن املشــاريع التــي ســننكب علــى إنجازهــا 
بالحــي الصناعــي بحــي الرحمــة، ســنتمكن مــن تســديد مســتحقات األبنــاك مقابــل الرهــون املوضوعــة مــن طرفهــا علــى 
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شــركات هــذا الحــي الصناعــي، لتحويلــه إلــى قطــب لخلــق الثــروة بحــي الرحمــة.

أؤكــد لكــم أننــي أحــب سياســة القــرب، ألن سياســة القــرب تجعلــك تبلــور األفــكار الــى إنجــازات، أشــير الــى أن حــي 
الرحمــة ســتعرف مشــاريع مهيكلــة. الجانــب االقتصــادي ســيعرف طفــرة كبيــرة بســبب املنطقــة الصناعيــة ألبــي 
القنــادل، إد ســتعرف املدينــة تحــوال عميقــا خــالل الســنتين املقبلتيــن وبالتالــي ســتتمتع بنفــس مقومــات منطقــة 

»lorraine« مــن حيــث املكــون الثقافــي واالكاديمــي واالقتصــادي.

فــإذا كانــت جماعــة ســال تفتقــر إلمكانيــات كبيــرة ولديهــا عــدة إكراهــات، فــإن الجهــة لهــا مــن االمكانيــات مــا سيســاعد 
فــي تنميــة مدينــة ســال. وبخصــوص اإلعــداد لبرنامــج عمــل الجماعــة، أقمنــا حفــل افتتــاح مهــم لتشــجيع الفاعليــن 

والســاكنة لالنخــراط علــى أســاس التشــاور والتشــارك، وقــد ملســت االنخــراط املكتــف فــي جميــع املنتديــات.

فــي املكتــب املســير وبتعــاون مــع رؤســاء املقاطعــات، إعــداد برنامــج عمــل نابــع مــن طموحــات واقتراحــات  هدفنــا 
الســاكنة، ســننكب مــن خاللــه علــى إنجــاز مشــاريع تســتجيب ألولويــات املواطــن، ودون أن أطيــل عليكــم أشــكر 

الرئيــس والحضــور الكريــم. الســيد 

 الـمـنـشـط الـسـيـد: عـبـد الـقـادر دنـيـا .

أظــن أنهــا كلمــة مثمــرة وجــاءت فــي ســياق العمــل والتدخــالت الســالفة، ألننــا نعقــد العــزم علــى أن تكــون مدينــة 
ســال فــي مســتوى التطلعــات، وأعطــي الكلمــة لــأخ الســيد: مصطفــى الهاللــي مديــر مركــز الرعايــة االجتماعيــة بأبــي 
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القنــادل.

الـــــــمـــــــعــــــقـــــبـــــــون

السيد: مصطفى الهاللي مدير مركز الرعاية االجتماعية بأبي القناديل

بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلين، الســيد رئيــس مقاطعــة تابريكــت، الســيد 
رئيــس الجلســة، االخــوان املتدخلــون، أيهــا الحضــور الكريــم. بدايــة البــد أن ننهــئ أنفســنا علــى هــذا اللقــاء التشــاوري 

الــذي هوعربــون علــى أن مقاطعــة تابريكــت تســير فــي نهــج سياســة التشــاور التشــاركي.

قبل أن أتدخل في نطاق اختصاص الجماعة في مجال الرعاية االجتماعية، البد أن أشير الى نقطتين أساسيتين

النقطــة االولــى: وهــي مقاربــة تشــاورية قويــة مــع املجتمــع املدنــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة علــى غــرار الــدول التــي 
بنــت نهضتهــا مــن خــالل التعــاون مــع املجتمــع املدنــي، ألن ســابقا كانــت التنميــة تقــوم علــى أســاس رجــل الســلطة 

واملنتخبيــن، فــي حيــن اليــوم أصبحــت تنبنــي علــى إشــراك املجتمــع املدنــي.

النقطة الثانية: وهي االســتثمار في العنصر البشــري، وخاصة فئة الشــباب عبر تنظيم ورشــات تكوينية والتأطير، 
لكون الشــباب هوالذي ســينكب على االوراش املفتوحة بمدينة ســال.

بالنســبة لتدخــل الجماعــة فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، فهــذا الــدور يدخــل فــي إطــار االســتثمار فــي العنصــر 
البشــري، عبــر دعــم هــذه املؤسســات بإنجــاز مشــاريع مــدرة للدخــل لفائــدة املنخرطيــن بهــا، وكاقتــراح بســيط: بنــاء 

مراحيــض عموميــة تــؤول مداخيلهــا لفائــدة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.

عقــد اتفاقيــات شــراكة مــع مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ملســاعدتها فــي بعــض مصاريــف التســيير، كأداء واجبــات 
الظواهــر  بعــض  فــي وضعيــة صعبــة  ملحاربــة  فــي االشــخاص  املــاء والكهربــاء، ومــن خاللهــا سنســتثمر  اســتهالك 

اإلنحرافيــة. وأجــدد الشــكر للســيد الرئيــس والحضــور الكريــم.

 الـمـنـشـط الـسـيـد: عـبـد الـقـادر دنـيـا .

شكرا على تركيزكم على املسائل املدرة للدخل ونمر للمناقشة العامة.

الــــمــــنــــاقـــشـــــة الـــــعــــامــــــة.

رشــيــد نـاصــر: فـاعـل جـمـعــوي.
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بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلين، بدايــة أنــا جــد مســرور علــى حضــوري بعــد 
غيــاب طويــل علــى املقاطعــة، ونجــدد التبريــك للســيد الرئيــس والســادة أعضــاء املجلــس، نلمــس نيــة صادقــة فــي 

العمل والتعامل مع املجتمع املدني، وأتمنى أن يكون هذا االخير في املســتوى املطلوب. اليوم نتكلم عن التنشــيط 
املحلــي، ونســجل اإلشــارة اإليجابيــة للســيد الرئيــس بالرفــع مــن االعتمــادات املرصــودة لهــذا القطــاع بشــكل مهــم، 
ممــا يــدل علــى أن هنــاك اهتمــام كبيــر للتنشــيط املحلــي، بجميــع مجاالتــه، واملالحــظ أن جــل املتدخليــن تحدثــوا 
عــن التنشــيط الثقافــي، فــي حيــن أن عــدد مهــم مــن الجمعيــات الحاضــرة معنــا تنشــط كذلــك فــي املياديــن التربويــة 
واالجتماعيــة والرياضيــة. نســجل نقــص حــاد فــي مجموعــة مــن املرافــق الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة، حيــث أن 
مالعــب القــرب املنجــزة رغــم أهميتهــا ال تلبــي جميــع طموحــات الســاكنة فــي ظــل ارتفــاع الكثافــة الســكانية باملقاطعــة.

الناشــئة والتأطيــر ملحاربــة  للنــأي بنفســها عــن األنانيــة واإلنكبــاب علــى تربيــة  أتوجــه لجمعيــات املجتمــع املدنــي 
الشــباب. فيهــا  يتخبــط  التــي  الظواهــر االنحرافيــة  بعــض 

املصطفى وهبي: رئيس املنظمة الوطنية لألعمال التطوعية بال حدود.

بســم هللا الرحمــان الرحيــم، أشــكر الســيد الرئيــس علــى هــذا اللقــاء ونشــكر الحضــور الكريــم. بالنســبة لتدخلــي 
ربمــا ســيكون تعقيبــي شــيئا مــا علــى مــا جــاء بمداخلــة الســيد رابيــا حــول املرافــق، حيــث جــل املرافــق التــي تســيرها 
بعــض املندوبيــات تعانــي مــن عــدم الصيانــة، وأخــص بالذكــر املركــز السوســيوريا�صي اللــة خديجــة بحــي الرحمــة، 
والــذي يســيره مســيرون ال يدركــون مشــاكل املنطقــة، لذلــك أقتــرح تســيير هــذه املرافــق مــن طــرف كفــاءات قريبــة 
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مــن همــوم الســاكنة، كمــا أســجل النقــص الحــاد فــي مالعــب القــرب بحــي الرحمــة فــي ظــل توفــر وعــاء عقــاري مهــم.

بخصــوص برنامــج أوراش، اتضــح أن معاييــر االســتفادة منــه فصلــت علــى مقــاس إمكانيــات الجمعيــات التــي تتمتــع 
بميزانيــات ضخمــة.

فيمــا يتعلــق باملســبح البلــدي لدينــا جمعيــة رائــدة فــي رياضــات الغطــس والســباحة، هــي االولــى بتســيير خدمــات هــذا 
املرفــق لتشــجيع وتطويــر هــذه الراضــة بمقاطعــة تابريكــت. أمــا املؤسســات االكاديميــة التــي تطــرق لهــا الســيد رئيــس 
الجماعــة، فــإن الفئــات التــي تعانــي الهشاشــة وأبنــاء ذوي الدخــل املحــدود ال يســتفيدون مــن هــذه املؤسســات 

لالرتفــاع املهــول لواجبــات التمــدرس بهــا.

ســعــيــد مــاكــودي: فـاعـل جـمـعــوي

بســم هللا الرحمــان الرحيــم، اإلخــوان الحاضريــن، تحيــة عاليــة للمناضليــن الجمعوييــن،  تحيــة للســيد الرئيــس. 
بدايــة ســأتطرق ملشــكل العالقــة بيــن الجمعيــة والجماعــة، والتــي كانــت تتســم بعالقــة املنحــة، حتــى أتــى دســتور 
2011 فوضــع ركائــز هــذه العالقــة فــي ســياقها التشــاوري التشــاركي، إذ أصبحــت الجمعيــات قــوة اقتراحيــة يجــب 
منحــة  تعويــض  رياضيــة،  كجمعيــات  أقتــرح  وعليــه   .  113-14 التنظيمــي  بالقانــون  هوموثــق  كمــا  اليهــا  االصغــاء 

الجماعــة بتمويــل وتتبــع برامــج الجمعيــات بعــد دراســة الجــدوى ومــدى تطابقهــا مــع برامــج وأهــداف الجماعــة.
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إعفــاء  ونثمــن  األمثــل،  بالشــكل  املدنــي  املجتمــع  ومكونــات  طاقــات  الســتغالل  املحلييــن  الفاعليــن  انتبــاه  نلفــت 
بمشــكل  االهتمــام  الجماعــة  مــن  ونلتمــس  البلــدي،  امللعــب  اســتغالل  واجبــات  أداء  مــن  الرياضيــة  الجمعيــات 

ملرافقــه. والصيانــة  النظافــة 

الشبيهي بسمة: مساعدة اجتماعية بمركز حماية الطفولة بسال

الســالم عليكــم ،مداخلتــي ســتتركز علــى الجانــب االجتماعــي، حيــث هنــاك نقــص حــاد فــي مراكــز إيــواء الطفولــة 
املتواجــدة  املراكــز  وإعــادة هيكلــة  املراكــز،  هــذه  مــن  إنشــاء مجموعــة  أقتــرح  لذلــك  املتمدرســين،  لغيــر  وخاصــة 

البالغيــن. عــن  وفصــل االطفــال 

يــونــس الــزرودي: فـاعـل جـمـعــوي

أشــكركم على هذا اللقاء التشــاوري التشــاركي، أخواتي إخواني رؤســاء الجمعيات، تدخلي ســيتمحور حول مجال 
بالذكــر رياضــة املالكمــة، ألهميتهــا  الهشــة، وأخــص  فــي الطبقــات  الريا�صــي، والــذي أعتبــره اســتثمارا  التنشــيط 
وتقويــم  واإلجــرام  املخــدرات  بمخاطــر  وتحسيســهم  الشــباب  اســتقطاب  علــى  نعمــل  حيــث  والنفســية،  البدنيــة 

ســلوكهم، وكان طموحنــا خلــق شــراكة فــي رياضــة املالكمــة بيــن مدينــة ســال ومدينــة فرنســية.

توصيتنــا فــي هــذا الصــدد هــي توفيــر البنيــات التحتيــة الالزمــة الســتقطاب الشــباب والبحــث عــن أبطــال فــي رياضــة 
املالكمــة.

مـحـمــد الـحـافـضــي: فـاعـل جـمـعــوي.

للنقــل  املســتقلة  الوكالــة  متقاعــدي  مشــاكل  الــى  أشــير  املحتــرم،  الرئيــس  للســيد  خاصــة  وتحيــة  للجميــع  تحيــة 
الحضــري ســابقا، كمــا أن الشــركة املفــوض لهــا تدبيــر قطــاع النقــل الحضــري حاليــا باملدينــة، لديهــا هاجــس تجــاري 
محــض، ال تهتــم بالشــق االجتماعــي، وكمثــال عــدم اســتفادة االشــخاص فــي وضعيــة صعبــة وفئــة املتقاعديــن مــن 

الوكالــة ســابقا.

الـمـنـشـط الـسـيـد: عـبـد الـقـادر دنـيـا .

شــكرا الســيدالحافظي، أشــير الــى أن موضــوع النقــل الحضــري ســبق التطــرق لــه فــي منتــدى املرافــق العموميــة 
فــي اللقــاء الــذي ســتناقش فيــه مخرجــات هــذا املوضــوع. والخدمــات، وأدعــوك للحضــور 

مـصـطــفى قـصـبــاوي: فـاعـل جـمـعــوي

بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلين، الســيد رئيــس املقاطعــة، الحضــور الكريــم كل 
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باســمه وصفتــه، مــا يتبــادر للذهــن فــي هــذا اللقــاء، هوغيــاب بعــض الجهــات املعنيــة بقطــاع التنشــيط املحلــي، وعلــى 
الخصــوص وزارة التربيــة الوطنيــة والرياضــة، والقطــاع الخــاص. وســأتحدث بلســان اإلعاقــة بصفتــي منســق الهيئــة 
املحليــة لإلعاقــة، ومستشــار فــي اللجنــة الثقافيــة، وســينصب تدخلــي بشــكل عــام عــن الثقافــة والتــي أشــير فــي بعــض 
التدخــالت الــى عــدم تمتعهــا باألولويــة، وخصوصــا عــدم توفيــر االعتمــادات املاليــة الكفيلــة للنهــوض بأوضاعهــا، إال 

أنــه يمكــن للثقافــة أن تلعــب دورهــا التكوينــي والتقويمــي عــن طريــق روادهــا الذيــن تزخــر بهــم املقاطعــة.

بخصــوص شــق اإلعاقــة وارتفــاع معدالتهــا بمقاطعــة تابريكــت، يجــب مواكبتــه ببرامــج للتنشــيط املحلــي املالئــم 
واملندمــج الخــاص بهــذه الفئــة، ونتمنــى أن تكــون لنــا مهرجانــات خاصــة باألطفــال والشــباب فــي وضعيــة إعاقــة، 

وتنظيــم مخيمــات صيفيــة خاصــة بشــراكة مــع الجماعــة ومؤسســة التعــاون الوطنــي.

سـعيــد اشـنــيـنـيـك: فـاعـل جـمـعــوي.

الســالم عليكــم وتحيــة للجميــع، بدايــة أنــوه بمجهــودات مجلــس املدينــة ومجلــس املقاطعــة علــى تنظيمهــم لهــذه 
اللقــاءات التشــاورية، لدينــا مــوروث يتجلــى فــي اللجنــة التشــاورية التــي تقــدم اقتراحــات بنــاءة.

تطرقنــا للتنشــيط املحلــي وتناســينا الثقافــة البيئيــة ملــا لهــا مــن دور مهــم فــي جلــب األنشــطة الســياحية للمدينــة 
فــي  باهــدي  الســيد: محســن  فــي مداخلــة  مــا جــاء  أثمــن  تابريكــت علــى الخصــوص، وباملناســبة  عمومــا ومقاطعــة 

فــي هــذا امليــدان. إشــارته للخصــاص املســجل 

علــى ضــوء مداخلتنــا هاتــه نقتــرح بعــض التوصيــات التــي نراهــا كفيلــة بالنهــوض بأوضــاع التنشــيط املحلــي باملدينــة 
ونلخصهــا فيمــا يلــي:

مأسسة آلية التشاور والتشارك بين املقاطعة وجميع مكونات املجتمع املدني.. 1
املجلــس االقتصــادي . 2 البيئيــة كمــا ضمنهــا  الثقافــة  والتربيــة علــى  املســتدامة  التنميــة  ادمــاج 

هــذا اإلطــار. فــي  واالجتماعــي بتوصيتــه 
إعــداد ميثــاق تقافــي محلــي يكــون بمتابــه إطــار للتخطيــط الحضــري للمــدن املســتقبلية يراعــي . 3

خصوصيــة الثقافــة املحليــة والتــراث غيــر املــادي واالرث املعمــاري للمدينــة.
إعــادة النظــر فــي مقاربــة برامــج التنشــيط املحلــي علــى صعيــد املقاطعــة والعمــل علــى تحيينهــا . 4

لجعلهــا فــي متنــاول جميــع الســاكنة.

نبيل املاجدي: عضواتحاد أمل جمعيات االنبعاث.

الســالم عليكــم، بدايــة أشــكر مجلــس مقاطعــة تابريكــت فــي شــخص الســيد الرئيــس، اإلخــوان املتدخليــن، 
جمعيــات املجتمــع املدنــي ،والحضــور الكريــم. بصفتــي عضواتحــاد أمــل جمعيــات االنبعــاث ، ســأتحدث عــن 
حــي االنبعــاث الــذي يتميــز بكثافــة ســكانية، ويفتقــد للبنيــات االساســية فــي التنشــيط املحلــي رغــم املجهــودات 
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املبذولــة مــن طــرف مجلــس املقاطعــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي، وفــي هــذا الصــدد ارفــع التوصيــات التاليــة.

العمل على وعي الفرد وإشراكه في التفعيل.. 1
تنشيط محلي يوكب الواقع االجتماعي. 2
تصور موحد ملنطقة تابريكت. 3
التنسيق ما بين استثمار امليزانية وأهداف الدولة والناخب السيا�صي ووعي الفرد.. 4

ســعـيــد الــشــعــبـانــي: فـاعـل جـمـعــوي.

الســالم عليكــم، أشــكر الســيد الرئيــس علــى تعاونــه مــع الفريــق النســوي لجمعيــة أمجــاد ،بخصــوص برنامــج 
عمل الجماعة للفترة 2027-2022، سأتطرق في تدخلي ملجال رياضة كرة القدم، وعلى الخصوص إنجازات 
فريــق جمعيــة أمجــاد الســالوية، رغــم االكراهــات وغيــاب الدعــم وبــدون ميزانيــة، وألتمــس مــن الســيد الرئيــس 

مســاعدة الجمعيــة، خصوصــا وأنهــا تحتضــن حوالــي 120 فتــاة تفاديــا لســقوطهن فــي مظاهــر االنحــراف.

عبد الجليل السقايطي: رئيس جمعية املرجان للغوص والرياضات املائية.

محليــا  بــدأت  الجمعيــة  أنشــطة  أن  الــى  أشــير  الكريــم،  والحضــور  الرئيــس  الســيد  نشــكر  عليكــم،  الســالم 
وأصبحنــا عضومؤســس فــي الجامعــة امللكيــة للغــوص فــي ســنة 2019 ، فــازت الجمعيــة ببطولــة املغــرب فــي 
الغــوص بالقنينــات رغــم االكراهــات، وفــي هــذه الســنة طفليــن مــن مدينــة ســال مثــال املغــرب ببطولــة العالــم فــي 
روســيا، ولذلــك يحــق لنــا االفتخــار بإنجــازات الجمعيــة، ولإلشــارة فــإن الجمعيــة تشــتغل كذلــك علــى البيئــة، 
ولعــل خيــر دليــل علــى ذلــك هوفوزنــا بجائــزة االميــرة اللــة حســناء للمحافظــة علــى البيئــة، والتحــدي الــذي 
نرفعــه االن هوصنــع بطــل عالمــي مــن مدينــة ســال، وأشــكر فــي هــذا الصــدد الســيد الرئيــس علــى دعمــه لناوأهنــئ 

ســاكنة تابريكــت بهــذا الرئيــس، وأتمنــى أن يطــول مقامــه بيــن السياســيين.

ملحاربــة ظواهــر االنحــراف املرتبطــة بالفقــر عملنــا علــى احتضــان االطفــال وتشــجيعهم علــى ممارســة رياضــة 
الغطــس ليكونــوا قــدوة للجميــع. ونشــير الــى أن كل هــذه االنجــازات الســالفة الذكــر تحققــت فــي ظــل غيــاب 
الدعــم منــذ ســنة 2016 ،وتجــدر االشــارة أنــه فــي خضــم توقفنــا عــن التداريــب لعــدم تمكننــا مــن أداء واجبــات 
املســبح، شــاركنا  بنهائيتيــن فــي دجنبــر 2021 بمركــب محمــد الخامــس وحصلنــا علــى جوائــز قيمــة )	1 ميداليــة 

ورقــم قيا�صــي وطنــي(.

لدينــا مشــروع لتدبيــر املســبح البلــدي بحــي الرحمــة، وألتمــس منكــم وضــع الثقــة فــي مشــروعنا ودعمــه مــن طــرف 
املجلس وجمعيات املجتمع املدني، ليكون في مســتوى تطلعات الســاكنة.

عــبـد اللــه الــزيــات: فـاعـل جـمـعـــوي.
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تحيــة أخويــة للجميــع والحضــور الكريــم، وتحيــة للســيد الرئيــس، أســجل رغبــة املســؤولين فــي الرفــع مــن قاطــرة 
التنميــة املحليــة، أقتــرح منصــة للتواصــل تتلقــى اقتراحــات وارتســامات وانتقــادات الفاعليــن االجتماعييــن 

واالقتصادييــن واملواطنيــن لتدعيــم عمــل املجلــس والطاقــات الكبيــرة التــي تزخــر بهــا املدينــة.

أوحــطــمــت مــحــمــد: فـاعـل جـمـعــوي.

بكــم، ســؤالي يتمحــور حــول ممارســة  الســالم عليكــم ورحمــة هللا تعالــى وبركاتــه، االخــوان االخــوات مرحبــا 
الظواهــر  مــن  وتحصينهــم  الضواحــي  شــباب  لتأطيــر  الســاللية  باألرا�صــي  ألنشــطتها  الناشــئة  الجمعيــات 

االنحرافيــة.

بــنــسـعــيــد ســعــيــد: فـاعـل جـمـعـوي.

الســالم عليكــم، بصفتــي رئيــس جمعيــة حــارة، ســأتكلم عــن حــي الرحمــة قطــاع واوالــذي تنشــط فيــه جمعيتنــا،  
مطالبــا بإنجــاز الطريــق الرابــط بيــن حــي الرحمــة وحــي ســيدي عبــد هللا، لفــك العزلــة وإزالــة النقــط الســوداء 
إعــادة هيكلــة  الــى  الرحمــة، إضافــة  القــرب حــي  املتجوليــن بســوق  الباعــة  إيــواء  النفايــات(، وإعــادة  )تراكــم 

املســبح البلــدي وتفويــض تدبيــره للجمعيــات املختصــة فــي ميــدان الســباحة، وتهيئــة مالعــب القــرب.

عــبـد الــهـادي عــقــاد: فــاعــل جــمـعـــوي.

بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلين، تحيــة لــكل فعاليــات املجتمــع املدنــي، 
وملجلــس مقاطعــة تابريكــت بــكل مكوناتــه. مــادام شــعار برنامــج عمــل املدينــة هــو »ســال اللــي بغينــا«، نريــد 
أن يعيــش املواطــن الســالوي العيــش الكريــم اللــي بغينــا، فيمــا يخــص الصحــة والتعليــم والشــغل، وبالتالــي 
بتظافــر الجهــود ســنحقق املبتغــى، مــن خــالل االســتفادة مــن الطاقــات واملرافــق العموميــة التــي تزخــر بهــا 
املنطقــة، كســوق القــرب »الســوبير« بحــي الرحمــة الــذي لــم يســتغل لســنوات ، وســوق القــرب قطــاع واوالــذي 

هجــره الباعــة املتجولــون، ثــم هضبــة حــي الرحمــة ،ملــاذا ال تســتغل كموقــع إيكولوجــي وكثــروة بيئيــة. 

الريــادي  دورهــا  لتلعــب  لتابريكــت  التشــاورية  اللجنــة  دور  تفعيــل  إعــادة  نلتمــس  التشــاور،  يخــص  وفيمــا 
باملشــاركة فــي اقتــراح وتقييــم وتشــخيص املشــاريع، ويجــب االنطالقــة مــن االهــداف التــي فشــلت فــي تحقيقهــا 
بحــي  الصناعــي  الحــي  فــي  الــروح  بعــث  بإعــادة  نطالــب  الصــدد  هــذا  وفــي  الرهــان،  الســابقة لكســب  املجالــس 

الرحمــة

زهــور الــكــانــونــي: فـاعـلـة جـمـعـويـة.

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين، نشكر السيد رئيس مقاطعة تابريكت   
لتابريكــت،  التشــاورية  اللجنــة  تفعيــل  إعــادة  وأتمنــى  املحلــي،  التنشــيط  حــول  التشــاوري  اللقــاء  هــذا  علــى 
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مطالبــة املجتمــع املدنــي بالعمــل علــى تحديــد البرامــج الهادفــة والبحــث عــن مــوارد ماليــة إضافية،والشــراكة 
وبمقاطعــة  املزرعــة خصوصــا  بحــي  املجــال األخضــر  نســجل ضعــف  واألعيــان.  االقتصادييــن  الفاعليــن  مــع 

عمومــا. تابريكــت 

نطالــب باالســتغالل املعقلــن لبنيــات التنشــيط املحلــي حثــى يســتفيد الجميــع، إضافــة الــى اســتغالل فضــاءات 
الحضــور ألنشــطة  علــى  االمــكان  قــدر  العمــل  الرئيــس  الســيد:  مــن  ألتمــس  وأخيــرا  التعليميــة،  املؤسســات 

الجمعيــات.

خـلــيــل كــردودة طـالـب مـاسـتـر.

تابريكــت لجمعيــة مرجانــة  رئيــس مقاطعــة  الســيد  بدعــم  أنــوه  وبركاتــه،  تعالــى  الســالم عليكــم ورحمــة هللا 
للغطــس، وفخــور بهــذا اللقــاء التشــاوري الــذي يدمــج الســاكنة فــي القــرار السيا�صــي، أريــد أن أشــير فقــط أن 
علــى الجمعيــات أن تكــون واعيــة وملمــة بحــدود مســؤولياتها واختصاصــات املجالــس الترابيــة حســب القوانيــن 
التنظيميــة لهــا. إضافــة الــى مالءمــة برامجهــا مــع االمكانيــات واألهــداف املســطرة مــن طــرف املجلــس الجماعــي، 

وتوجيههــا لخدمــة املواطــن حســب متطلباتــه وحاجياتــه، والترافــع عنهــا لــدى الجهــات املختصــة.

مـحــمــد الــبــزيــوي: فـاعـل جـمـعــوي

الســالم عليكــم، أتوجــه بكلمــة شــكر للســيد الرئيــس املصطفــى الســالمي رئيــس مقاطعــة تابريكــت علــى فتــح 
فــي إطــار تجويــد عمــل  بــاب مكتبــه الســتقبال الجميــع، وتخصيــص يومــي الثالثــاء والخميــس لالســتقباالت 



منتديات القرب مجالس المقاطعات 230

املجلــس، أشــكر الســادة أعضــاء املكتــب علــى تفاعلهــم مــع مطالبنــا.

الـكـلـمـة الخـتـامـيـة للـسيـد رئـيـس مـقـاطـعـة تـابـريـكـت.

األخــوات واالخــوان الفاعليــن الجمعوييــن، نتشــرف بكــم اليــوم فــي هــذا اللقــاء، وكمــا جــاء فــي تدخالتكــم حــول 
الرحمــة  بحــي  »دال«  شــارع  بجــوار  املتواجــد  العقــاري  الوعــاء  بخصــوص  القــرب،  وأســواق  القــرب  مالعــب 
لأطفــال،  والعــاب  ومنتــزه  للقــرب  مالعبــا  يتضمــن  مندمــج  مشــروع  بــه  ســينجز  التهيئــة،  تصميــم  فحســب 
وبخصــوص ســوق القــرب قطــاع »واو« كفكــرة شــخصية يمكــن أن نحولــه الــى قاعــة للرياضــات ،وفــي مــا يتعلــق 

بمبلــغ الدعــم املخصــص للجمعيــات )1200 درهــم ( نعتــرف أنــه ال يلبــي طموحــات املجتمــع املدنــي.

ومــن خاللهــا  12 700 000 درهــم،  بمبلــغ  واملقــدرة  تابريكــت  ملقاطعــة  التســيير املخصصــة  ملنحــة  بالنســبة 
رفعنــا مــن اعتمــادات التنشــيط املحلــي الــى 3 200 000 درهــم، وأحيطكــم علمــا أن هــذه املبالــغ املتحــدث عنهــا 
ال زالــت لــم تتوصــل بهــا املقاطعــة، ممــا انعكــس ســلبا حثــى علــى توفيــر مســتلزمات التســيير االداري للمقاطعــة، 
إال أنــه بالعمــل يــدا فــي يــد وبتعــاون مــع جمعيــات املجتمــع املدنــي والتــي نؤمــن بعملهــا الجبــار، ســنتوفق إن شــاء 
هللا وبمعيــة الســادة أعضــاء املكتــب ومستشــاري املقاطعــة وموظفيهــا فــي تحقيــق طموحــات الســاكنة والترافــع 

عــن همومهــا واحتياجاتهــا.

ال بد أن نستحضر املشاريع الكبرى املوجهة ملقاطعة تابريكت، كمشروع السوق املندمج »سوق الصالحين« 
ومالعــب القــرب املتواجــدة بــه والــذي ســيلعب دورا مهمــا فــي النهــوض بالتنميــة املحليــة وخلــق الثــروة بمقاطعــة 

تابريكت، وكذلك الوعاء العقاري بمنطقة رأس املاء والذي نتمنى أن يســتغل في مشــاريع تنموية.

بقيــادة جاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده، فــإن مشــاريع التنميــة االقتصاديــة واملحليــة، تســير 
بوثيــرة متســارعة، علــى أمــل أن نلمــس تغييــرا جذريــا خــالل الســنتين املقبلتيــن مــن واليــة املجلــس الحاليــة، 

ورمضــان مبــارك كريــم والســالم عليكــم ورحمتــه تعالــى وبركاتــه.

وقد انبثق عن هذا اللقاء التشاوري حول محور التنشيط املحلي، مجموعة من التوصيات نلخصها في 
النقط التالية:

االهتمام بإحداث املزيد من دور الشباب، لبلوغ املعدل املطلوب في هذا امليدان، ملا 	 
تلعبه في توفير الفضاء املناسب واألرحب الستثمار الطاقات الشابة ومحاربة الظواهر 

االنحرافية.
ليات الدستورية، والقوانين 	 

َ
نهج مقاربة تشاركية قوية مع املجتمع املدني، عمال باال

التنظيمية للجماعات الترابية، وعلى غرار الدول املتقدمة التي بنت نهضتها من خالل 
التعاون مع املجتمع املدني.

إدماج الفعاليات ورواد الثقافة والفن في االعداد لبرامج التنمية املحلية، وخصوصا في 	 
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مجال التنمية الثقافية.
تفويض تسيير املؤسسات الثقافية للجمعيات املؤهلة، وفق عقود تأخذ بعين االعتبار 	 

إمكانيات النسيج الجمعوي باملقاطعة، وتوضيح اختصاصات جميع املتدخلين من جماعة 
ومقاطعة والجمعية املسيرة وغيرها من الفاعلين.

إعادة تأهيل واستغالل الفضاءات املهجورة وفضاءات املؤسسات التعليمية في مجال 	 
التنشيط املحلي.

هيكلة وتقنين أسواق القرب لتلعب دورها االسا�صي في خلق فرص الشغل، والثروة 	 
واملحافظة على البيئة.

إحداث مندوبية للثقافة وأخرى للسياحة، حثى تضطلعا بمسؤوليتهما الكفيلة بجعل 	 
املجالين الثقافي والسياحي رافعتان للتنمية املحلية بسال، خصوصا في ظل ما تتمتع به 

املدينة من موروث ثقافي وتاريخي مهم.
االستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب، عبر تنظيم ورشات تموينية وتأطيرية، 	 

ودعم مؤسسات الرعاية االجتماعية بتمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة منخرطيها.
تفويض تدبير املسبح البلدي لجمعيات متخصصة في الرياضات املائية، لتعمل على 	 

تحفيز االطفال والشباب على ممارسة هذا النوع من الرياضات، ملا لها من دور مهم في 
تكوين الناشئة.

إحداث مراكز إضافية للرعاية االجتماعية، وخصوصا مراكز إيواء املسنين والطفولة.	 
إحداث مهرجانات خاصة باألنشطة املوجهة لذوي االحتياجات الخاصة، إلبراز مؤهالتهم 	 

الفكرية والثقافية، وإدماجهم في املجتمع.
إعادة إحياء دور اللجنة التشاورية لتابريكت ملا لها من دور فعال في اإلعداد وتتبع وتقييم 	 

برامج املقاطعة في التنشيط املحلي.
مأسسة آليات التشاور والتشارك بين الجماعة ومكونات املجتمع املدني.	 
إعداد ميثاق ثقافي محلي يكون بمثابة إطار للتخطيط الحضري فيما يخص التنشيط 	 

املحلي، يراعي خصوصية الثقافة املحلية والتراث غير املادي واالرث املعماري للمدينة.
العمل على وعي الفرد وإشراكه في تفعيل برامج تنشيط محلي يواكب الواقع االجتماعي، 	 

عبر تصور موحد وبتناسق  مع أهداف الدولة والفاعل السيا�صي املحلي وطموح الساكنة.
تهيء هضبة حي الرحمة )منحدر قطاع »واو«( واستغالله كفضاء أيكولوجي يساهم في 	 

تنشيط السياحة البيئية باملدينة.
حل املشاكل االقتصادية التي يعاني منها الحي الصناعي بحي الرحمة لخلق فرص الشغل 	 

الكفيلة بامتصاص البطالة املرتفعة بمدينة سال.
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لقاء التنشيط املحلي ملقاطعة لعيايدة

في إطار إعداد برنامج عمل سال 2027-2022  ، نظم مجلس مقاطعة لعيايدة لقاء تشاوريا يومه الجمعة 18 
مارس 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر املقاطعة حول موضوع التنشيط املحلي بشقه الريا�صي 

واالجتماعي والثقافي. وقد افتتح أشغال هذا اللقاء بكلمة للسيد احمد السفياني:  رئيس املجلس وحضور 
السيد رئيس جماعة سال عمر السنتي�صي إضافة لعدد من أعضاء مجلس املقاطعة وأطره اإلدارية، إضافة 

ملجموعة من الفاعلين الجمعويين وأساتذة  مختصين في الشأن الريا�صي والثقافي واالجتماعي إلغناء وتنشيط 
اللقاء .

بعد االستماع للنشيد الوطني ألقى السيد احمد السفياني كلمة ترحيبية بالسادة الحاضرين مشيدا بأهمية 
هذه اللقاءات، ودورها الكبير في إيجاد سبل التشارك وانجاز املشاريع  واألنشطة، وبتحسين التدبير املحلي 

ومواكبته لتحديات املواطن وبانجاز تشخيص للحاجيات مع تحديد األولويات  .

وبعدها انطلقت أشغال اللقاء  وفق املجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية . وأطر هذا اللقاء السيد أحمد 
البوشتاوي والذي قدم ورقة تعريفية حول املواضيع املزمع مناقشتها والتعقيب عليها .

ففي املجال الثقافي انصبت املداخالت فيما يلي :
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األستاذة عائشة شقرون : 

تركيز مجمل األنشطة الجمعوية بدار الشباب فقط	 
ساكنة لعيايدة في حاجة ماسة ملؤسسات ثقافية	 
احترام الجمعيات مجال تخصصها لتجويد خدماتها	 
خلق آليات  من لقاءات وتنسيقيات  بالعيايدة وإحداث مجلس يضم مجموعة من 	 

األطياف الجمعوية
إعادة النظر في عملية الدعم	 

األستاذ خالد مداحي: 

االسثتمار الثقافي استثمار في األمة	 
األنشطة الثقافية ضعيفة جدا بلعيايدة	 
اختصار الدعم على ما هولوجيستيكي فقط.	 
غياب قاعات باملؤسسات التعليمية	 
غياب ولوجيات بالقاعات املخصصة لأنشطة التقافية	 
غياب عنصر التشارك مع املجتمع املدني	 
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ضعف دعم املجالس لأنشطة الثقافية	 

األستاذ العيا�صي الحجاجي: 

تجربة مركز السوسيوأبي حنيفة ابانت عن مدى حاجيات ساكنة لعيايدة ملثل هذه 	 
املراكز

تنظيم  حمالت توعوية وطبية للنساء  ومتابعة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	 
دعوة للمقاطعة بفتح آليات للتشارك مع فعاليات املجتمع املدني	 
إحداث مراكز للقرب وخزانات وسائطية للنهوض بالثقافة	 

أما في  املجال االجتماعي انصبت املداخالت فيما يلي :

االستاذ عبد االاله العبدالوي :  

هناك خصاص ونحتاج الرادة وسياسة للقرب لتقديم الخدمات	 
اللقاءات مهمة في إشراك املجتمع املدني	 
إيجاد حلول لالطفال في وضعية هشة وأطفال الشوارع	 
الواقع االجتماعي بمنطقة لعيايدة متداخل	 
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نسبة الهدر املدر�صي في ارتفاع مهول	 
إحداث مراكز للنهوض بأطفال الشارع وفي وضعية صعبة	 

األستاذة سعيدة العلمي: 

املجال االجتماعي ليس مجاال سهال لالشتغال فيه	 
غياب التكفل باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	 
غياب مراكز للتشخيص والترويض	 
غياب مراكز اإلنصات واطر مراكز التكوين	 
غياب الدعم النف�صي لأشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	 
قلة أقسام تمدرس األشخاص في وضعية إعاقة	 
ضعف مراكز اإلدماج وتقوية قدرات الجمعيات	 
توفير سيارات اإلسعاف لأشخاص في وضعية إعاقة	 
إحداث مراكز إضافية للتكفل	 
إحداث مراكز مدمجة	 
خلق أرضية للنقاش مع املجتمع  املدني	 
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الدكتور محمد بنطويل:

خلق أرضية للنقاش	 
تشخيص الوضعية الصحية بلعيايدة:  - 04 مراكز صحية	 
غياب وسائل العمل الصحية	 
بناء مركز صحي إضافي بقطاع املحيط	 
بناء مستشفى للجراحة العامة	 
دعم املراكز الصحية بمعدات	 
إحداث مركز للترويض	 
نقص حاد في املوارد البشرية	 

وفي نفس اإلطار دعا السيد عمر السنتي�صي بكلمة في هذا املوضوع  بكون برنامج العمل ينبثق من املواطن، 
وبأن مدينة سال لها مقومات ومؤهالت رغم أنها تعاني من بعض االكراهات؛ فهي تضم مقوم أكاديمي ومقوم 

اقتصادي، بحيث ستصبح جماعة عامر وجماعة بوقنادل  قطبا ملناصب الشغل.  وبدوره دعا الجميع 
باملشاركة الفاعلة في هذا البرنامج والبحث عن موارد مهمة له وبالدفاع عن مدينة سال والرفع بها. كما اعتبر 

أن الثقافة رافعة التنشيط املحلي.

أما فيما يخص املجال الريا�صي فقد تمحورت املداخالت حول ما يلي:
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األستاذ إدريس عبيس :

تحدث عن دور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الرياضة	 
التطرق للمرجعيات األساسية للرياضة	 

اإلعالمي محمد التويجر :

إنشاء مالعب إضافية للقرب	 
االنفتاح على أنواع رياضية أخرى	 
تخصيص منح للمؤطرين	 
ربط شراكة بين املقاطعة والجمعيات	 

األستاذ الصديق السماللي :

اقترح : 

دعم املؤطرين لفرق األحياء ماديا	 
ربط شراكات بين مدينة سال ومدن أخرى	 
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وفي إطار التعقيب على هذه املقترحات

فقد كانت املالحظات كما يلي:

األستاذ عز الدين لفرم :

الدعوة إليجاد أرضية صلبة في إطار عالقة قوية بين الجمعيات واملجالس املنتخبة.	 

األستاذ هشام الوردي:

التوزيع غير العادل ملراكز السوسيوثقافية التربوية الرياضية  على صعيد مدينة سال	 
تحديد دور قاعة القدس بالضحى واختصاصاتها	 

األستاذ اشرف شكري:

إعادة النظر في سوء توزيع التالميذ باملؤسسات التعليمية	 
تفعيل البرامج املقترحة	 
دعم األبطال الرياضيين القاطنين بسال	 
نقص في القاعات الرياضية بموازاة مع الكثافة السكانية لسال	 
غياب وسائل النقل للرياضيين	 

األستاذ نجيب الجابري:

-  االكراهات املادية للجمعيات تحتاج إلى دعم

- استمرار اللقاءات للوصول إلى حلول ممكنة

األستاذ محمد بعيوط:

فضاء سينما املنزه هل من إمكانية إلعادة تهيئته؟	 
إحدات مركز االستقبال بمقاطعة لعيايدة	 
إحداث دور للشباب تراعي مواصفات العمل	 

نور الدين تيكيطو:

اإلطار القانوني لدور الشباب غير واضح	 
استغالل فضاء الضحى للعمل الجمعوي	 
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خلق شراكة مع الجامعات	 

بشرى بنيحيى :

توفير معارض للنساء في وضعية صعبة	 
إحداث نادي نسوي باملازة .	 
احتواء  أطفال الشوارع وإدماجهم	 

هشام جعفري:

اعداد دورات تكوينية في املجال الريا�صي	 

احمد أبو النعيم :

تكريم فئة االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	 
دعم الجمعيات وإيجاد محتضنين لها	 

وتم اختتام اشغال اللقاء التشاوري باستراحة شاي على شرف جميع الحاضرين.
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لقاء التنشيط املحلي ملقاطعة احصين

الئحة املتدخلين

الجمعة 18 مارس 2022 ) الساعة الثالثة بعد الزوال(

األستاذ املعقباألستاذ املؤطراملحور
دور بنايات اإلستقبال 	 

الريا�صي في النهوض برياضة 
األشخاص ذوي اإلحتياجات 

الخاصة

األستاذ أحمد 	 
موهوب مكون دولي 

معتمد من طرف 
املعهد األمريكي

األستاذ 	 
الحاج كردي

التنشيط املحلي والتعبئة 	 
االجتماعية وتشجيع الحركة 

الجمعوية قصد إنجاز 
التنمية التشاركية

األستاذ محمد 	 
أغياي

األستاذ 	 
هشام ولد 

الداغرية

دور التنشيط املحلي في 	 
الراقي بالوضعية االجتماعية 

للطفولة واملرأة وذوي 
اإلحتياجات الخاصة

األستاذ محمد 	 
بوريعة

األستاذ 	 
سعيد 

السعداوي

املنشط: األستاذ بجار عادل	 
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- عــادل بجــار: قبــل بدايــة لقاءنــا هــذا، أدعوالجميــع للوقــوف لتحيــة العلــم الوطنــي……….. وبشــعار هللا الوطــن 
التنشــيط  فــي محــور   ،2022-2027 إطــار برنامــج عمــل جماعــة ســال   فــي  الــذي يدخــل  امللــك نفتتــح لقاءنــا هــذا 
املحلــي، حيــث ينظــم هــذا اللقــاء بتأطيــر مــن مقاطعــة احصيــن والــذي ســيعرف عــدة مداخــالت، ثــم بعــد ذلــك فتــح 
نقــاش الغنــاء اللقــاء والخــروج بتوصيــات. نرحــب بالحضــور الكريــم، بدايــة النائــب األول ملجلــس عمالــة ســال الســيد 
ســعيد الســعداوي ثــم نرحــب بمديــر املصالــح بمقاطعــة احصيــن وبأســرة املوظفيــن ونرحــب باملجتمــع املدنــي الــذي 

هوأســاس هــذا اللقــاء وأســاس النقــاش.

وإلغنــاء هــذا اللقــاء، نرحــب بالضيــوف كل واحــد باســمه والذيــن ســتطلعون علــى أســمائهم عنــد تناولهــم للكلمــة. 
وبالنســبة لتقديــم اللقــاء، ســتجدون فــي امللــف ورقــة تقديــم اللقــاء لكنــي أود مــن أجــل تبســيط الفكــرة، القــول 
بــأن التشــاور العمومــي مــن أحــد األبعــاد املتعلقــة بتطبيــق األحــكام الدســتورية املنظمــة للديمقراطيــة التشــاركية، 
وباعتبــاره فضــاءا لدعــوة املواطنــات واملواطنيــن وجمعيــات املجتمــع املدنــي ومختلــف الفاعليــن إلعــداد املشــاريع 
والبرامــج والقــرارات واملســاهمة فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. حيــث عمــل دســتور اململكــة لســنة 2011 علــى تكريــس كتلــة 
األحــكام املنظمــة للمشــاركة املواطنــة، حيــث عمــل تنويــع آليــات املشــاركة للمواطنيــن واملواطنــات فــي اتخــاذ القــرار، 
وأحــال فــي شــقه منهــا علــى إصــدار نصــوص قانونيــة تغيــر املشــاركة املواطنــة وعلــى الخصــوص تقديــم امللتمســات 
نــص  الحكوميــة.  الغيــر  واملنظمــات  املدنــي  املجتمــع  دور  إلــى  وأشــار  أواملحلــي.  الوطنــي  املســتوى  علــى  والعرائــض 
فــي الفصــل 12 : »تســاهم الجمعيــات املهتمــة بالشــأن العــام واملنظمــات الغيــر الحكوميــة فــي إطــار الديمقراطيــة 
التشــاركية فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى املؤسســات املنتخبــة والســلطات العموميــة« كمــا ينــص الفصــل 13 
مــن الدســتور علــى أنــه تعمــل الســلطات العموميــة علــى إحــداث هيــآت للتشــاور قصــد إشــراك مختلــف الفاعليــن 
االجتماعييــن فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا. ويشــكل التشــاور العمومــي أحــد أهــم 
ينــص علــى أن تضــع مجالــس الجهــات والجماعــات  أنــه  39 حيــث  الفصــل  مــن أجــل تفعيــل  األبعــاد الضروريــة 

الترابيــة األخــرى آليــات تشــاركية للتشــاور لتيســير مســاهمة املواطــن فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا.

وعمومــا لكــي يكــون هنــاك نقــاش غنــي مــن خــالل املالحظــات، حاولــت أن أقــوم بهــذه األرضيــة حتــى نعلــم جميعــا مــن 
هــذا اللقــاء وهوإعــداد برنامــج عمــل جماعــة ســال، حيــث خلقــت جماعــة ســال لجنــة قيــادة ، هــذه اللجنــة تقــوم فــي 
جميــع املقاطعــات. وكان االفتتــاح فــي الولجــة كمــا تعلمــون ال أذكــر بالضبــط التاريــخ لكــن مقاطعــة احصيــن لهــا 
خصوصيــة، ولهــا رجاالتهــا، وســتكون عنــد حســن الظــن فــي إعــداد هــذا امليثــاق مــن اجــل التوصيــات التــي تكــون فــي 

مســتوى خدمــة املواطنيــن فــي املقاطعــة .

قبــل أن انتقــل إلعطــاء الكلمــة للمؤطريــن الذيــن ســوف يؤطــرون هــذا اللقــاء أود ان أعطــي الكلمــة لنائــب رئيــس 
مجلــس مقاطعــة احصيــن األخ بودربالــة، فليقــم مشــكورا بكلمــة باســم الرئيــس وشــكرا.

- عبــد الجليــل بودربالــة : بســم هللا الرحمــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى اشــرف املرســلين، خالــص الشــكر 
والتقديــر للجنــة املنظمــة لهــذه الفعاليــات، الشــكر أيضــا موصــول ملوظفــي مقاطعــة احصيــن علــى مجهوداتهــم 
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الجبــارة الغنــاء برنامــج عمــل جماعــة ســال، وباســم رئيــس مجلــس املقاطعــة ونيابــة عــن باقــي أعضــاء املجلــس أرحــب 
بالســادة املتدخليــن، والذيــن كلهــم أبنــاء الــدار ويعرفــون املنطقــة بصفــة شــاملة وعلــى درايــة بالخصــاص الــذي 
يوجــد بهــا، لأســف مقاطعــة الزلــت أقولهــا، عانــت مــن اإلجحــاف وبالتوفيــق إن شــاء هللا فــي وضــع برنامــج العمــل 

فــي هــذا اللقــاء وشــكرا.

- رشــيد بوجديــة : نائــب الرئيــس املكلــف بالشــؤون الثقافيــة والرياضيــة : الســالم عليكــم، أوال باســم رئيــس 
مجلــس مقاطعــة احصيــن وبهــذه املناســبة أبلغكــم تحيــات الســيد الرئيــس واســتعداد املجلــس للتعــاون والتشــارك 
مــع ســائر جمعيــات املجتمــع املدنــي، وبهــذه الخصوصيــة بالــذات خصوصــا، وأن مجلــس مقاطعــة احصيــن يضــم 
ألول مــرة فعاليــات جمعويــة، نــود ان نخبركــم بــان املجلــس يعطــي ســائر وكامــل العنايــة آلراء ســائر الجمعيــات وكل 

الجمعيــات. لهــذا ارتــأى املجلــس أن نتشــارك فــي إعــداد برنامــج جماعــة ســال مــن2022 إلــى 2027 .

وألتمــس مــن ســيادتكم طــرح بعــض األفــكار واملشــاريع التــي تضــم ســائر األقطــاب، القطــب االجتماعــي والقطــب 
الثقافــي والريا�صــي والبيئــي وشــكرا مــرة أخــرى.

- بجار عادل :في برنامجنا للتنشيط املحلي، هناك ثالث محاور :

- األول دور بنيــات االســتقبال الريا�صــي للنهــوض برياضــة األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة واألســتاذ املؤطــر 
هواألســتاذ موهــوب أحمــد، مكــون دولــي املعتمــد مــن طــرف املعهــد األمريكــي، فمرحبــا باألســتاذ موهــوب. بالنســبة 
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للتعقيــب علــى األســتاذ موهــوب هنــاك األســتاذ الحــاج كــوردي.

التنميــة  انجــاز  قصــد  الجمعويــة  الحركــة  وتشــجيع  االجتماعيــة  والتعبئــة  املحلــي  التنشــيط  الثانــي  املحــور   -
التشــاركية، وســيؤطره األســتاذ محمــد أغيــاي، وســوف يتــم التعقيــب مــن طــرف الشــاب الطمــوح بــدري مبــارك.

االحتياجــات  وذوي  واملــرأة  للطفولــة  االجتماعيــة  بالوضعيــة  الرقــي  فــي  املحلــي  التنشــيط  دور  الثالــث:  املحــور   -
بالنســبة  التشــاورية.  اللجنــة  هورئيــس  والــذي  التعريــف،  عــن  الغنــي  بوربعــة  محمــد  األســتاذ  ويؤطــره  الخاصــة، 

كذلــك. بــه  نرحــب  الســعداوي  ســعيد  الســيد  املنطقــة  ابــن  للتعقيــب 

بالنسبة للتدخالت، أدعوكل املتدخلين أن ال يتجاوزوا عشرة دقائق وفي أق�صى توقيت 	1 دقيقة في كل تدخل، 
بالنسبة للمعقبين أتمنى أن  ال يتعدوا عشرة دقائق وإن كان خمس دقائق سيكون أحسن.

التدخــالت ثــالث دقائــق ســنفتح الئحــة أولــى، وان كان هنــاك متدخلــون آخــرون ســنفتح الئحــة ثانيــة. املهــم هــي أن 
التوصيــات تكــون فــي املســتوى، فــكل مــن هــم معنــا هنــا لهــم غيــرة علــى مقاطعــة احصيــن، والهــدف مــن هــذا اللقــاء 
هــو أننــا مــع اإلخــوة املؤطريــن نشــخص الوضــع فيمــا يتعلــق بالتنشــيط املحلــي، ونضــع يدنــا علــى أماكــن الخلــل، 

وننــزل توصيــات، نن�صــى كل �صــيء ونبــدأ صفحــة جديــدة فــي هــذه املنطقــة.

- أحمــد موهــوب : مســاء النــور الســادة الحضــور، بــدوري ســأكون مقتضبــا، بحيــث أن عر�صــي طويــل جــدا لكــن 
ســأكون بســيطا فــي تنــاول املوضــوع، الديمقراطيــة التشــاركية كســبيل للنهــوض بالبنيــات التحتيــة لأشــخاص فــي 
فــي هــذا  وضعيــة إعاقــة. وهنــا أتكلــم عــن الديمقراطيــة التشــاركية. ولعــل تمثيليــة املجتمــع املدنــي لهــا دور كبيــر 
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األمــر. أتــى دســتور 2011 بنقلــة نوعيــة، بحيــث بعــد أن كنــا منــذ عهــد االســتقالل نتكلــم عــن الديمقرطيــة التمثيليــة 
التقليديــة التــي اعتدنــا عليهــا فــي االنتخابــات التــي نشــهدها، فجــاءت الديمقراطيــة التشــاركية لتلعــب دورا تكميليــا 
وليــس إقصائيــا لهــذه األدوار التفاعليــة، وهنــا يجــب تمثيليــة املجتمــع املدنــي، ســتلعب دورا مهمــا مــن خــالل هــذه 
الديمقراطيــة التشــاركية، بحيــث نجــد أن لنــا أدوارا طالئعيــة مــن خــالل هيئــات التشــاور باملجالــس الترابيــة طبقــا 
للقوانيــن التنظيميــة 111-112/14-113/14-14 حيــث نجــد أن التمثيليــات داخــل الهيئــات التشــاورية تعطينــا 
الحــق فــي الحديــث كأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وغيرنــا لنعبــر عــن رأينــا، وبالتالــي الديمقراطيــة التشــاركية هــي وهلل 
الحمــد أعطتنــا هــذه البــادرة وأعطتنــا هــذا الحــق وهــذا املكتســب املشــروع طبقــا للدســتور. لكــن عنــدي عتــاب 
بســيط جــدا علــى مجلــس مقاطعــة احصيــن؛ يفتقــد إلــى الولوجيــات داخــل القاعــة، بحيــث ان اإلخــوان واألخــوات ال 
يســتطيعون الصعــود فــي هــذه األدراج. لذلــك يجــب إعــادة التهيئــة. إن القاعــة حديثــة ومــع ذلــك نجــد الغيــاب التــام 
للولوجيــات طبقــا للقانــون 10-03 مــن القانــون اإلطــار 97-13 ال ســيما وان دســتور اململكــة مــن خــالل املــادة 34 
يمنــع التمييــز بســبب اإلعاقــة أوبســبب غيــاب ولوجيــات. أنــا أعــرف أســاتذة لــم يســتطيعوا إلقــاء محاضــرات بســبب 
الولوجيــات، وهــذا يعــز فــي النفــس. ونحــن نضــع برنامــج 2027-2022 وال نجــد ولوجبــات، هــذه إشــارة ســلبية جــدا. 
املغــرب نريــده للجميــع فســيدنا ينــادي بالنمــوذج التنمــوي الجديــد وكيــف ســنقوم بإنــزال هــذا البرنامــج التنمــوي 
الجديــد ونحــن نعيــش غيــاب ولوجبــات فــي القاعــة التــي نتحــدث عــن األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. ال أعاتــب لكــن 
أعاتــب بحــب. كلنــا أبنــاء هــذا الوطــن وهــذه إشــارة للســادة الحضــو،ر خصوصــا وان معنــا نائــب الرئيــس، حبــذا 
لــوأن هــذه الرســالة تصــل بســرعة البــراق هــذا أمــر. األمــر الثانــي هنــاك منشــآت رياضيــة تحتســب لنــا بمداخيــل 
وليــس كل الجمعيــات قــادرة ماديــا علــى األداء، وهــذا اآلمــر مبالــغ فيــه جــدا، يجــب ان تكــون أثمنــة رمزيــة. ونحــن مــع 
هــذا األمــر الندعــي املجانيــة لكــن يجــب أن تكــون مبالــغ فــي متنــاول مختلــف الجمعيات،وهــذا تنــص عليــه القوانيــن 
وليــس كالم فضفــاض ولكننــا نتكلــم عــن الديمقراطيــة التشــاركية الوثيقــة. األخ تكلــم عــن الخميــس التشــاوري، 
لقــد كانــت ســال أول مدينــة فــي املغــرب تتكلــم عــن الديمقراطيــة التشــاركية، وهــذا يحتســب لهــذه املدينــة العريقــة، 
فــال يمكــن أن ندعــي الجهــل وعــدم املعرفــة، بــل يجــب أن نلعــب هــذه األدوار، فكفانــا مســحا ألخطائنــا فــي الغيــر، 
فكلنــا معــاق وكلنــا مســؤولون فــي واقــع اإلعاقــة. فــال قــدر هللا قــد نعيــش هــذا الوضــع داخــل بيوتنــا ومــع ذواتنــا. فلســنا 
هنــا لنعاتــب بعضنــا بــل نتكلــم عــن أحقيــة الدســتور، وواقــع الدســتور وعندمــا نتكلــم عــن أبســط األشــياء يجــب أن 
نســمع بعضنــا بإمعــان، ألن الحــدود نملكهــا نحــن. ولنــا آليــات وقوانيــن تنظيميــة مكملــة ألحــكام الدســتور. شــكرا . 

كان عر�صــي طويــل جــدا لكــن لضيــق الوقــت اكتفيــت بالــكالم بعفويــة وتلقائيــة.

الســيد عبــد االاله  الثقافيــة والرياضيــة  اللجنــة  بالســيد يحيــى أوالد البصيــري ورئيــس  : أرحــب  - بجــار عــادل 
نايــت وأيضــا الســيد يونــس لحمايــدي . واآلن ســننتقل إلــى محــور التنشــيط املحلــي والتعبئــة االجتماعيــة وتشــجيع 

الحركــة الجمعويــة قصــد انجــاز التنميــة التشــاركية، مــع األســتاذ محمــد أغيــاي رئيــس جمعيــة الكشــف املنيــر.

أحمــد بوربعــة: بســم هللا الرحمــان الرحيــم الســادة الحضــور الكــرام، كل واحــد باســمه وصفتــه. نلتقــي اليــوم فــي 
هــذا الفضــاء الجديــد الــذي هوثمــرة ملســار مــن الترافــع، الــذي قــاده النســيج الجمعــوي بــكل جــرأة وتجــرد، إن كنــا 
جالســين هنــا ملناقشــة الديمقراطيــة التشــاركية فالفضــل يرجــع إليهــا فــي إحــداث هــذه البنايــة، فلوعدنــا إلــى ســنة 
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2007 ، كان هنــاك تشــخيص منهــي ســاهم فيــه املجتمــع املدنــي تحــت إشــراف قســم العمــل االجتماعــي، وكان مــن 
أهدافــه إحــداث بنايــة ثقافيــة بمقاطعــة احصيــن . فــي علمكــم أن البنايــة التــي كانــت تحتضــن األنشــطة الثقافيــة 
فــي أبعــاده  ال تتوفــر فيهــا املعاييــر املطلوبــة. أكيــد نلتقــي اليــوم لتعميــق النقــاش والتشــاور حــول موضــوع اتخــذ 
ودالالتــه حيــزا كبيــرا فــي ســياق إطــالق ورش التشــاور حــول برنامــج عمــل جماعــة ســال. وهوســياق نســتحضر مــن 
اليــوم بالتنشــيط املحلــي مــن قبيــل الديمقراطيــة التشــاركية  ملــا اصطلــح عليــه  خاللــه مجموعــة مــن املفاهيــم، 
الديمقراطيــة التمثيليــة والتدبيــر التشــاركي. ال يخفــى عليكــم الحضــور الكريــم، فتحديــد املفاهيــم يمكــن أن  يحــدد 
لنــا خارطــة الطريــق التــي مــن خاللهــا يمكــن أن نعطــي إضافــة قويــة كمجتمــع مدنــي، فــي مواكبــة املجهــود الــذي 
يقــوم بــه الفاعــل السيا�صــي، الديمقراطيــة التشــاركية جــاءت لتكمــل عمــل الفاعــل السيا�صــي، فالتشــاركية ال تعنــي 

اإلشــراك بقــدر مــا تفيــد التفاعــل االيجابــي اتجــاه جميــع األطــراف.

وعليــه فــإن مصطلــح التشــارك هوالــذي يعبــر بصــدق عــن حقيقــة التشــاركية، باعتبارهــا آليــة لتدعيــم املجتمــع 
املدنــي واملواطنيــن فــي تدبيــر قضايــا الشــأن العــام. الســيدات والســادة الحضــور الكــرام، نحــن بصــدد نقــاش يجــد 
 2002 14 أبريــل  فــي الخطــب امللكيــة الســامية، وهنــا أســتحضر معكــم الرســالة امللكيــة املوجهــة بتاريــخ  ســنده 
بمناســبة أشــغال التدبيــر الجمعــوي التــي أكــد مــن خاللهــا جاللتــه علــى أن الجمعيــات هــي الثــروة الوطنيــة وقــوة 
اقتراحيــة، وأحيلكــم أيضــا علــى خطــاب 2007 الــذي أكــد فيــه جاللتــه علــى ضــرورة التكامــل بيــن الديمقراطيــة 
التشــاركية والديمقراطيــة التمثيليةواالجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا مــن املجــاالت. ممــا يفــرض علينــا 
االختزال أواالشتغال بمقاربة ضيقة أوأحادية. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أقدم لكم مجموعة املؤشرات 

ملــا تشــكله مــن أرضيــة لتحقيــق التنشــيط املحلــي الــذي نــود االشــتغال عليــه.
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الفاعــل املدنــي أوالفاعــل الجمعــوي هواملطالــب اليــوم باســتحضار مجموعــة مــن املؤشــرات الرقميــة، التــي مــن 
شــأنها أن تشــكل له أرضية لالشــتغال والتصور مجموعة من األفكار وبلورتها في شــكل برامج ومشــاريع . ســأحيلكم 
علــى املجــال املرتبــط بالطفولــة، فكيــف يمكــن للفاعــل الجمعــوي ان يشــتغل ويحقــق هــذا التنشــيط املحلــي فــي ظــل 

أرقــام أعتبرهــا جــد مخيفــة؟

عندمــا نســمع  300 ألــف طفــل يغــادر املؤسســات التعليميــة، علينــا أن نســائل أنفســنا كمجتمــع مدنــي، مــاذا فعلنــا 
للتصــدي لظاهــرة الهــذر املدر�صــي؟ ثــم هنــاك أزيــد مــن مليــون طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 9 و14 ســنة، يوجــدون 
خــارج املدرســة، ال يعرفــون ال القــراءة وال الكتابــة. ناهيــك عــن األطفــال الذيــن يتــم اســتغاللهم فــي ورشــات وســن 
مبكرة، حيث بلغ اإلحصاء العام أزيد من 177 ألف طفل يشــتغلون في ســن مبكرة، مع العلم أن املكان الحقيقي 
لهــؤالء هواملدرســة، بنســب تتــراوح بيــن %77.4 فــي املئــة فــي الوســط القــروي منهــم  %58 ذكــور و42 إنــاث وتقــدر 

تكلفــة هــذه الظاهــرة مــن الناتــج الداخلــي الخــام 2% .

السيدات والسادة الكرام، أعتقد أننا اليوم نجد أنفسنا أمام هاته األرقام وهي تسائلنا جميعا.

صحيــح أننــا نناقــش برنامــج عمــل جماعــة ســال باعتبارهــا الخريطــة املســتقبلية ملجموعــة مــن البرامــج التنمويــة التــي 
يتــم تنزيلهــا خــالل الفتــرة 2027-2022 ، لكــن اليــوم نحــن مطالبيــن بصفتنــا املدنيــة أن نبلــور مجموعــة مــن الحلــول 

ناهيــك عــن االختالفــات فــي الــرؤى .

اليــوم نحــن مطالبيــن أن نعطــي ونبرهــن علــى أن املجتمــع املدنــي داخــل مقاطعــة احصيــن، قــادر علــى تحقيــق إضافــة 
النتظــارات املواطنيــن، قلــت أن األرقــام تبقــى جــد مخيفــة؛ مثــال نجــد فــي قضايــا الجريمــة املســجلة عنــد مصالــح 
3450شــخص ، عــدد الحبــوب املهلوســة  440 ألــف جريمــة نتــج عنهــا قتــل  األمــن، تناهــز ســنويا عمــا يزيــد علــى 

تتجــاوز 4 مالييــن ، الكيــف والشــيرا تتجــاوز 186ألــف طــن.

نحــن اليــوم أمــام وضعيــة يجــب االشــتغال عليهــا، ذلــك أن الفاعــل املدنــي أينمــا وجــد ينبغــي أن ينطلــق مــن البيئــة 
التــي ينتمــي إليهــا ويشــغل فيهــا.

بالنســبة ملجــال املــرآة حســب اإلحصــاء العــام تصــل نســبة األميــة إلــى 42.1 ، ناهيــك عــن قضايــا العنــف ضــد النســاء 
التــي بلغــت 	1 ألــف قضيــة %10 فــي املائــة اعتــداءات جنســية.

عــدد حــاالت الطــالق بلغــت 60 ألــف حالــة أي حالــة طــالق أمــام كل خمــس حــاالت زواج، باإلضافــة إلــى املخــدرات 
والدعــارة واألمهــات العازبــات.

هــذه األرقــام تســائلنا كفاعليــن مدنييــن نلعــب أدوارا وســائطية، تقت�صــي منــا أن نكــون فــي نفــس الوقــت معــا ـكـي 
ندافــع عــن مصالــح الســاكنة، طيــب بالشــكل الــذي يجعلنــا نعيــش املشــاكل التــي يعيشــها املواطــن.
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كمــا قلــت هــي مؤشــرات دالــة علــى وجــود تحــدي ال يمكــن االســتهانة بــه، مفتــوح علــى التنامــي والتزايــد، وتواجهــه 
بشــكل مركــزي أجهــزة األمــن بشــجاعة مشــهود بهــا، ال القضيــة تهــم املجتمــع ككل بــدءا مــن جهــود كل مــن األســر 
واملدرسة بتعزيز منظومة القيم الدينيةوالوطنية وتنمية ثقافة حقوق اإلنسان وواجباتها، انتهاءا ببنيات العالج 
والتقويــم وإعــادة اإلدمــاج لــذوي الســلوكيات املنحرفــة، مــرورا بــأدوار مؤسســات اإلعــالم والتنشــئة االجتماعيــة 
والهيئــات الجمعويــة. إن مســاهمات املجتمــع املدنــي فــي التنميــة جــد محــدود، حيــث بلغــت نســبة املســاهمة %1 فــي 

املائةمــن الناتــج الداخلــي الخــام.

فالجمعيات بحق كان لها أدوار طالئعية، سواء في مجال محواألمية حيث وصلنا 400 ألف مستفيد ومستفيدة 
فــي أفــق أننــا نوصــل إلــى 800 ألــف.

أيضــا 370 ألــف مســتفيد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــات فــي مجــال التضامــن االجتماعيــة، أزيــد مــن 1200 
فــرد فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، تقــدم خدماتهــا ألزيــد مــن 100 ألــف مســتفيد، 13 ألــف جمعيــة منخرطــة 

فــي برامــج التنميــة البشــرية خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 	200 الــى 	201.

بالنسبة لإلعاقة، صحيح أن ما تقدم به األستاذ موهوب مشكور من مشاكل، لكننا اليوم الرهان على الفاعلين 
فــي هــذا املجــال مــن أجــل الترافــع ولعــب أدوار طالئعيــة. حتــى القانــون 03 يعطينــا  مســوغا ودافعــا ملعالجــة مشــكل 
الولوجيــات. فالجمعيــات يمكنهــا التقــدم بعرائــض لــدى الجماعــات. ويبقــى الســؤال كيــف نحقق التنشــيط املحلي؟ 
فهويتأســس علــى مجموعــة مــن الشــروط؛ أهمهــا اعتمــاد مقاربــة تشــاركية وترابيــة ملجلــس املقاطعــة والجمعيــات 
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املحليــة، ممــا يســمح بتحديــد منهجيــة ومحــاور االشــتغال. ذلــك أن املقاربــة التشــاركية مــن شــأنها أن توحــد الــرؤى 
وتجعلنــا كفاعليــن مدنييــن أوسياســيين نشــتغل فــي تناغــم تــام، وبالتالــي لــن يكــون هوانتقــاد أورفــض للبرامــج التــي 

يتقــدم بهــا الفاعــل السيا�صــي.

- ينبغــي صياغــة دليــل عمــل منهجــي لفائــدة جمعيــات املجتمــع املدنــي فــي قضايــا التنشــيط املحلــي، ومــن شــأن الفاعل 
املدني أن يســاهم من خالل تمكينه من األدوات والوســائل في املجال الذي ينشــط فيه.

- تقويــة إمكانــات الجمعيــات وبرامــج التكويــن ألطرهــا، وتنميــة برامــج البحــث العلمــي املتعلــق بالتنشــيط املحلــي، 
وهومــا يمكــن أن بتعــزز مــن خــالل توفيــر مذكــرة تفاهــم بيــن مجلــس مقاطعــة احصيــن واللجنــة التشــاورية التــي 

نعتبرهــا الحاضــن الفعلــي والحقيقــي لجمعيــات املجتمــع املدنــي.

- العمــل علــى ضمــان اســتفادة التمويــل لفائــدة الجمعيــات، لدفــع الجمعيــات لكــي تشــتغل علــى التخصــص لضمــان 
النجاعــة. فــال مجــال للجمعيــات التــي تشــتغل وتبــذل مجهــودا كبيــرا فــي مجموعــة مــن املجــاالت، وأعتقــد أنــه حــان 

الوقــت لتكــون مقاربــة تكامليــة » الــكل يبــدع فــي مجالــه«.

- اعتمــاد مقاربــة اســتباقية تعتمــد علــى التوعيــة والتحســيس واملواكبــة واملصاحبــة لتحقيــق ســلم اجتماعــي، وفــي 
هــذا اإلطــار أدعوالجمعيــات إلــى التفكيــر بجــد فــي إحــداث مراكــز االســتماع والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف. ينبغــي 
االشــتغال علــى دور خاليــا اليقظــة باملؤسســات التعليميــة، أيضــا جمعيــات اآلبــاء مطالبــة اليــوم أن يكــون االهتمــام 

األول لهــا هوالتلميــذ، بعيــدا عــن الحســابات الضيقــة واملختصــرة فــي اســتخالص االنخراطــات.

وفــي األخيــر ينبغــي فــي برامــج الجمعيــات أن تشــهد إيجابيــات حقيقيــة وواقعيــة لإلشــكاالت التــي يعيشــها املواطــن، 
فالتواجــد بالقــرب مــن الســاكنة يشــكل عامــل قــوة لفهــم البيئــة السوســيواقتصادية للفئــة املســتهدفة وشــكرا.

- عــادل بجــار: اآلن نمــر إلــى املحــور األخيــر واملتعلــق بالتنشــيط املحلــي والتعبئــة االجتماعيــة وتشــجيع الحركــة 
التنميــة التشــاركية لأســتاذ محمــد أغيــاي إنجــاز  الجمعويــة قصــد 

- األســتاذ محمــد أغيــاي: الســالم عليكــم ورحمــة هللا، أتمنــى فــي هــذا اللقــاء التشــاوري أن أكــون عملــي أكثــر، ألن 
االنتظــارات مــن هــذا البرنامــج كبيــرة مــن طــرف ســاكنة ســال . إذن الســادة الحضــور، كل واحــد باســمه وصفتــه ، 
تحيــة لإلخــوة واألطــر فــي مقاطعــة احصيــن، تحيــة جمعويــة للزمــالء فــي الجســم الجمعــوي، هــذا التمريــن التشــاوري 
هومحطــة تزكيــة فــي العمــق لــدور ســال فــي التشــاور العمومــي، وأيضــا مقاطعــة احصيــن، وهــذا إليجــاد لبنــة فــي برنامــج 

عمــل جماعــة ســال 2022-2027 .

إذن عرضنــا فــي مجــال التنشــيط املحلــي والتعبئــة االجتماعيــة وتشــجيع الحركــة الجمعويــة قصــد إنجــاز التنميــة 
التالــي:  فــي الدســتور الجديــد. إذن محاورنــا ســتكون علــى الشــكل  الترافــع  التشــاركية، والــذي هومــن مقتضيــات 
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يعنــي املرجعيــات املؤطــرة للتنشــيط املجالــي واملحلــي، وســنرى أيضــا مواصفــات املنشــط املحلــي، ثــم قــراءة فــي واقــع 
التنشــيط  أن  الجميــع  علــى  يخفــى  فــال  إذن  والتحديــات...  واملكتســبات  اإلمكانــات   : باحصيــن  املحلــي  التنشــيط 
املحلــي والتنميــة املحليــة لهــا آثارهــا ومرجعياتهــا بطبيعــة الحــال، والتــي تركــز علــى تجميــع مكونــات كافــة الفاعليــن 
فــي  أسا�صــي  املحلــي هومكــون  الترابــي  التنشــيط  فــإن  لذلــك  أواالجتماعييــن،  الخــاص  القطــاع  وفــي  املؤسســاتيين 
مسلســل التنميــة التشــاركية، وذلــك الرتــكازه علــى بعــد شــمولي لالســتفادة مــن املــوارد. التنشــيط املحلــي يرتكــز 
علــى مقاربــة مجاليــة أكثــر منهــا مقاربــة قطاعيــة؛ يعنــي املقاربــة التــي تحــاول أن تشــخص املــوارد وهــذا مــن محاســن 

التشــاركية. الديموقراطيــة 

ال يمكــن أن نبنــي برنامجــا عمليــا ناجحــا يجيــب علــى انتظــارات الســاكنة ونحــن نخــرج مــن أزمــة كوفيــد الهشاشــة 
أحببنــا أم كرهنــا.

هــي فــي تنامــي إن لــم تكــن عــن الجانــب الكمــي فهــي فــي الجانــب النوعــي، إذن هنــاك فرصــة أهــم لتفصيــل نظريــة 
الديمقراطيــة التشــاركية التــي تبنــى أساســا علــى تثميــن العنصــر والرأســمال البشــري، فاالســتثمار اآلن أصبــح يركــز 
علــى العنصــر البشــري. ومقاطعــة احصيــن مقاطعــة فتيــة لكنهــا جمعويــا ضاربــة فــي القــدم، فبهــا أطــر وطنيــة، لذلــك 

فتثميــن هاتــه املــوارد البشــرية هــي التــي يمكــن أن تدفــع بمخطــط العمــل لجماعــة ســال.

هنــاك  ثــم  اإلنســان،  حقــوق  مجــال  فــي  املغــرب  التزامــات  هنــاك  املحلــي،  للتنشــيط  املؤطــرة  فاملرجعيــات  إذن 
أهــداف التنميــة املســتدامة، ثــم هنــاك دســتور اململكــة وخصوصــا الفصــول التــي تتحــدث عــن املجتمــع املدنــي 
والديمقراطيــة التشــاركية وتخليــق الحيــاة العامــة فــي املرافــق العموميــة، وامللتمســات والعرائــض باإلضافــة إلــى 
التوجيهــات امللكيــة بخصــوص املواطنــة املشــاركة فــي التدبيــر العمومــي، ألنــه مــا يحــدث هــوأن النســب اوالولــوج 
واملشــاركة النســائية والشــباب فــي عالقتهــا مــع التدبيــر العمومــي والسياســات العموميــة محليــا يبقــى يشــوبه عالمــة 
اســتفهام، األمــر غيــر واضــح، هنــاك حركــة وديناميــة جمعويــة لكــن علــى مســتوى التدبيــر العمومــي واملشــاركة فــي 
السياســة العموميــة يبقــى محــدودا إلــى حــد مــا، فحتــى بالنســبة للعرائــض تــم تقديــم 240 عريضــة و07 ملتمســات 
وطنيــا بمعنــى أن الحصيلــة جــد متواضعــة، ثــم هنــاك املراســيم واملقــررات التنظيميــة واملبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية والقانــون املتعلــق بالجهــات وامليثــاق الجماعــي والهيئــات الدســتورية وتكافــؤ الفــرص والهيئــات الشــببية، 
ثــم كمجتمــع مدنــي نتحــدث عــن التنشــيط املحلــي بــدون مــا أن نوحــد املفاهيــم. ففــي بعــض األحيــان يكــون هنــاك 
املحلــي هوبنــاء جماعــي إلنتــاج وتأهيــل املــوارد البشــرية بالدرجــة األولــى، فهوبنــاء جماعــي ال يمكــن أن تحضــر الذاتيــة 
والشــفافية فــي صياغــة املخطــط الجماعــي. التخطيــط املحلــي هومفهــوم مجالــي ديناميكــي متغيــر بتغييــر املعطيــات 
السوســيولوجية واالقتصاديــة، كذلــك وبحكــم األزمــة التــي خرجنــا منهــا بعــد كورونــا، والتــي تركــت آثــارا اجتماعيــة  
وحتــى علــى الجمعيــات فــي مجــال التنشــيط املحلــي، بحيــث أنــه اتضــح أن هنــاك العديــد مــن األدوار التــي يجــب 
إعــادة النظــر فيهــا كذلــك مــن مبــادئ التنشــيط املحلــي، اعتبــار أن ســاكنة املقاطعــة نســاء ورجــاال، وهنــا تحضــر 
مقاربــة النــوع ، ســؤال ولــوج النســاء ملقاطعــة احصيــن والفتيــات للتمثيليــة الجمعويــة، وعلــى مســتوى البرامــج، 

وعلــى مســتوى املشــاريع، يبقــى محــدودا ؛ فاإلخــوان فــي مكاتــب الجمعيــات يعرفــون أن التمثيليــة محــدودة.
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اعتبــار املصلحــة العامــة أســاس التفكيــر عــن قــرب، ألن مرتكــزات التنشــيط املحلــي هوالعمــل عــن قــرب، وهنــا 
تحضــر املصلحــة العامــة وإن لــم تحضــر نحــن نقــوم بأشــياء غيــر التنشــيط املحلــي.

- مشاركة املواطن في العمل الجماعي وكذا منظمات املجتمع املحلي.

- توعية مقومات السلوك.

- اعتماد مبدأ املساواة في التعامل. إذن هناك مجموعة من املرتكزات.

- ربــط التنشــيط املحلــي باملحيــط والبيئــة، بمعنــى يجــب أن نقــوم بالتشــخيص بمقاطعــة احصيــن علــى مســتوى 
املــوارد وعلــى مســتوى اإلمكانــات املجاليــة، ألن املقاطعــة لهــا مجــال حضــري ومجــال قــروي، ثــم أن لهــا مجــال بيئــي 
مهــم يتمثــل فــي غابــة معمــورة، وهنــاك بنايــات سوســيواقتصادية كذلــك. اإلدارة املســؤولة عــن التنشــيط املحلــي 
يجــب أن تكــون مســؤولة عــن املــوارد والثــروات، التزامــا بأهــداف التنميــة املســتدامة بــدون مــا أن نســتمع إلشــكاالت 
الســاكنة واإلجابــة عليهــا، عملنــا يكــون عليــه عالمــة اســتفهام. إذن تنظيــم املجتمــع املحلــي يتطلــب مشــاركة أعضــاء 

املجتمــع دون اســتثناء، فالتنشــيط املحلــي املجالــي هــوكل �صــيء وينبنــي عليــه كل �صــيء.

- مبدأ تقبل اآلخر بكل تالوينه.

- املسؤولية الجماعية.
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- مبدأ املوضوعية.

- مبدأ التقييم الذاتي.

املحلــي،  التنشــيط  فــي  املســاهمة  املؤسســات  أنــواع  نعــرف  أن  بقــي  املحلــي،  التنشــيط  هــي مواصفــات  هــذه  إذن 
بالنســبة للقطــاع الحكومــي علــى مســتوى السياســات العموميــة يمثلــه الســادة املنتخبــون علــى مســتوى التشــريع.

- قطاع مؤسسة مقاولتي. 

- مؤسسات املجتمع املدني.

- أدوات املجتمــع املدنــي فــي مقاطعــة احصيــن عليهــا ترتيــب بيتهــا الداخلــي، ألننــا خرجنــا مــن أزمــة كوفيــد وعلينــا أن 
نقــوم بالتنشــيط املحلــي بشــكل ناجــح. ولكــي يكــون ناجحــا علينــا أن نكــون فــي تواصــل : أفــرادا ومجموعــات، وأن 
نكــون منصتيــن لنبــض الشــارع، أومــا يمكــن تســميته بالعمــل التطوعــي والتضحيــة، وهومــا أصبــح عملــة نــادرة علــى 

مــا أظــن.

- يجب أن يتميز بروح املبادرة والذاتية.

- يكــون محــل ثقــة، ويحظــى باالحتــرام؛ ألننــا عندمــا نتحــدث عــن التنشــيط املحلــي النقصــد التنشــيط التربــوي 
بــل نقصــد مــا هومجالــي، بمعنــى يعتمــد املقاربــة املجاليــة بارتكازنــا علــى املقاربــة القطاعيــة التــي تمثلهــا املصالــح 

الخارجيــة.

-كذلك يجب أن يكون من أبناء املنطقة، لتسهل عملية التعامل مع الجهات املحلية.

- التنشيط املحلي باملقاربة العمومية بالنسبة لدوره:

* هناك أوال مقاربة شمولية.  

* ثم التشاور العمومي.  

* ثم أخيرا رصد املوارد املحلية.  

سأذهب مباشرة لتشخيص التنشيط املحلي بمقاطعة احصين.

املؤهالت:

* تتوفر املقاطعة على ثروة بشرية شابة ومؤهلة  
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* امتداد جغرافي جد مهم حضري وقروي.  

* مجال طبيعي جد مهم.  

* بنيات سوسيواقتصادية ومقاوالتية مهمة.  

* مرافق عمومية متنوعة منها الخدمات االجتماعية رغم محدوديتها.  

* طاقات بشرية مؤهلة ومتخصصة.  

* توفر عمل جمعوي متنوع ومتميز.  

* توفر بنك لأفكار واملشاريع.  

التحديات واإلكراهات أمام النسيج الجمعوي بمقاطعة احصين:

* علينــا أن نقارنــه، خــالل الواليــة الســابقة أضعنــا فرصــا لتأهيــل املجتمــع املدنــي، أضعنــا فرصــة تكريــس   
جمعيــة. كل  داخــل  الحكامــة 

* هناك نقص على مستوى القدرات التنظيمية داخل الجمعيات وهذا تحدي كبير.  

* تفاوت واضح على مستوى التأهيل الذاتي للجمعية وتقوية قدراتها ونجاعة برامجها.  

* ضعف الولوج إلى قنوات التمويل لبرامج ومشاريع الجمعيات وهذا عائق يمس كل الجمعيات.  

* ضعف رسملة وتثمين منظمات املجتمع املدني أي غياب التخطيط االستراتيجي للجمعيات.  

* نقــص قــدرات الجمعيــات فــي الترافــع وآليــات التعبئــة والتعبيــر، مســألة الترافــع ال أقــول أن املقاطعــات   
ســبقتنا ولكــن نحــن فــي حاجــة إلــى ترافــع قــوي، فحتــى املجالــس املنتخبــة بذلــك نســخن لهــا أكتافهــا أحببنــا أم كرهنــا.

* ضعف انتقائية وتقاطع املشاريع الجمعوية.  

- عــادل بجــار: لإلحاطــة علمــا هــذا اللقــاء هومنظــم مــن طــرف مجلــس مقاطعــة احصيــن وتحــت مذكــرة مجلــس 
جماعــة ســال تحــت لجنــة قيــادة، فيمــا يخــص إعــداد برنامــج عمــل جماعــة ســال. فالدعــوة كانــت لجميــع الجمعيــات، 
الدعــوة لجميــع الجمعيــات. فمــن  للجمعيــات، ولكــن املجلــس وجــه  ألن األخ الحــظ أن هنــاك حضــور محتشــم 
لــه رغبــة فهوحاضــر، ومــن لــم يحضــر نلتمــس لــه العــذر. واآلن مــع اإلخــوة الذيــن لهــم تعقيبــات علــى مداخــالت 

األســاتذة .
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وســنبدأ بــدور بنيــات االســتقبال الريا�صــي فــي النهــوض برياضــة األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، مــع األســتاذ 
الحــاج كــوردي رئيــس جمعيــة ســال الخيــر علــى أســاس أن ال يتجــاوز التدخــل 3 دقائــق.

واألســاتذة  احصيــن  مقاطعــة  وملجلــس  املدنــي  املجتمــع  لجمعيــات  شــكرا  عليكــم،  الســالم   : كــوردي  الحــاج   -
الحاضريــن معنــا اليــوم . بالنســبة لــأخ موهــوب، فأنــا تجربتــي متواضعــة. بالنســبة للرياضــة لأشــخاص الذيــن 
هــم فــي وضعيــة إعاقــة أوللرياضــة عمومــا فــي مقاطعــة احصيــن هــي كتعريــف ملقاطعــة احصيــن وكتســويق لتــراب 
مقاطعــة احصيــن مــن أجــل احتضــان البطولــة الوطنيــة وكأس العــرش املســطرة مــن طــرف جمعيــة ســال اخيــر، مــن 
بيــن املشــاكل التــي نعيشــها، نجــد مشــكل الولوجيــات والولــوج إلــى القاعــات الرياضيــة، نحــن فــي منطقــة احصيــن لنــا 
قاعتــان رياضيتــان، قاعــة بئــر أنــزران ليــس بهــا ولوجيــات وقاعــة ســال الجديــدة غيــر صالحــة لنــا. ومــن بيــن املشــاكل 
أيضــا؛ التنقــل داخــل الجماعــة الترابيــة بحكــم أنــه لنــا مركــز محمــد الســادس للمعاقيــن فــي املنطقــة، وعندنــا اوالد 
يقومــون بالترويــض الطبــي، ليــس هنــاك نقــل. وكانــت هنــاك تجربــة بالــدار البيضــاء. لذلــك نطالــب مــن مجلــس 

جماعــة ســال أن يكــون التنقــل مجانــي وشــكرا.

- سعيد السعداوي: نائب رئيس مجلس عمالة سال :

مقاطعــة  وموظفــي  وأطــر  ألعضــاء  أيضــا  الشــكر  الكــرام،  ولأســاتذة  الحاضريــن  ولإلخــوان  العزيــز  لــأخ  شــكرا 
رئيــس جماعــة ســال. السنتي�صــي   عمــر  الســيد  اعتــذار  لكــم  أقــدم  احصيــن، 

ســأبدأ بمداخلة األســتاذ موهوب بخصوص الولوجيات، أنا متفق معك %100،فقط بالنســبة لهذه البناية فهي 
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حديثــة النشــأة، وطلبــك يجــب أن توجهــه للجمعيــة التــي تدبــر هــذا املرفــق فــي إطــار شــراكة بيــن املؤسســات املنتخبــة 
وعمالــة ســال، وأطلــب بتشــخيص الولوجيــات بــكل تــراب مقاطعــة احصيــن. بالنســبة للمقاربــة التــي اعتمدتهــا ســال 
هــذه الســنة إلعــداد برنامــج عملهــا هــي مقاربــة ممتــازة. ألنــه فــي الســنة األولــى ، بدأنــا إعــداد البرنامــج اعتمــادا علــى 
عليهــا  سنشــتغل  والتــي  بوثيقــة،  للخــروج  املدنــي  املجتمــع  وأدوات  املقاطعــات  جميــع  بإشــراك  الذاتيــة  إمكاناتنــا 
خــالل ســت ســنوات، ويمكــن مراجعتهــا خــالل الثــالث الســنوات األولــى. ســابقا كان يكلــف بإعــداد البرنامــج مكتــب 
الدراســات ويبقــى أربــع أوخمــس ســنوات، واآلجــال القانونيــة يتــم تجاوزهــا. فــي الفتــرة االنتدابيــة املاضيــة لــم نتوصــل 
بالبرنامــج إال فــي 2018 بمعنــى كان هنــاك تأخــر ملــدة أربــع ســنوات فقــط فــي الدراســة، وعندمــا توصلنــا بهــا جــاءت 
باملــوازاة مــع جائحــة كورونــا. وأتوجــه للمجتمــع املدنــي بصفتــي النائــب األول لرئيــس مجلــس العمالــة، نحــن مقبليــن 

علــى برنامــج أوراش والــذي حضرتــه الحكومــة أعطتــه للمجالــس اإلقليميــة لتنفيــذه، وهاتــه  األوراش نوعــان:

- أوراش مســتدامة تكلفــت بهــا الواليــة وتهــم الشــركات التــي عانــت مــن تابعــات جائحــة كورونــا وآخــر أجــل   
مــارس. هــو30  الطلبــات  لوضــع 

- بالنســبة لــأوراش املؤقتــة التــي تهــم الجمعيــات والتعاونيــات والــذي أعلــن عنــه يــوم 11 مــارس وهــي مــن   
أنهــا أوراش  اختصــاص مجلــس العمالــة. وأتمنــى مــن الجمعيــات باحصيــن أن تضــع طلباتهــا بكثافــة، ألنهــا رغــم 
مؤقتــة، إال أنهــا ســتضمن العمــل لفئــة معينــة مــن األشــخاص ملــدة تتــراوح بيــن أربعــة وســتة أشــهر، وشــكرا لإلخــوان 

وشــكرا. القيمــة  تدخالتهــم  علــى 

- بــدري مبــارك: تحيــة جمعويــة لجميــع اإلخــوان واألخــوات، فيمــا يخــص التعقيــب علــى محــور التنشــيط املحلــي 
والتعبئــة االجتماعيــة وتشــجيع الحركــة الجمعويــة قصــد إنجــاز التنميــة التشــاركية، الســيد محمــد أغيــاي قــدم 
عرضــا ملــا هوعــام ومــا هوخــاص بمقاطعــة احصيــن. عندنــا مجموعــة مــن املالحظــات فيمــا يخــص بنيــات االســتقبال 

بخصــوص دعــم الجمعيــات.

فيمــا يخــص العنــوان الــذي هوبرنامــج عمــل جماعــة ســال، والشــق الــذي نناقشــه اليــوم الــذي هوالتنشــيط املحلــي 
هوشــق مهــم، وال يمكــن الحديــث عــن تنشــيط محلــي إال إذا وضــع مجلــس جماعــة ســال ميزانيــة للتنشــيط املحلــي، 
الضبابيــة بخصــوص  مــن  نــوع  هنــاك  اللقــاء،  هــذا  فــي  نحــن  اليــوم  التشــاركية.  التنميــة  إنجــاز  مــن  نتمكــن  حتــى 
أصــل امليزانيــة، ألننــا نحــن نتكلــم عــن مشــاريع ونريــد القيــام بالتنشــيط املحلــي بالقيــام بمجموعــة مــن األشــياء، 
وهنــاك جمعيــات عندهــا طموحــات تدخــل فــي مشــاريع للتنشــيط املحلــي، ولكننــا ال نملــك أرقامــا، خصوصــا أن 
هــذا اإلعــالن عــن برنامــج عمــل جماعــة ســال يأتــي بعــد كارثتيــن: أوال جائحــة كورونــا والتــي أثــرت علــى نســبة تمويــل 
التنشــيط املحلــي، وكذلــك بعــد الحــرب الدائــرة حاليــا بيــن روســيا وأكرانيــا والتــي مــن نتائجهــا ارتفــاع األســعار. وأكيــد 
لهــا انعكاســات علــى املــدن املغربيــة وعلــى التنشــيط املحلــي. طبعــا عــروض املجتمــع املدنــي كثيــرة فيمــا  ســتكون 
يخــص التنشــيط. مــاذا يمكــن فعلــه؟ ماهــي أهــداف الجمعيــات؟ وكل جمعيــة حســب أهدافهــا تطمــح إلــى تنشــيط 
جــزء أوفئــة معينــة داخــل املجتمــع. لكــن يبقــى الدعــم املــادي مســألة أســاس هــذا التنشــيط وتوفيــر الفضــاءات 

وتوفيــر الولوجيــات....
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مجلــس العمالــة كان يدعــم التمويــل، اليــوم ال يدعــم. فــي الســابق الحكومــة كانــت تدعــم الجمعيــات اليــوم ال، يجــب 
تــرى أن مجلــس الجماعــة هوالجهــة الوحيــدة  لــك املنفعــة العامــة، لذلــك فجمعيــات املجتمــع املدنــي  أن تكــون 
لطلــب الدعــم، واملجلــس الجماعــي مــن خــالل مــا ســبق، لــه شــراكات أقصاهــا 0.000	 درهــم وفــي الســنة األخيــرة 

أعطــى أقــل مــن ذلــك وهنــاك مــن لــم يســتفد باملــرة.

فيمــا يخــص دعــم الجمعيــات فــي ترتيبهــا مــن 10 إلــى 	1 إلــى 20 ألــف درهــم، والســؤال هــل بهاتــه املبالــغ ســنمارس 
دعــم  قيمــة  وأيضــا  الجمعيــات  دعــم  فــي  النظــر  إعــادة  يجــب  إذن  املقاطعــات؟  مســتوى  علــى  املحلــي  التنشــيط 
الجمعيات، يجب أن يكون هناك ترافع ألن هناك مؤسسات أخرى حتى عهد قريب كانت تعطي دعما للجمعيات 
كالجهــة والعمالــة ومؤسســات أخــرى، وهنــا يأتــي دور الفاعــل السيا�صــي واملحلــي، وأغلــب السياســيين كانــوا فاعليــن 
جمعوييــن، ويعرفــون همــوم الجمعيــات. والجمعيــات هــي صمــام أمــان ألنهــا تحمــل عبئــا كبيــرا كالحمــالت الطبيــة 
واالجتماعيــة يدخــل فــي صميــم اختصــاص الدولــة، إذن هنــاك تداخــل ولكنــه إيجابــي لخدمــة البــالد. االســتماع 

للجمعيــات هواســتماع للســاكنة.

يعرفــون همــوم املنطقــة جيــدا، وعندهــم آليــات لكــي يوصلــوا همــوم الســاكنة إلــى أصحــاب القــرار. فيمــا يخــص 
العمالــة لالهتمــام  الجماعــة ومجلــس  املقاطعــة ومجلــس  بيــن مجلــس  يكــون حــوارا  أن  يجــب  املوجــودة  املرافــق 
بالجمعيــات. فمثــال عندمــا تجــد فضــاءا جميــال كهــذا الــذي نحــن فيــه، ال يمكــن لجمعيــة ان تقــوم فيــه بنشــاط 
ألنــه مكلــف. إذن الفضــاءات املوجــودة بتــراب املقاطعــة يجــب االســتفادة منهــا . فــي الفتــرة اإلنتدابيــة لــأخ بنعطيــة 
ســاهمت املقاطعــة بــاألرض واملبــادرة الوطنيــة قامــت بعمليــة البنــاء لذلــك فمــن حــق أبنــاء املنطقــة أن يســتفيدوا 

ولوبتعرفــة رمزيــة.

أنــزران ، أغلــب األوقــات مملــوءة  بئــر  الــذي هوقاعــة   8 الــذي دشــنه صاحــب الجاللــة بســكتور  كذلــك الفضــاء 
الهشاشــة،  إطــار  فــي  القاعــة جــاءت  فــي حيــن أن  لهــا مداخيــل،  التــي تســتفيد منهــا جمعيــات  وبعــض الجمعيــات 
والجمعيــات املحليــة ال تســتفيد منهــا. مثــال الحــاج كــوردي إن أراد الدخــول إلــى القاعــة عليــه أن يــؤدي رغــم أن لــه 
جمعيةلأشــخاص املعاقيــن نشــطة لهــا اعتمــاد ولهــا إشــعاع، مثــل هاتــه األشــياء هــي ضــرب للتنشــيط املحلــي. ونحــن 
بمــا أننــا لنــا غيــرة علــى املجلــس الحالــي ولنــا غيــرة علــى هاتــه املدينــة، ندعواملجلــس واإلخــوان األعضــاء للترافــع علــى 
هــذا املوضــوع، ألن الجمعيــات مختلــف تالوينهــا وأفكارهــا هــم أبنــاء املنطقــة، فــال تقبــل عندمــا نذهــب إلــى فضــاء 

ويطلــب منــا 00	1 و2000 درهــم للقيــام بتنشــيط معنــي. 

التدخالت :

- ثريــة مــوزون: بســم هللا الرحمــان الرحيــم وتحيــة للحضــور الكريــم ولــكل املتدخليــن كل واحــد باســمه وصفتــه. 
أســجل غيــاب العنصــر النســوي، ســواء فــي املداخــالت أوفــي التعقيبــات. والحمــد هلل املنطقــة مملــوءة بالكفــاءات 
النســوية ســواء املوظفــات فــي الجماعــة أوالفاعــالت فــي الحقــل السيا�صــي أوالحقــل الجمعــوي. ســؤالي هوملــاذا هــذا 
اإلقصــاء مــن اللقــاء التشــاوري؟ وهــذه فرصــة للفاعــل املدنــي والسيا�صــي ليطــرح مقترحاتــه ورأيــه لتكــون ضمــن 
برنامــج الجماعــة أواملقاطعــة، وتقاطــع هاتــه األراء واألفــكار يمكــن أن يكــون مفيــدا فــي هــذا التشــخيص التشــاوري. 
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ومــن هــذا املنبــر، أوجــه دعوتــي لــكل الفاعليــن فــي مجــال الرياضــة واملــرأة إلعطــاء تصوراتهــم، وعمومــا كل الفاعليــن 
لتنويــع البرامــج التنمويــة وبرامــج القــرب التــي يســتفيد منهــا املواطــن، وتوفيــر آليــات املجتمــع املدنــي قصــد إعطــاء 

إشــعاع للمقاطعــة علــى املســتوى املحلــي ولــم ال الوطنــي.

- حاتــم: حتــى نضمــن الديمقراطيــة التشــاركية الحقيقيــة تســير علــى نفــس مســافة القــرب مــع النمــودج التنمــوي 
الجديــد، يجــب علــى مقاطعــة احصيــن أن تجعــل مــن أولوياتهــا بعــض النقــط التاليــة :

- أوال : ترسيخ آليات الحوار داخل فضاءات املقاطعة .

- تانيا  : التوزيع املجالي داخل املقاطعة .

- ثالثا  : أن تكون الساكنة هي الفئة املستهدفة من املشاريع.

- رابعا : يجب إشراك الفاعل الجمعوي في تدبير الفضاءات التابعة للمقاطعة الرياضية والثقافية .

- خامسا  : إشراك املجتمع املدني في تصميم التهيئة.

- النقطة األخيرة : مشــكل الولوجيات وتشــكيل مجالس لأطفال واملرأة واملســنين، ألن الحاجيات تختلف حســب 
الفئة املســتهدفة.
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* األستاذ الحاج محمد: 

الضــرورة  عنــد  الوســائل  بــكل  احصيــن  مقاطعــة  مجلــس  طــرف  مــن  تشــجيعه  مــن  البــد  الجمعــوي  الفاعــل   -
واملناســبات. 

- عدم توفير مالعب القرب خصوصا بسال الجديدة.

-  ال مرافــق رياضيــة وال مرافــق نســائية ال دور شــباب توجــد واحــدة ال تكفــي وملعبــي القــرب ال يتوفــران علــى اإلنــارة 
وال املــاء وال مســتودع املالبــس.

* األستاذ الحن�سي: مداخلتي عبارة عن التماس موجه للمجلس ويرتكز حول ثالث نقط:

- أوال  : الفضاءات العمومية لأطفال .

- ثانيا  : دار الشباب أين هي دار الشباب. 

- ثالثا  :  تمكين الفاعل الجمعوي من األدوات التي تمكنه من تحقيق الصالح العام .

* جــالل : تحيــة لــكل الحاضريــن. أالحــظ الحضــور الضعيــف للجمعيــات رغــم وجــود أكثــر مــن 00	 جمعيــة فــي 
احصيــن تقريبــا. املجلــس الحالــي كان عليــه أن  يســتدعي كل الجمعيــات الفاعلــة، ألن الجمعيــات هــي التــي تعــرف 
احتياجــات املواطــن، وأتكلــم هنــا عــن الجمعيــات الجــادة. فالحضــور ال يجــب ان يكــون بتوقيــع ورقــة الحضــور. 
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وســال  القريــة2  فــي  كان  إن  القــرب  ملالعــب  بالنســبة   . املواطــن  مــع  حاضــرا  يكــون  هوالــذي  الجمعــوي  فالفاعــل 
الجديــدة 2 فمنطقــة أوالد هــالل ليــس بهــا �صــيء، دون أن نن�صــى ملعــب كــرة الســلة، ولكنــه غيــر صالــح حتــى لكــرة 
القــدم . ثــم ملــاذا الــكل يتحــدث عــن القريــة وســال الجديــدة وال أحــد بتحــدث عــن باقــي املناطــق كالصفــاء 1و2و3و4 
إليهــا، وخصوصــا  وينصــت  معهــا،  ويجلــس  الجمعيــات،  كل  يراســل  أن  املجلــس  علــى  يجــب   . وعوقووالســميعلي 

الجمعيــات الفاعلــة و يكــون هنــاك تعــاون بينهــا وبيــن املجلــس وتــرك الصراعــات السياســية .

* عــادل بجــار: أذكــر بــأن هــذا اللقــاء داخــل فــي إطــار إعــداد برنامــج عمــل جماعــة ســال وليــس لقــاء مــع مجلــس 
الحــروف النقــط علــى  نحــط  والرياضيــة. وهنــا  الثقافيــة واالجتماعيــة  الشــؤون  أومصلحــة  مقاطعــة احصيــن 

*أيــوب :  املنطقــة تفتقــر إلــى ملعــب كبيــر 11-11، ألن الجمعيــة تجــد مشــاكل لأطفــال املكونيــن للعــب مــع الفئــات 
الكبــرى، وبالتالــي يضيــع املجهــود الــذي بدلتــه الجمعيــة فــي تكويــن هــؤالء األطفــال، وبالتالــي عــدم االســتمرارية. وال 
نحصــل علــى تنميــة رياضيــة للمنطقــة عكــس مقاطعــات ســال التــي تتوفــر علــى مالعــب كبــرى. وعليــه نطلــب التدخــل 

لبنــاء ملعــب كبيــر بســال الجديــدة . 

* الســبتي: تحيــة للجميــع مالعــب القــرب غيــر كافيــة وغيــر صالحــة، ونجــد صعوبــة فــي االســتفادة منهــا لكثــرة الضغط 
عليها. ونتمنى من املســؤولين ان يشــتغلوا في هذا االتجاه.

	1 مــارس هواليــوم العالمــي للمجتمــع املدنــي ، وأن هــذه الكفــاءات  بــأن  العلمــي: رحــب بالحضــور وذكــر  مــراد 
الحاضــرة مــن أبنــاء املنطقــة هــي ثمــرة للســنين مــن العمــل الجــاد واملثابــرة فــي هــذا امليــدان  وتطــرق الــى:

*  مشكل الولوجيات بالنسبة ألطفال التوحد وادماجهم في املدارس العمومية.

* يجب على املجتمع املدني الترافع على االستفادة من  الفضاءات املوجودة بتراب املقاطعة

* فتــح قنــوات التواصــل بيــن الجمعيــات واملقاطعــة عــن طريــق اللجنــة التشــاورية وكــذا جميــع قنــوات االتصــال بمــا 
فيهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي.

رشيد: 

مغلقــة  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي  املخصصيــن  البابيــن  وأن  احصيــن  مقاطعــة  بمقــر  الولوجيــات  مشــكل   *
. باألقفــال 

* هنــاك تجربــة الربــاط  والتــي اســتغلت مــن خاللهــا بنــاء مالعــب القــرب وفضــاءات اخــرى للترفيــه علــى الشــريط 
الســاحلي.
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* اقترح  الشعب الدائرة بالقرية النجاز ما قامت بها الرباط

* الترافــع عــن املنطقــة مــن طــرف املســؤولين عــن الشــأن الثقافــي باملقاطعــة والقيــام بمهرجانــات ثقافيــة ورياضيــة 
ولقــاءات ونــدوات تراعــى فيهــا خصوصيــة املنطقــة.

* أالحظ بأننا في لقاء حزبي بكل صراحة وبدون لغة الخشب، نحن فقدنا الثقة في املجالس املنتخبة.

* املجالــس املنتخبــة يجــب عليهــا الترافــع عــن املنطقــة أمــام الــوزارات واالدارات بحكــم الســلطة التــي يخولهــا لهــا 
القانــون .

محمــد بوربعــة: كمــا قــال األخ حتــى ال نتحــدث لغــة الخشــب، نتحــدث لغــة الصراحــة واملكاشــفة. الفاعــل الجمعــوي 
عليــه أن يكــون نفســه لكــي يكــون جــزء مــن الحــل وليــس جــزء مــن املشــكل، أن أقــول بــأن املجلــس ال يفعــل �صــيء، 
أعتقــد أنهــا لغــة نوعــا مــا تعيدنــا 30 ســنة الــى الــوراء. صحيــح أننــا هنــا نمــارس السياســة، وهــذا حــق مشــروع كفلــه 
الدســتور للجميــع، ولكــن هــذا ال يعنــي أن لــي الحــق فــي نكــران مجهــود انــاس يشــتغلون، ونحــن عشــنا فــي القريــة منــذ 
1986، وأتأمــل كيــف كبــرت فــي القريــة وكيــف تطــورت، وأتذكــر الظــروف التــي كنــا نمــارس فيهــا العمــل الجمعــوي 
بجمعيــة األوراش االجتماعيــة. أتينــا إلــى مقاطعــة احصيــن، بدأنــا نعطــي أونحــاول أن نعطــي للعمــل الجمعــوي مــا 
هونبيــل بالشــكل الــذي جعلنــا نكــون أنفســنا ونصقــل شــخصيتنا . جلوســنا اليــوم لــم يأتــي عــن عبــث، وتســاؤالتكم 
لــم تأتــي مــن فــراغ، نحــن قرأنــا واجتهدنــا وبحثنــا وبدلنــا مجهــودا كبيــرا، وبفضــل هــذا العمــل الجمعــوي وصلنــا 

ألشــياء لــم نكــن نصــل لهــا لــوال اجتهادنــا.

فــي مؤشــر التنميــة. ولإلجابــة عــن ســؤال التنميــة يجــب اإلجابــة عــن ســؤال   12	 اإلخــوان املغــرب يحتــل املرتبــة 
التمــدرس. ســؤال  الصحــة-  ســؤال  التشــغيل- 

أمــا الحديــث عــن مالعــب القــرب والولوجيــات فيجــب  علــى اإلخــوان الحديــث عــن هاتــه األشــياء . البنــاء والتعميــر 
مســؤولة عنــه الجماعــة، ولكــن الولوجيــات داخــل القاعــة املســؤول عنهــا هومدبــر القاعــة، ولذلــك علينــا أن ال 
نرمــي التهــم هكــذا. أنــا عنــدي قناعــات واالخــوان املوجوديــن داخــل القاعــة أعرفهــم جيــدا وأعــرف مــا يبدلونــه مــن 

مجهــودات.

اليــوم نحــن بصــدد اعــداد برنامــج عمــل جماعــة ســال، جميــل أن ننتقــد ولكــن اليــوم النقــد ليــس موضوعنــا، اليــوم  
علينــا أن نضــع اقتراحــات وتوصيــات، عندنــا نقــص فــي البنيــة الرياضيــة لنقلهــا ويكــون بذلــك هــذا املطلــب مطلــب 
الســاكنة. يوجــد عاطليــن عــن العمــل و األخ الســعداوي اليــوم أعطانــا مشــروعا فــي اطــار الحــق فــي املعلومــة، هنــاك 
برنامــج يمكــن مــن خاللــه تشــغيل النــاس. ولكــن هــل الجمعيــات تبحــث عــن الفاعــل الجمعــوي الــذي لــه قناعــات وله 

غيــرة هوالــذي يبحــث دون كلــل وليــس الــذي ينتظــر تعطــى لــه املعلومــة.

جماعــة ســال محتاجــة لنــا كمقاطعــة، وبالتالــي علينــا أن نواكــب هــذه املرحلــة بهــدوء، وإن اختلفنــا علينــا أن نختلــف 
بشــكل ايجابــي إن أردنــا أن نعطــي للمجتمــع املدنــي قوتــه وقيمتــه. علينــا أنــال نضيــع وقتنــا فــي الصراعــات الهامشــية. 
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كل واحــد مــن حقــه أن يعطــي رأيــه، لكــن فــي إطــار املصلحــة العامــة. نختلــف نناقــش ننتقــد ولكــن أن يكــون الهــم 
هوالســاكنة.

محمــد أغيــاي :الشــكر لــكل الحضــور، أنــا فقــط أردت أن أعــود إلــى املالحظــة التــي أشــار إليهــا األخ الــذي انســحب. 
املجتمــع املدنــي ليــس فيــه الطبقــة ألــف والطبقــة بــاء، فيــه جمعيــات تعــرف احتياجــات املنطقــة وجمعيــات تشــتغل 
وفــق مصالحهــا الخاصــة. أذكــر بــأن العمــل التطوعــي هوركيــزة أساســية فــي دعامــة الدولــة، ففــي إيطاليــا أكثــر مــن 
70 فــي املائــة مــن اليــد العاملــة تشــتغل فــي القطــاع الخــاص عــن طريــق أدوات املجتمــع املدنــي، لذلــك فالتأهيــل �صــيء 
أسا�صــي. أذكــر أنــه أكثــر مــن مليــون متطــوع يوجــد باملغــرب. وســال نموذجيــة فــي هــذا املجــال علــى الصعيــد الوطنــي، 

إذن مبــدأ التطــوع مبــدأ النقــاش فيــه، بقــي أن أشــير إلــى دور الشــباب ومختلــف املرافــق، إن مســألة الترافــع مســألة 
مهمــة إن كنــا نريــد الحديــث عــن الديموقراطيــة التشــاركية. علــى األقــل تــدق ناقــوس الخطــر وتنبــه الــدول لوضــع 
اليــد علــى املشــكل.للتمكن مــن ترتيــب األولويــات. ثــم علــى النســيج الجمعــوي أن يحيــن ذاتهــا، الن املعطيــات تتغيــر، 
السوســيولوجيا تتغيــر. فعــدد التالميــذ مثــال علــى مقاطعــة احصيــن، نعــرف املؤسســات والوضعيــة االجتماعيــة 
األطفــال  إليهــا  يدخــل  بلعبــاس  وســيدي  الجديــدة  بســال  االجتماعيــة  الرعايــة  مركــز  فيهــا،  تــدرس  التــي  للفئــات 

املتمدرســون، ولكــن أيــن هــم الغيــر املتمدرســون اذن التكلفــة التنمويةتتضاعــف.

كمجتمــع  ونحــن  االجتماعيــة،  الخدمــات  رعايــة  مراكــز  علــى  التركيــز  احصيــن  مقاطعــة  مجلــس  مــن  ألتمــس  أنــا 
فــي مقاطعــة  مدنــي موجــودون رهــن االشــارة للمواكبــة. املهــم هوتجويــد الخدمات.أتكلــم عــن التراكــم التشــاوري 
احصيــن، بمــا لــه ومــا عليــه؛ كان ديمقراطيــا تشــاوريا، مــر بمــا لــه ومــا عليــه. ولكــن اآلن يجــب اســتخالص العــب،ر 
ألن متطلبــات ســاكنة احصيــن البــاب مفتــوح والهيــاكل املوازيــة ملجلــس املقاطعــة يجــب أن تجــود عملهــا بنــاء علــى 
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مــا تمــت مراكمتــه مــن التجــارب الســابقة.

نحــن كمجتمــع مدنــي علينــا أن نقــوي أنفســنا، فاملتطلبــات والحاجيــات فــي تصاعــد، نذكــر فقــط علــى مســتوى 
االطفــال فــي وضعيــة إعاقــة يتنقلــون مــن مقاطعــة احصيــن الــى مقاطعــات اخــرى بحثــا عــن مراكــز االدمــاج ،وهــذا 
نمــوذج للمشــاكل التــي يجــب علــى املجتمــع املدنــي أن يكــون فــي مســتوى مثــل هاتــه التحديــات. عندمــا يكــون عمــل 

تكــون نتائــج وشــكرا.  

- األســتاذ موهــوب: تمــت اإلشــارة داخــل القاعــة إلــى مشــكل الولوجيــات. الولوجيــات مســألة ثقافــة فــي املغــرب كلــه، 
ثــم أننــا عندمــا نتحــدث عــن اإلعاقــة فإننــا نتحــدث عــن كل اإلعاقــات وليــس اإلعاقــة الحركيــة فقــط، وأشــارت 
األخــت إلــى التوحــد ونحــن فــي املركــز الوطنــي نشــتغل علــى هــذا املوضــوع، وأشــار األخ كــوردي إلــى مشــكل النتقــل 
فــي جماعــة ســال فأنــت فــي إطــار جمعيــة يمكنــك اإلشــتغال علــى عريضــة بــدون أن تحتــاج توقيعــات النــاس، أنــت 

لوحــدك كجمعيــة لــك الحــق فــي االشــتغال علــى عريضــة وتترافــع عليهــا ونحــن رهــن إشــارتك وشــكرا.

- بــدري: نجــدد التحيــة لإلخــوة واألخــوات الفاعليــن فــي الحقــل الجمعــوي، وكذلــك مديــر املصالــح علــى مجهوداتــه 
الناجعــة بخصــوص هــذا اللقــاء، هاتــه اللقــاءات هــي فــي إطــار جماعــة ســال؛ بمعنــى مــن لــه مقتــرح يجــب أن يــدرج فــي 
برنامــج عمــل جماعــة ســال للفتــرة املمتــدة مــن 2027-2022 . فيمــا يخــص مجلــس مقاطعــة احصيــن، هنــاك آليــات 
للحــوار ووقــت للحــوار مــع املجلــس بخصــوص املشــاكل التــي تعيشــها املقاطعــة، وفــي املشــاكل التــي تتخبــط فيهــا 
املقاطعــة والتــي هــي طبعــا بــدأ العمــل عليهــا فــي إطــار مجلــس املقاطعــة الحالــي، والــذي نقــدم لــه الشــكر مــن هــذا 
املنبــر علــى املجهــودات املبذولــة مــن طــرف أعضائــه فــي جميــع املجالــس املنتخبــة. بالنســبة لغيــاب الفاعــل الجمعــوي 
اليــوم، أبــدأ ليــس هنــاك غيــاب للفاعــل الجمعــوي، فقــد أحصيــت اليــوم 76 مــن الحضــور، وقــد وجهــت الدعــوة 
للجميــع، ومــن تغيــب فلــه عــذره. هنــاك مــن لــه عمــل، هنــاك مــن التوقيــت مــن ال يناســبه يــوم الجمعــة. فيمــا يخــص 
الولوجيــات فــي املقاطعــة هــي موجــودة وقــد تمــت اإلشــارة إلــى فتحهــا وهــذه مالحظــة مهمــة، وكذلــك فيمــا يخــص 

موضــوع مهــم وهوأنــه علــى الفاعــل الجمعــوي أن يشــتغل أكثــر فــي مقاطعــة احصيــن.

غزواملقاهــي لأرصفــة، حيــث وصلــوا إلــى الطرقــات أي احتــالل الرصيــف فــي منطقــة احصيــن، هاتــه املواضيــع يجــب 
أن نشــتغل عليهــا، ألن الرصيــف تــم احتاللــه وتــم احتــالل حتــى الطرقــات، يجــب أن نشــتغل علــى هاتــه املواضيــع 
ومعــاول الهــدم التــي تهاجــم املجلــس يجــب أن نشــتغل علــى هــذه املواضيــع، املجلــس ال يملــك عصــا ســحرية لحــل 
جميــع مشــاكل الســاكنة، ولكــن هنــاك مــن املجلــس مــن  يرتكــب مخالفــات فــي حــق الســاكنة، يجــب أن نشــتغل 

خفيــف حتــى ال ندخــل فــي بعضنــا فــي العمــق.

الربــاط،  فــي  التدريــب  نــدوة  بهاليــوم كان عنــدي  للرئيــس، أول �صــيء ســأبدأ  الثانــي  النائــب  أنــا  بدايــة  - بودربالــة: 
واعتــذرت للســيد النقيــب حتــى أتمكــن مــن الحضــور معكــم. أن جمعــوي فــي األصــل، وأشــتغل فــي السياســة، وإن لــم 
أشــتغل بهــا فتتمــارس علــي السياســة، نحــن كمجتمــع مدنــي كنــا بعيديــن عــن السياســة وتلقينــا ضربــات متتاليــة، 
وأنــا أقــول بــأن بشــائر الخيــر فــي مقاطعــة احصيــن موجــودة، فنحــن ممثليــن فــي جميــع املجالــس املنتخبــة : غــرف 
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فــي مراكــز املســؤولية. كانــت عنــدي مداخلــة  بــل  التجــارة الصناعــة والجهــة الجماعــة والعمالــة ،فنحــن ممثليــن 
باألمــس وتــم مقاطعتــي، ولذلــك ســأبدأ بنقطــة مهمــة، مقاطعــة احصيــن فيهــا أكبــر مرحــاض عمومــي فــي العالــم، 
عندنــا املركــز الصحــي ومدرســة الحيانــي ونــدرس أبناءنــا النشــاط العلمــي وهــذا قلتــه فــي ورشــة الســياحة، قلــت لهــم 
عندمــا نرســم ســور تاريخــي بمليــار ويأتــي شــخص يتبــول لنــا علــى تاريخنــا فيهــدم كل مــا بنينــاه، إذن ملــاذا ال ننجــز 
مرحاضــا بخمســين مليــون وعندمــا نتحــدث يقــال لــك إنهــم الشــمكارة، أليــس للشــمكارة حــق قضــاء حاجاتهــم؟ 
يجــب أن تتجــاوز الرؤيــة األحاديــة لأشــياء، علينــا أن نشــخص والكلفــة ليســت غاليــة ومثــل هاتــه األشــياء نناقشــها 
بــكل شــفافية فــي دورة املجلــس. إن كان العقــار غالــي نشــتريه مهمــا كان ثمنــه، ألننــا سنحاســب بعــد ثالثيــن ســنة 
علــى ذلــك. إن كنــا نتحــدث عــن التنميــة املســتدامة، يجــب أن نفكــر فــي األجيــال املقبلــة. ننجــز طريقــا فيهــا متــرات 

محــدودة وبعــد ســنوات نقــدم علــى هــدم النــازل لتوســعتها، عندمــا كانــت فارغــة ملــاذا لــم ننجزهــا علــى 20 متــر.

ثــم ســأتكلم علــى املواطــن الرقيــب، جمعيــات املجتمــع املدنــي هــي مركــز الــرأي، ألنهــا هــي الواســطة بيــن الفاعــل 
العمومــي املدبــر واملواطــن، لذلــك عليهــم أن يمارســوا دورهــم الرقابــي. مــن جهتنــا، البــاب مفتــوح؛ مجلــس املقاطعــة 
املقاربــة  ثــم  النــاس  إرضــاء كل  السياســة  مــن عمــل  ليــس  بوربعــة  األخ  قــال  آذان صاغيــة. وكمــا  كلــه  والجماعــة 
التشــاركية.إن بدايــة عمــل مجلــس املقاطعــة تبدومرتبكــة، ولكــن الحقيقــة �صــيء آخــر، فطيلــة الثالثــة أشــهر ونحــن 
فــي مخــاض امليزانيــة التــي كانــت ســتنزل إلــى 400 مليــون ســنتيم وأنــا احيــي رئيــس املقاطعــة الــذي وقــف مــع باقــي 
الرؤســاء وقفــة صمــود. املجلــس الســابق قــال بأنــه تــرك فائضــا بخمســة مالييــر، والحقيقــة أنــه تــرك كذلــك 23 
مليــار كديــون للمتعامليــن مــع الجماعــة، ريضــال لهــا ديــون، شــركات التنميــة لهــا ديــون... املجلــس كان يقــول ســنة 

2022 ليــس ســنة لالســتثمار، املســائل ليســت ســهلة كان هنــاك مخــاض عســير داخــل املجلــس.

بالنســبة للجمعيــات، األخ رشــيد هواملســؤول فــي هــذا املجــال، ونحــن ســنتعاون معــه جميعــا،  وأول عمليــة ســنقوم 
بهــا تحييــن قاعــدة بيانــات املعطيــات، ألن هنــاك جمعيــات تشــتغل دون تجديــد مكتبهــا؛ بمعنــى أنهــا قانونيــا ميتــة ، 
الســلطة ال يمكنهــا التدقيــق لوحدهــا فهنــاك 00	 جمعيــة، ونحــن مســتعدون حتــى تكــون اللجنــة التشــاورية معــول 
البنــاء وليــس معــول الهــدم. نحــن فــي الواليــة الســابقة حتــى األوراق اشــتريناهم بأنفســنا، نظمنــا نشــاطا مهمــا وتــم 

إعطاؤنــا زربيــة تســاوي 60 درهــم، وهاتــه هــي اإلشــكاالت التــي ال نريــد تكرارهــا.

ثــم هنــاك نقطــة تتعلــق بغيــاب العنصــر النســوي، ربمــا لــم يكــن هنــاك توزيــع معقلــن لهاتــه األشــياء، البارحــة كان 
هنا ثالثة أخوات منشــطة واثنين من املحاضرات، وأتذكر طالبة قامت ببحث حول املشــاركة السياســية للمرأة، 
وأشــارت إلــى إبعــاد املــرأة مــن السياســة. فــكان رد أميــن عــام الحــزب ألن معــه امــرأة جــد نشــيطة، وقــال لهــا حضــري 
نفســك لتكونــي أمينــة عامــة للحــزب بعــد ثالثــة ســنوات. املشــكل ليــس غيــاب املــرأة؛ نجــد داخــل القاعــة 70 امــرأة 
و10 رجــال ويترشــح رجــل وتصــوت عليــه كل القاعــة، بمعنــى أن املــرأة التــي تبعــد نفســها عــن السياســة وهــذا واقــع.

تــم وضــع تصــور واملشــاركة يمكــن أن نبقــى هنــا 60 ســنة فــي التشــخيص، ولكــن علينــا أن ننطلــق، والبــاب مفتــوح 
ملقتراحاتكــم بإمكانياتكــم القليلــة واملتواضعــة، نحــن نرحــب بكــم. ثــم أيضــا نحــن كل مــا يتعلــق بالجمعيــات، نحــن 
مســتعدون لنشــر املعلومــة دون حساســيات سياســية، ثــم ال يعقــل أن يأتــي شــخص مــن منطقــة مصنفــة هشــة 
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ويريــد القيــام بنشــاط ويطلــب منــه أداء 2000 درهــم، قاعــة بــا حنينــي فــي وزارة الثقافــة فيهــا 1200 مقعــد تكــرى ب 
1200 درهــم لليــوم الواحــد فــي حيــن الفضــاءات الثقافيــة املوجــودة باحصيــن تكــرى 2000درهــم، وهــذه النقطــة تــم 
تداولهــا فــي مجلــس املقاطعــة ومجلــس الجماعــة لوجــود حــل لهــا، وســيتم ابــرام اتفاقيــة فــي هــذا الشــأن مــع الجهــات 

املختصــة.

بالنســبة للولوجيات املتعلقة بمقاطعة احصين، ســتعطى املالحظة للســيد مدير املصالح لفتح األبواب الجانبية 
املتعلقــة بولــوج ذوي االحتياجــات الخاصــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمجانيــة النقــل الحضــري بالنســبة لــذوي االحتياجــات 
الخاصــة وبحكــم رئيــس جماعــة ســال هورئيــس مؤســس العاصمــة، يجــب ابــرام اتفاقيــة مــع شــركة النقــل إلعفائهــم 

مــن أداء واجــب الركــوب فــي الحافــالت علــى األقــل أربعــة أشــخاص فــي الرحلــة الواحــدة.

ســعيد الســعداوي: تدخل وتفاعل الجمعيات كان جد إيجابي، ومدينة ســال اســتفادت من 140 ملعبا للقرب من 
املبــادرة امللكيــة.، ولقــد اســتفادت مقاطعــة احصيــن بملعبيــن بســال الجديــدة. لكــن كرونــا حالــت دون اتمــام مالعــب 

أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالقريــة يجــب البحــث عــن الوعــاء العقــاري ليتــم برمجتهــا مــن طــرف الجماعــة والعمالــة.

أما بخصوص بناء مستودعات املالبس ال يمكن ألن املالعب وضعت بهذا الشكل.

رشــيد بوجديــة: الشــكر للمتدخليــن مــن الحضــور الكريــم وأوكــد أننــا هنــا نحــن فــي لقــاء مــع املجتمــع املدنــي، وال 
داعــي للخالفــات السياســية، فقــد حســمت منــذ شــهر شــتنبر. وأدعــو املجتمــع املدنــي اليــد فــي اليــد مــع املجلــس 
لالشــتغال، وأحيــط الحضــور بــأن 273 جمعيــة هــي مــن وضعــت ملفهــا القانونــي لــدى مصلحــة التنشــيط املحلــي 

ملقاطعــة احصيــن، وأن بــاب مكتــب الرئيــس مفتــوح أمــام الجميــع وال يرفــض طلبــا ألحــد.

يحيــى أوالد لبصيــري: إن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات تفتــح بابهــا فــي وجــه الشــباب مــن أجــل اإلســتفادة مــن 
التكويــن فــي مجــال التجــارة والتدبيــر، ولكــي ال أطيــل عليكــم اتمنــى التوفيــق للمجتمــع املدنــي.

رشــيد بوجديــة: أشــير إلــى أن غيــاب الجمعيــات اليــوم هــو افــراز لســلوكات ســابقة، ونحــن هنــا لنصحــح الخطــأ 
وعليــه مرحبــا بالجميــع للعمــل واالشــتغال للرقــي بهــذه املنطقــة والســالم.


