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محتويات التقرير

تقدمي عام 
الورقة التأطريية العامة للمنتدى االجتماعي 

جدول برانمج اللقاءات التشاورية للمنتدى االجتماعي 

  - أرضية احملور  / - قائمة املسامهني يف أتطري اللقاء التشاوري

               - التقرير العام للمحور

 -أرضية احملور  / - قائمة املسامهني يف أتطري اللقاء التشاوري     

                  -التقرير العام للمحور

   - أرضية احملور /- قائمة املسامهني يف أتطري اللقاء التشاوري

                    - التقرير العام للمحور

   - أرضية احملور / - قائمة املسامهني يف أتطري اللقاء التشاوري

                    - التقرير العام للمحور

- أرضية احملور   / - قائمة املسامهني يف أتطري اللقاء التشاوري

                  - التقرير العام للمحور

- أرضية حمور / -  قائمة املسامهني يف أتطري اللقاء التشاوري

                  - التقرير العام للمحور

خالصة 

احملور الثاين: 
واقع التعليم جبماعة سال 

احملور الثالث:
 واقع املرأة والطفولة جبماعة سال 

احملور الرابع: 
واقع اإلعاقة جبماعة سال 

احملور اخلامس: 
واقع الثقافة جبماعة سال 

احملور السادس: 
واقع الرايضة جبماعة سال 

احملور األول: 
واقع الصحة جبماعة سال 





5 سال_اللي_بغينا

تقديم عام

*ناصر بنحميدوش المنسق العام للمنتدى االجتماعي : 

   السالم عليكم. سعيد جدا لتواجدان مجيعا يف هذا اللقاء الذييجمع

 ثلة من األساتذة وأطر التعليم مبدينة سال. هذا اللقاء يندرج يف إطار

 اإلعداد لربانمج عمل مجاعة سال 2022ـ 2027 اجلماعة رفضت إعطاء

 إعداد برانمج عملها ملكتب الدراسات وفضلت تكليف أطر اجلماعة 

ــادة علــى مســتوى مجاعــة ســال الــي وضعــت تصــور االشــتغال علــى  ــة القي إبعــداده. يف هــذا اإلطــار مت هيكلــة جلن
املســتوى التشــخيصي.

-أوال: التشخيص الداخلي مع رؤساء األقسام واملصاحل ابجلماعة.

-اثنيا: التشخيص االلتقائي مع املصاحل اخلارجية مبدينة سال.

-اثلثا: التشخيص التشاركي الذي حنن بصدده يف حمور التعليم.

إذن كيــف ميكــن للجماعــة أن تســاهم يف النهــوض بواقــع التعليــم بســال مــع أن التعليــم ليــس مــن اختصاصاتــه 
األصيلــة؟ ولكــن الرؤيــة الــي حتملهــا اجلماعــة هــي علــى ثالثــة مســتوايت:

-املستوى 1 : الذي حتكمه اختصاصات اجلماعة.

-املستوى 2 : كيف ميكن للجماعة أن تبحث عن تصورات إبداعية جديدة متكنها من حتقيق تنمية حملية؟

-املســتوى 3 : الرتافــع علــى مدينــة ســال لــدى املصــاحل املركزيــة للــوزارات والقطاعــات جللــب أكــرب قــدر مــن 
اإلمــكاانت واملقــدرات والدعــم ملدينــة ســال.

    مــن هنــا وجــب علــى اجلميــع االخنــراط بشــكل إجيــايب يف هــذا العمــل، ويف األخــري أشــكر األســاتذة وأطــر اجلماعــة 
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الذيــن يعملــون علــى إجنــاح هــذا الــورش.
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الورقة التأطيرية العامة للمنتدى االجتماعي

   يف إطــار األشــغال التحضرييــة إلعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال، ويف نطــاق اســتحضار جــل احملــددات القانونيــة 
والتنظيميــة املعتمــدة يف هــذا اجملــال، بغيــة تعبئــة جــل مقومــات إعــداد وثيقــة مرجعيــة قــادرة علــى رســم مســار حقيقــي 
للتنميــة احملليــة مبدينــة ســال، حيــوز احملــور االجتماعــي والثقــايف قيمــة جوهريــة ضمــن احملــاور احملــددة يف هيكلــة برانمــج 

العمل. 

   وابلنظــر للمكانــة املتميــزة الــي ابتــت اجلماعــات الرتابيــة حتتلهــا يف النظــام املؤسســايت للمغــرب حيــث مت متكينهــا 
مــن اختصاصــات وصالحيــات - ذاتيــة أو مشــرتكة أو منقولــة - مهمــة وجوهريــة، أضحــى الرهــان عليهــا كبــريا يف 

االضطــالع أبدوار أساســية يف جمــاالت التنميــة.

   ولعــل مــن أبــرز هــذه األدوار وأمههــا تلــك املرتبطــة ابلقطاعــات الــي ميكــن أن يصنَّــف البعــض منهــا -ولــو بشــكل 
إجرائــي- يف خانــة امللــف االجتماعــي، والــي منهــا التعليــم والصحــة واملــرأة والشــباب والطفولــة واألشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة والثقافــة والرايضــة.

   غــري أن هــذه القطاعــات ختتلــف طبيعــة مقاربــة اجلماعــات الرتابيــة هلــا حبســب طبيعــة االختصاصــات املســندة إليهــا 
يف كل قطــاع علــى حــدة، ســواء أبن تباشــر اجلماعــة إبنشــاء وتدبــري املرافــق والتجهيــزات العموميــة الواجبــة لتقــدمي 
خدمــات يف أحــد هــذه القطاعــات، إن  بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، أو مــن خــالل اعتمــاد مقاربــة خمتلفــة تتيــح 
للجماعــة أن تســاهم يف حتقيــق التنميــة احملليــة، ابعتمــاد أســلوب الشــراكة والتدبــري املشــرتك املبــي علــى التعاقــد بــني 
ــه اعتمــاد مقــارابت  ــة والنجاعــة يف إجنــاز وتدبــري مرفــق حُتتِّــم طبيعت ــق التكاملي ــة حتقي ــة، بغاي ــة واجلماعــة الرتابي الدول

تضمــن الفعاليــة، ومنهــا القــرب.

   لقــد اســتتب اليقــني الصريــح حبجــم اخلصــاص الــذي يكابــده الواقــع االجتماعــي والــذي تفصــح عنــه بشــكل ظاهــر 
جمموعــة مــن املؤشــرات غــري اإلجيابيــة الــي اســتطالت يف الزمــان وأضحــت تشــكل عبئــا، وتســيء للصــورة الــي تطمــح 

مؤسســات الدولــة أن يكــون عليهــا الواقــع االجتماعــي للمغــرب بصفــة عامــة.

   إذ ابلرغــم مــن الربامــج املتنوعــة واملتعــددة، وابلرغــم مــن املقــدرات املاليــة املهمــة الــي يتــم تعيينهــا يف هــذا اجملــال 
مــن طــرف القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة املختلفــة أو مــن طــرف اجلماعــات الرتابيــة فــإن تلــك املؤشــرات 
يف منحاهــا ال زالــت تعانــد طمــوح ونــزوع اإلرادات املعلنــة، وتتمنــع عــن مســايرة الديناميــة الــي جتســدها جمموعــة مــن 
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القطاعات.

   ومدينــة ســال ابلنظــر لواقعهــا االجتماعــي ال ُتســتثىن مــن هــذا املشــهد العــام، مــن اإلشــكاالت والظواهــر الــي 
تطبــق علــى الواقــع املعيــش لســاكنتها، فمظاهــر االختــالالت والعجــز يف هــذا اجملــال ابديــة يف مرافقهــا وأحيائهــا ويف 
معيشــة أهلهــا، األمــر الــذي أســهم يف تشــكل صــورة قامتــة عــن واقــع هــذه املدينــة التارخييــة العريقــة ذات املؤهــالت 

املتنوعــة والواعــدة. 

   كمــا أن ذات اليقــني مشــل منطــق التدبــري واملقــارابت واخليــارات املتبنــاة يف معاجلــة املســألة االجتماعيــة، بــل 
هنــاك مــن اعتــرب أهنــا كمقاربــة مل تثبــت صدقيتهــا علــى أرض الواقــع، وهــو مــا ابت يفــرض احلاجــة ملراجعــة النمــوذج 
اإلرشــادي يف معاجلــة املســألة االجتماعيــة، واعتمــاد مقــارابت جديــدة قــادرة علــى اســتدراك العجــز االجتماعــي 
املرتاكــم، الــذي ميكــن أن يوصــف ابلفــادح يف بعــض املســتوايت، وابلتــايل تغذيتهــا مبــا يســمح بتحقيــق إنعــاش وحتســن، 

وبعــد ذلــك ثبــات يف مؤشــراهتا.

   مــن هنــا نبــع الوعــي بضــرورة تبــي هــذا النهــج، بتوجيــٍه وحتفيــز مــن جاللــة امللــك حممــد الســادس، الــذي عــربَّ غــري 
مــا مــرة عــن قلقــه وعــدم رضــاه عــن الواقــع االجتماعــي لفئــات واســعة مــن الشــعب املغــريب، وبضــرورة اختــاد املتعــني يف 
ذلــك. وهــو مــا عــربَّ عنــه جاللتــه يف الرســالة الــي وجههــا إىل أشــغال املناظــرة الوطنيــة األوىل للجهويــة املتقدمــة، الــي 
نظمــت بتاريــخ 20 دجنــرب 2019 أبكاديــر، إذ اعتــرب أبن: »خدمــة املواطنــني وضمــان حقوقهــم املشــروعة، وكمــا 
أكــدان علــى ذلــك خــالل مناســبات عديــدة، جيســدان الغايــة املثلــى للهيــاكل والبنيــات اإلداريــة، مبختلــف تصانيفهــا 
وأنظمتهــا القانونيــة والتدبرييــة. فاجلماعــات الرتابيــة واملصــاحل الالممركــزة واملؤسســات العموميــة، مدعــوة إىل تعبئــة 
مجيــع مواردهــا البشــرية واملاليــة واللوجســتيكية، لتوفــري خدمــات عموميــة تســتجيب لشــروط النجاعــة واإلنصــاف يف 
تغطيــة الــرتاب الوطــي.« وهــو االختيــار الــذي اخنــرط فيــه الفاعلــون املؤسســاتيون ابملغــرب ومــن بينهــم اجلماعــات 

الرتابيــة. 

   هــذا املســعى حفَّــز مجاعــة ســال إىل تبــي مقاربــة جديــدة تبتعــد عــن تفويــت إعــداد هــذا املخطــط، بقــدر مــا تعــول 
علــى تعبئــة وتكثيــف جهــود الكفــاءات املعرفيــة واخلــربات التدبرييــة ألطــر اجلماعــة وأبنــاء املدينــة، وفــق ديناميكيــة 
تشــاركية وتشــاورية، تتيــح ترصيــد وتثمــني هــذه املعــارف واخلــربات لصياغــة منــوال فعــال إلعــداد برانمــج عمــل 
اجلماعــة، يســتند علــى تشــخيص رصــني مطابــق للواقــع أبفــق تنمــوي طمــوح وواقعــي، لتحقيــق التملــك احلقيقــي 

ملخرجــات هــذا الــورش. 
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   وهــو مــا يتطلــب منــا مجيعــا التعــاون يف تشــخيص الواقــع تشــخيصا دقيقــا موضوعيــا مقــدرا للمعطيــات والبيــاانت 
واملعلومــات والواثئــق حــق قدرهــا دون تبســيط أو هتويــل، وكذلــك القيــام بعمليــة حتليــل اســرتاتيجي لتلــك البيــاانت 
واملعطيــات، ابســتحضار نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف ومكامــن املخاطــر ومواطــن الفــرص، واعتمــاد خمرجــات هــذا 
العمــل يف صياغــة أرضيــة للعمــل، مبنيــة علــى ضبــط األولــوايت وحصــر احلاجيــات وتعيــني أجنــدة اإلجنــاز وفــق تصــور 
منســجم لإلمكانيــات واملــوارد الــي جيــب تعبئتهــا للتمويــل، وكــذا امليكانزميــات الضروريــة للتقييــم املرحلــي  املؤطــر، 

لتحيــني واســتدراك اخليــارات واملقــارابت املعتمــدة. 

   وهــذا مــا يلقــي علينــا مســؤولية االلتــزام اإلجيــايب ابملســامهة الفاعلــة يف هــذا اجملهــود لتحقيــق هــذا الــورش مــع ضــرورة 
اســتدعاء جممــل األبعــاد املؤسســاتية والربانجميــة املركزيــة واجملاليــة املميــزة للمحــور االجتماعــي، علــى أرضيــة اســتحضار 
الــرؤى املتمايــزة واألدوار واملواقــع املختلفــة للخلــوص ألرضيــة عمــل مشــرتكة، حتقــق االلتقائيــة يف التدبــري والتكامــل 

يف األدوار والفعاليــة يف اإلجنــاز والتعــاون يف بلــوغ األهــداف املســطرة.

   غايــة ذلــك متكــني الفاعلــني واملهتمــني، ابالســتناد علــى الــذكاء االجتماعــي، مــن طــرح وجهــات نظرهــم حــول 
مالمــح الواقــع والعوامــل الفاعلــة يف تشــكله مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى توليــد اقرتاحــات وابــداع بدائــل لبنــاء تصــور 

مشــرتك مجاعــي للتنميــة احملليــة جبماعــة ســال.

   ووفق املشار إليه أعاله نقرتح هيكلة إجرائية حملاور هذا املنتدى االجتماعي كالتايل: 
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أوال: محور التعليم

   ابلنظــر للمركزيــة الــي يتمتــع هبــا موضــوع التعليــم يف قضــااي التنميــة والتطــور الــذي تنشــده جــل الــدول مل يعــد مــن 
املمكــن القبــول مبقاربتــه بشــكل عمــودي، ابعتبــاره مســؤولية قطــاع وزاري، بــل جيــب مقاربتــه أفقيــا واعتبــاره قضيــة 
جمتمعيــة مصرييــة، حــى حيتــل التعليــم موقعــه ويتــوىل أدواره األساســية يف أتمــني إدمــاج واندمــاج فعلــي ملــا هــو اجتماعــي 

واقتصــادي لــدى األفــراد واجملموعــات، ومتكينهــم مــن املســامهة يف هنضــة أمتهــم ورفعتهــا احلضاريــة.

   وحيتــم املدخــل احلقيقــي لذلــك حتمــل كل مؤسســات الدولــة واجملتمــع مســؤولية املســامهة يف تعبئــة عناصــر إجنــاح 
املهمــة التعليميــة واحتضــان املؤسســة التعليميــة مــن طــرف حميطهــا، لتحصــني مســار جتويــد خمرجاهتــا اإلدراكيــة 
والقيميــة واملعرفيــة، وحماصــرة الظواهــر غــري االجيابيــة، الفرديــة منهــا واجلماعيــة، لتشــكيل وعــي مجاعــي مــدرك 

لرهــاانت التنميــة.

   وفــق هــذا التصــور ابت للجماعــات الرتابيــة إســهام أساســي يف نســج منــوال للتعــاون وتظافــر جهــود كل املتدخلــني 
يف العمليــة التعليميــة والرتبويــة بشــكل مباشــر وغــري مباشــر، وهــو املنظــور الــذي تبنتــه مجاعــة ســال مــن خــالل الســعي 

لوضــع هــذا احملــور للنقــاش بــني الفاعلــني ضمــن أجنــدة حمــاور املنتــدى.

   فماهي أبرز الظواهر السلبية الي تسكن ذات التعليم برتاب اجلماعية وما هي اإلشكاالت الي تفرزها؟

   بناء على االختصاصات املناطة ابجلماعات ماهي األدوار الي ميكن هلا االضطالع هبا يف هذا اجملال؟  
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ثانيا: محور الصحة

   حيتــل قطــاع الصحــة مكانــة حموريــة يف صــدارة انشــغاالت املواطنــني ابعتبــاره مــن القطاعــات الــي هلــا أتثــري مباشــر 
علــى حياتــه، فرغــم مــا عرفــه قطــاع الصحــة يف العقــود األخــرية مــن اهتمــام وجمهــود، مــن حيــث فتــح أوراش مهمــة 
للبنيــات التحتيــة العالجيــة وللتغطيــة الصحيــة واحلمايــة االجتماعيــة وكــذا املــوارد املخصصــة لــه، ابلرغــم مــن هــذا، ال 

يــزال القطــاع هًشــا ويعــاين مــن عجــز مهــم أمــام احلاجيــات املتعاظمــة.

   وهــو األمــر الــذي يفــرض - لتحســني وتعميــم توفــري اخلدمــات الصحيــة للجميــع - مضاعفــة اجلهــود خاصــة فيمــا 
يتعلــق ابلولــوج، النوظمــة، املــوارد واحلكامــة والتعبئــة االلتقائيــة بــني املتدخلــني ومنهــم اجلماعــات الرتابيــة، للمســامهة 
يف حتقيــق واقــع صحــي أمثــل، يضمــن حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان وهــو احلــق يف الصحــة، ويكفــل اســتحضار 

كل األبعــاد الضروريــة لذلــك ســواء البعــد الوقائــي أو البعــد العالجــي.

   فماهي إذن األدوار األساسية ومستوايت التدخل املمكنة قانوان الي جيب على اجلماعة القيام هبا؟

   وماهي املسامهات املمكنة الي جيب على اجلماعة االضطالع هبا لتوفري واقع صحي يف املستوى املطلوب؟ 
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ثالثا: محور المرأة والطفولة والمسنين واألشخاص في وضعية إعاقة 

  ال ميكــن للتنميــة، ســواء وطنيــا أو حمليــا، أن حتقــق معناهــا دون أن تكــون قــادرة علــى تصحيــح اختــالالت التــوازانت 
االقتصاديــة والتفــاواتت االجتماعيــة بشــكل حمســوس وملمــوس، عــرب االدمــاج الفاعــل لــكل مكــوانت اجملتمــع وفئاتــه 
خباصــة منهــا األكثــر إقصــاء، ضعفــا، هشاشــة وفقــرا ومنهــا ابألســاس املــرأة واألطفــال يف وضعيــة اجتماعيــة صعبــة 

واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

   فكلمــا توســع حيــز اهلشاشــة االجتماعيــة وامتــد ملختلــف فئــات اجملتمــع كلمــا تفاقمــت مظاهــر التخلــف وتعــددت 
ومنــا منســوب التوتــر واالحتقــان االجتماعــي، وهــي وضعيــة تعــوق مســار التنميــة، وجيــب التغلــب عليهــا وتطويــق 
مســاحاهتا، ليــس فقــط ابلتعويــل علــى الدولــة - رغــم حموريــة دورهــا - لكــن بتظافــر جهــود كل القــوى احليــة يف 

اجملتمــع.

  إن واقــع احلــال يف مدينــة ســال موســوم بشــكل واضــح مبظاهــر التفــاواتت والالمســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
وهــو مــا يتطلــب تعــاون اجلميــع لضمــان مشــاركة كل الفئــات االجتماعيــة يف اجملهــود الوطــي للتنميــة، وكذلــك 
االســتفادة الكاملــة واحلقيقيــة مــن عائداهتــا، عــرب وضــع اآلليــات والربامــج الضروريــة املتســمة ابلقــرب واملســتجيبة 

للحاجيــات اخلاصــة لــكل فئــة علــى حــدة وحتقيــق االزدهــار املشــرتك. 

   ومن وجب طرح األسئلة التالية:
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    ماهــي أبــرز جتليــات االســتبعاد الــي تعــاين منهــا املــرأة واألطفــال يف وضعيــة اجتماعيــة صعبــة واملســنني واألشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة جبماعــة ســال؟

   ماهــي املداخــل املمكنــة لتحريــر طاقــات االبــداع االجتماعــي لتحقيــق االندمــاج والتمكــني االقتصــادي هلــذه 
الفئــات االجتماعيــة؟

   ماهي اآلليات التشاركية الي ميكن للجماعة التعهد هبا لضمان االدماج الفعلي هلذه الفئات؟
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رابعا: محور الثقافة

   تتمتــع مدينــة ســال برصيــد حضــاري وثقــايف عريــق وجميــد يؤهلهــا ألن حتــوز إشــعاعا وطنيــا، بــل ودوليــا ابلنظــر 
ــز الغــي واملتنــوع الصنــوف، ممــا يؤهلهــا أيضــا أبن يلعــب قطــاع الثقافــة فيهــا دورا داعمــا ومســندا  لرصيدهــا املتمي
للبعديــن االجتماعــي واالقتصــادي يف حتقيــق أبعادمهــا احلضاريــة والتنمويــة وجتســيد الفرتاضاهتمــا علــى الواقعــني 

املــادي واملعنــوي للمجتمــع. 

   إزاء كل هــذا جيــب علــى اجلماعــات الرتابيــة ابلنظــر الختصاصاهتــا األصيلــة أن تلعــب أدوارا مهمــة يف جعــل كل 
مــن الثقافــة املاديــة وغــري املاديــة رافعــة عضويــة لتســيري وتوجيــه التنميــة، للمســامهة يف إعــداد اإلنســان وبنائــه بنــاء 
ــه علــى التغيــري حنــو  ــه وتنعــش إدراكــه حلقيقــة وجــوده وأن يكــون واثقــا مــن مقدرت معنــواي، وفــق إنســية حتــرتم كينونت

ــس ســبل اخلــروج مــن حالــة الوهــن والتخلــف. األفضــل وتلمُّ

  فكيــف ميكــن للجماعــة تطويــر االســتثمار يف البعــد الثقــايف والرفــع مــن مســتوى إســهامه يف روافــد التنميــة احملليــة 
واالشــعاع الوطــي؟ 
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خامسا: محور الرياضة

   تتعــدد األســباب الــي جتعــل مــن حمــور الرايضــة أحــد جمــاالت االهتمــام األساســية يف أجنــدة التنميــة احملليــة الــي 
تشــرف عليهــا اجلماعــات الرتابيــة. فمــن جهــٍة، القيمــة الــي أصبحــت حتتلهــا الرايضــة ضمــن اهتمامــات املواطنــني، 
ومــن جهــة أخــرى األدوار الكبــرية الــي يلعبهــا هــذا القطــاع والــي ميكنهــا أن تؤثــر إجيابيــا علــى نواحــي عديــدة مــن 

نواحــي حياهتــم، ومــن جهــة اثلثــة ،وابألســاس، االختصاصــات املوكلــة هلــا اجتماعيــا.

   فاحلضــور الكبــري الــذي يعرفــه هــذا القطــاع علــى مســتوى مدينــة ســال، ومســامهته يف تنشــيط ديناميــات تنضــوي يف 
إطارهــا مبــادرات مدنيــة ومجعويــة وفعاليــات حمليــة يف شــى صنــوف الرايضــات يفــرض إيــالء القطــاع االهتمــام الــالزم 

لتمكينــه مــن الظــروف املناســبة ولتــربز فاعليتــه الرتبويــة والصحيــة واالقتصاديــة وابلتــايل التنمويــة.

وأخريا كيف ميكن جلماعة سال أن تلعب دورا حموراي يف تطوير القطاع الرايضي برتاهبا؟
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جدول برنامج لقاءات التشخيص التشاورية للمنتدى االجتماعي
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المحور األول:

واقع الصحة بمدينة بجماعة سال
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أرضية المحور. 	
   حيتــل قطــاع الصحــة مكانــة حموريــة يف صــدارة انشــغاالت املواطنــني ابعتبــاره مــن القطاعــات الــي هلــا أتثــري مباشــر 
علــى حياهتــم، فرغــم مــا عرفــه قطــاع الصحــة يف العقــود األخــرية مــن اهتمــام وجمهــود بفتــح أوراش مهمــة للبنيــات 
التحتيــة العالجيــة وللتغطيــة الصحيــة واحلمايــة االجتماعيــة، وكــذا تعزيــز املــوارد املخصصــة لــه، ابلرغــم مــن هــذا، ال 

يــزال القطــاع هًشــا ويعــاين مــن عجــز مهــم أمــام احلاجيــات املتعاظمــة.

   يف ظــل هــذا الســياق فــإن مجاعــة ســال - بــل واملدينــة برمتهــا - تعيــش واقعــا صحيــا مؤســفا ومقلقــا، ابالســتناد 
إىل املؤشــرات املرجعيــة املعتمــدة علــى املســتوى الــدويل أو ابالســتناد إىل املؤشــرات الوطنيــة، فســواء هاتــه أو تلــك 
فالوضــع الصحــي املتدهــور ابملدينــة وحجــم اخلصــاص املســجل يف خمتلــف األصعــدة يغــداين املخاطــر الــي ســتنجم ال 
حمالــة عــن هــذا الوضــع إن اســتمر احلــال علــى مــا هــو عليــه، وإىل كل النتائــج اإلجيابيــة الــي ميكــن جنيهــا مــن حتســني 

األوضــاع الصحيــة للســكان ابلعمالــة، ليــس فقــط ابلنســبة ملدينــة ســال بــل كذلــك علــى مســتوى اجلهــة بكاملــه. 

   ورغــم اجلهــود املبذولــة مــن طــرف الســلطات الصحيــة، واملبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، واجمللــس اإلقليمــي )بنــاء 
وجتهيــز مراكــز صحيــة جديــدة، ترميــم القدميــة منهــا، بنــاء املستشــفى اإلقليمــي اجلديــد، بنــاء وجتهيــز مراكــز الدعــم 
مثــل مراكــز تصفيــة الــدم، ومركــز تشــخيص أمــراض الرئــة والتنفــس... اخل(، فــإن العــرض الصحــي يبقــى غــري مناســب 

علــى العمــوم، ضعيــف الفعاليــة علــى مســتوى اخلدمــات، وغــري عــادل مــن الناحيــة االجتماعيــة. 

   وهــو األمــر الــذي يفــرض ضــرورة اعتمــاد خيــارات جبــارة  حملاولــة اســتدراك العجــز والتفــاواتت املســجلة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى مســايرة إيقــاع التطــور والديناميــة الدميوغرافيــة الــي تفــرض حتســني وتعميــم توفــري اخلدمــات الصحيــة 
للجميــع ومضاعفــة اجلهــود، خاصــة فيمــا يتعلــق ابلولــوج واالســتفادة مــن اخلدمــة العالجيــة وااللتقائيــة بــني املتدخلــني 
...  ومنهــم اجلماعــات الرتابيــة للمســامهة يف حتقيــق واقــع صحــي أمثــل، يضمــن حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان 

وهــو احلــق يف الصحــة، ويكفــل اســتحضار كل األبعــاد الضروريــة لذلــك، ســواء البعــد الوقائــي أو البعــد العالجــي.

بعض املالمح الكربى للواقع الصحي مبدينة سال:

املالحظــة األوىل هــي أن مؤشــرات مدينــة ســال يف قطــاع الصحــة مؤســفة، بــل ويف وضعيــة مزريــة مقارنــًة بنفــس 
املؤشــرات علــى الصعيــد الوطــي )عــدد األطبــاء أو املمرضــني لــكل مئــة ألــف نســمة أو معــدل الســاكنة لــكل مركــز 

صحــي عمومــي...( 
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	 املالحظــة الثانيــة هــي أن عــدد أطبــاء وعيــادات القطــاع اخلــاص يفــوق عــدد األطبــاء يف القطــاع العــام، ويعــرف
منــوا ســنوايً أســرع، رغــم أن أغلبيــة ســكان اإلقليــم تلجــأ للمراكــز الصحيــة العموميــة.

املالحظــة الثالثــة  جتســد املــوارد املاليــة لألســر احملــدد األســاس يف إمكانيــة متتــع املواطــن خبدمــة صحيــة ذات جــودة 
حتمــي احلقــوق وكرامــة اإلنســان، واللجــوء إىل خدمــات صحيــة جيــدة، ابإلضافــة أن زبنــاء القطــاع اخلــاص يشــتكون 
غــالء اخلدمــات الصحيــة. وجتــدر اإلشــارة إىل الفــرق الشاســع بــني األمثنــة املعتمــدة مــن طــرف مؤسســات التأمــني 

الصحــي وتلــك الــي تفرضهــا العيــادات.
املالحظة الرابعة فقدان الثقة بني املريض والطبيب نظرا الختالط اخلدمة الطبية ابملصلحة التجارية هلذا األخري. 

املالحظــة اخلامســة القطــاع العــام يشــكو مــن ضعــف كبــري يف مــوارده البشــرية وإمكانياتــه املاديــة، ممــا يضــع األطبــاء 
واملمرضــني يف وضعيــة ال حيســدون عليهــا، فــال هــم راضــون عــن ظــروف عملهــم، وال املرضــى راضــون عــن اخلدمــات 

املقدمــة هلــم، ســيما مــا خيــص التعامــل والتواصــل. 
املالحظــة السادســة: ضعــف التنســيق بــني خمتلــف األطــراف، وهتميــش األطبــاء خاصــة علــى مســتوى اختــاذ القــرارات 

ذات طابــع الصحــي.

   هــذه الوضعيــة تســتدعي تضافــر اجلهــود مــن خمتلــف الفرقــاء والشــركاء، والتعبئــة واالخنــراط اإلجيابيــني يف مهمــة 
إنعــاش قطــاع الصحــة مبدينــة ســال، ســواء يف القطــاع العــام أو القطــاع اخلــاص، لتوفــري عــرض عالجــي مناســب فعــال 

وإنســاين.

   ماهي إذن األدوار األساسية ومستوايت التدخل القانونية الي جيب على اجلماعة القيام هبا يف اجملال الصحي؟

    وماهي املسامهات الي ميكن للجماعة االضطالع هبا لتوفري واقع صحي يف املستوى املطلوب مبدينة سال؟ 

   وأخريا ما هي مستوايت التدخل املمكن للجماعة يف اجملال الصحي؟

اقرتاحات للنهوض ابلواقع الصحي إبقليم سال:

اقرتاح تعزيز العرض الطيب العام بشراي ولوجستيكيا، على األقل ِضعف العدد احلايل من أطباء وممرضني.	 
اقــرتاح فتــح كليــة للطــب بســال نظــرا لعــدد ســكاهنا، ونظــرا للتأخــر الكبــري الــذي تعرفــه يف القطــاع الصحــي 	 

مقارنــة ابألقاليــم املغربيــة األخــرى.
اقــرتاح أتســيس جملــس إقليمــي للصحــة يشــمل ممثلــني عــن مجيــع اهليئــات املعنيــة ابلقطــاع، يشــكل قــوة اقرتاحيــة 	 

مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى اخلدمــات الطبيــة، ويعمــل علــى التنســيق بــني خمتلــف املتدخلــني، ويرتافــع لــدى 
الســلطات املركزيــة مــن أجــل توفــري املــوارد الضروريــة.
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قائمة المشاركين في تأطير اللقاء التشاوري	 

رئيس الجلسة:
 د. محدون احلسي 

         المتدخلون:

المناقشون:
ذ. مصطفى بوشفرة    د. حممد طريشة     ذ. إمساعيل أعشايت 

د. أنور الشرقاويذ. كمال عبد االاله
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التقرير العام لمحور: واقع الصحة بجماعة سال 

   مبناســبة إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال 2022- 2027 نظــم اجمللــس اجلماعــي لســال  لقــاء تشــاوراي حــول 
موضــوع »واقــع الصحــة بســال« يــوم األربعــاء 02 مــارس 2022 علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال ابلنــادي العلمــي 

جلمعيــة أيب رقــراق بطانــة وقــد شــارك يف هــذا اللقــاء جمموعــة مــن األســاتذة والدكاتــرة:

   افتتــح اجللســة الدكتــور محــدون احلســي ابلرتحيــب ابألســاتذة واحلضــور، وقــد أكــد أن هــذا اللقــاء هــو فرصــة 
للمجتمــع املــدين إلبــداء الــرأي يف العمــل املســتقبلي جلماعــة ســال، مــن خــالل املشــاكل الــي يعرفهــا اجملــال الصحــي 

ومــا يــراد حتقيقــه يف هــذا اجملــال .

   ودعــا الســيد محــدون احلضــور لقــراءة الفاحتــة ترمحــا علــى أرواح األطبــاء واملمرضــني الذيــن انتقلــوا إىل رمحــة هللا، 
بعــد مــا ضحــوا ابلغــايل والنفيــس مــن أجــل إنقــاذ أرواح املصابــني خــالل مــرور بــالدان بتلــك الفــرتة العصيبــة لكوفيــد 

19، والــي خرجــت منهــا بــالدان أبقــل األضــرار وهلل احلمــد.

   وجبت اإلشــارة أنه إابن اجلائحة ارأتت مجعية »ســال املســتقبل«، برائســة الســيد احلبيب بنمالك وبرائســة شــرفية 
للســيد مــوالي ادريــس العلــوي، أن تقــوم بدراســة يف املنظومــة الصحيــة ملدينــة ســال للخــروج ببعــض املالحظــات 
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واالقرتاحــات، هــذه الدراســة الوازنــة أشــرف عليهــا الســيد كمــال عبــد اإللــه أســتاذ االقتصــاد، مبشــاركة مجيــع 
الفاعلــني يف القطــاع الصحــي واجملتمــع املــدين، وقــد تبلــورت يف هــذه الدراســة جمموعــة مــن اآلراء واخلالصــات.

ــاء والتفعيــل  ــة املناصفــة والتشــارك ووضــع هــذه الدراســة قيــد اإلغن ــوم جــاءت مناســبة املشــاركة إبنشــاء جلن     الي
كوهنــا أصبحــت ملــكا للجماعــة، ويف هــذا الصــدد تقــدم األســتاذان أنــور الشــرقاوي وكمــال عبــد اإللــه لتقــدمي عــرض 

عــن هــذه الدراســة.

*كمال عبد اإلله :

 أستاذ االقتصاد 

   قــدم الســيد كمــال عبــد اإللــه موجــزا لنتائــج وخمرجــات الدراســة امليدانيــة الــي قامــت هبــا مجعيــة ســال املســتقبل 
علــى أســاس اســتعمال معطيــات وإحصائيــات رمسيــة لــوزارة الصحــة، وكــذا أحبــاث ميدانيــة ابلتواصــل مــع العاملــني يف 

القطــاع الصحــي )اخلــاص والعــام(، ويف هــذا الصــدد ميكــن ذكــر أربــع نتائــج أساســية وهــي :

النتيجة األوىل:

تعيــش مدينــة ســال وضعــا صحيــا صعبــا، اذ أن كل املؤشــرات تضــع املدينــة يف مؤخــرة عمــاالت و 	 
أقاليــم اململكــة مقارنــة مــع نفــس املؤشــرات علــى الصعيــد الوطــي.

مدينــة ســال تعــرف أعلــى مؤشــر لعــدد الســكان، لــكل مركــز صحــي ) 36000 مواطــن ســنة 2014 	 
ارتفــع اىل 39000 يف ســنة 2018(، يف حــني أنــه علــى الصعيــد الوطــي ال يتجــاوز 12000، وهــذا 

مــا يفســر الضغــط و الطلــب الكبرييــن علــى املراكــز الصحيــة العموميــة .
نســبة التأطــري الصحــي ضعيفــة جــدا حبيــث التتجــاوز4.2 طبيــب لــكل 10000 مواطــن، يف حــني أن 	 

النســبة علــى الصعيــد الوطــي تصــل إىل 7.1 طبيــب، ومــع ذلــك فهــو يبقــى ضعيفــا مقارنــة مــع بلــدان 
مــن نفــس املســتوى االقتصــادي.

النتيجة الثانية: 

   عــدد أطبــاء و عيــادات القطــاع اخلــاص يفــوق بكثــري عــدد أطبــاء القطــاع العــام، ويعــرف منــوا ســريعا رغــم أن أغلبيــة 
الســكان تلجــأ للمراكــز العموميــة، ممــا يــؤدي إىل وضــع غــري صحــي تلعــب فيــه املــوارد املاليــة لألســر الــدور األســاس 
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يف إمكانيــة اللجــوء إىل خدمــات صحيــة جيــدة. وجتــدر اإلشــارة كذلــك أن الدراســة بينــت أن زبنــاء القطــاع اخلــاص 
يتشــكون  مــن غــالء اخلدمــات الصحيــة ســيما الفــرق الشاســع بــني األمثنــة املعتمــدة مــن طــرف مؤسســات التأمــني 
والتغطيــة الصحيــة، هــذا ابلنســبة للذيــن يتوفــرون علــى تغطيــة صحيــة  أمــا الــذي ال يتوفــرون عليهــا فوضعهــم أصعب.

   دون أن نغفل طبعا إشكالية الثقة بني الطبيب واملريض نظرا الختالط اخلدمة الصحية ابملصلحة التجارية. 

النتيجة الثالثة: 

   القطــاع العمومــي بــدوره يشــكو ضعفــا كبــريا يف املــوارد البشــرية واإلمكانيــات املاديــة ممــا يضــع األطبــاء واملمرضــني 
واألطــر الصحيــة يف وضعيــة صعبــة ألهنــم غــري راضــني عــن اخلدمــات املقدمــة هلــم. 

النتيجة الرابعة: 

   عرفــت ســال منــذ عــدة ســنوات والزالــت منــوا دميوغرافيــا كبــريا نتيجــة اهلجــرة واتســاع احمليــط احلضــري، دون أن 
يواكبــه ارتفــاع مــوازي يف اخلدمــات االجتماعيــة خصوصــا الصحيــة، مــع العلــم أن كل منــو اقتصــادي ملدينــة الــرابط 
ينتــج عنــه ضغــط دميوغــرايف ملدنيــة ســال حبكــم ظــروف العمــل والدراســة ألن أغلــب ســاكنة ســال تعمــل أو تــدرس 

ابلــرابط وتقطــن مبدينــة ســال. هــذا الوضــع خيلــف مشــاكل ابلنســبة للمدينتــني.

   لذلــك فرغــم اجلهــود املبذولــة مــن طــرف الســلطات الصحيــة واملبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية واجمللــس اإلقليمــي 
ــدم(، يبقــى هــذا العــرض الصحــي غــري  ــة ال ــز مراكــز الدعــم )تصفي ــة وجتهي ــة املراكــز الصحي ــد وصيان ــاء وجتدي يف بن

كاف وغــري عــادل.

    مــن متــة، وبعــد االستشــارة مــع جــل الفاعلــني يف القطــاع الصحــي، خلصــت الدراســة إىل ثالثــة حمــاور مــن أجــل 
حتســني العــرض الصحــي:

احملور األول:

االقــرتاح األول: تقويــة البنيــة التحتيــة الصحيــة العموميــة، مــن خــالل اقــرتاح توســيع املركــز االستشــفائي مــوالي 
عبــد هللا ومتكينــه مــن اإلطــار القانــوين الــذي يســمح لــه ابلتســيري الــذايت اإلداري واملــايل، حــى يســتطيع حتمــل كامــل 

املســؤولية فيمــا خيــص اخلدمــات الصحيــة، صيانــة األجهــزة وتســيري املــوارد البشــرية.

االقــرتاح الثــاين : اقــرتاح خلــق مركــز لتحاقــن الــدم بســال، ألن ســال تتوفــر علــى أكــرب عــدد مــن املتربعــني، ابعتبارهــا 
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مدينــة مليونيــة واجلميــع يعــرف املشــاكل الــي يصادفهــا املواطنــون عنــد احتياجهــم خلدمــات مركــز حتاقــن الــدم 
ابلــرابط، فــال يعقــل أن املتــربع يقطــع مســافة مــن ســال إىل الــرابط للتــربع.

 علــى املــدى املتوســط ميكــن خلــق مركــز صحــي جهــوي يف إطــار منظومــة وزارة الصحــة والــذي ســيوفر 28 ختصــص 
وبعــدد أســرة كافيــة لتغطيــة حاجيــات اجلهــة الشــمالية الشــرقية للعمالــة. 

احملور الثاين: 

   تقويــة املــوارد البشــرية ابملراكــز الصحيــة العموميــة، فاملعــروف أن عــدد األطبــاء يف القطاعــني اخلــاص والعــام غــري 
كاٍف ابملغــرب ابملقارنــة مــع دول تعــرف نفــس النمــو االقتصــادي، ولكــن يف انتظــار تكويــن وتوظيــف عــدد كاف مــن 

األطبــاء واألطــر يف املستشــفيات العموميــة الصحيــة مت اقــرتاح بعــض احللــول املرحليــة:

هتييــئ عقــود عمــل خبصــوص األطبــاء واملمرضــني املتقاعديــن الذيــن ال زالــوا قادريــن علــى العمــل وهلــم 	 
رغبــة يف هــذا اجملــال مــن أجــل املســامهة يف إغنــاء املــوارد البشــرية العاملــة يف املراكــز الصحيــة العموميــة.

إجيــاد إطــار قانــوين يســمح لألطبــاء والعاملــني يف القطــاع اخلصوصــي -إذا كانــت هلــم رغبــة يف ذلــك- 	 
أن يعملــوا أو يقدمــوا يــد املســاعدة داخــل املرافــق الصحيــة العموميــة، ألن أغلبهــم يعملــون يف محــالت 
وقوافــل طبيــة تنظمهــا مجعيــات اجملتمــع املــدين، وألن الشــراكة بــني القطاعــني العــام واخلــاص، مــن غــري 

شــك، ســتعود ابلنفــع علــى الوضــع الصحــي.
ضــرورة حتســني ظــروف العمــل ابلنســبة لألطبــاء العاملــني يف القطــاع العمومــي مبــا يف ذلــك مســتوى 	 

األجــور، وقــد طرحــت الدراســة مشــكال جوهــراي هــو ربــط مســتوى املردوديــة مبســتوى األجــور، )قــررت 
وزارة الصحــة يف ســنة 2023 الرفــع مــن مســتوى أجــور األطبــاء( إذ جيــب خلــق حتفيــز للذيــن يعملــون 

جبد.
 	

احملور الثالث:

   خلــق معاهــد للتكويــن يف ميــدان العلــوم الطبيــة مبدينــة ســال. ذلــك أن هــذه املدينــة املليونيــة »ســال« هــي املدينــة 
الوحيــدة الــي ال تتوفــر علــى كليــة للطــب أو علــى مركــز استشــفائي جامعــي أو علــى مركــز تكويــن املمرضــني، ولذلــك 

مت اقــرتاح مــا يلــي :
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خلــق كليــة الطــب ابملدينــة إمــا يف إطــار جامعــة مســتقلة أو كليــة اتبعــة جلامعــة الــرابط، يف إطــار تقريــب 	 
التكويــن لطلبــة مدينــة ســال ورمبــا طلبــة مــن مناطــق أخــرى.

كلية الطب البد أن يتواجد معها مركز استشفائي جامعي وما أحوج مدينة سال له.	 
خلــق معهــد عــايل ملهــن التمريــض وتقنيــات الصحــة لالســتجابة للطلــب الكبــري هلــذا النوع من التكوين، 	 

ســواء من طرف الطلبة أو من طرف املؤسســات الصحية.

نتمىن أن جتد هذه املقرتحات استجابة واألكيد أن النقاش سيغنيها وشكرا.

د محدون احلسي: الدراسة موجودة يف كتيب صدر يف نونرب 2020.

د أنور الشرقاوي: طبيب قطاع عام 
رئيس مجعية الصحافة الطبية املغربية

وانئب رئيس األطباء املتقاعدين ابملستشفى اجلامعي ابلرابط.

   بعــد الرتحيــب ابجلميــع صــرح الدكتــور أنــور أن هنــاك عمــال علميــا يعتمــد علــى أحبــاث وأرقــام يف امليــدان، أشــرفت 
ــه الدكتــور كمــال، هــو ارتفــاع عــدد أطبــاء القطــاع  عليــه مجعيــة ســال املســتقبل مشــكورة، ومــا أريــد إضافتــه ملــا قال
اخلــاص مبدينــة ســال، وكيــف ميكــن االســتفادة مــن هــذا العــدد الكبــري لصــاحل القطــاع العــام، وكيــف ميكــن التوصــل إىل 
إمكانيــة أو أســلوب -وأشــري إىل أن الدكتــور اليعقــويب موجــود معنــا وهــو ميثــل وزارة الصحــة- للتعــاون بــني القطاعــني 
العــام و اخلــاص، وهــذه تعتــرب ثــروة ملدينــة ســال خصوصــا أنــي أعــرف عــددا مــن األطبــاء مســتعدين للعمــل وبــذل 

الوقــت واملــال خدمــة ملدينــة ســال، ومــا ينقــص هــو فقــط أن جنــد طريقــة لتقنــني هــذا التعــاون.

   مــن بــني االشــكاالت الــي طرحتهــا الدراســة املنجــزة مــن طــرف مجعيــة ســال املســتقبل هــي كيفيــة حتســني اجملــال 
الصحــي بســال علــى املــدى القصــري واملتوســط والطويــل، واألهــم كيــف ميكــن حتســني خدمــات هــذا القطــاع بــدون 

مــوارد ماليــة، انطالقــا مــن إعــادة التنظيــم علــى املــدى القصــري وعلــى املــدى املتوســط والطويــل مبيزانيــة خاصــة.

    وبــدوري أؤكــد علــى ضــرورة ختفيــف العــبء عــن املواطنــني، وحتســني البنيــة التحتيــة الصحيــة بســال، وأكــرر 
الســؤال: كيــف ملدينــة مليونيــة أال تتوفــر علــى كليــة للطــب؟ خاصــة  وأننــا نعــرف أن احلكومــة تتجــه إىل إنشــاء كليــة 
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طــب يف كل جهــة... 

    أختتــم مداخلــي بشــكر اجمللــس لفتحــه النقــاش مــع اجملتمــع املــدين وأؤكــد مــرة أخــرى أن هنــاك عمــال علميــا قــام 
بــه الدكتــور كمــال يشــتمل علــى أرقــام واقرتاحــات ميكننــا األخــذ هبــا .

*د محــون احلســي : للتذكــري فــإابن اجلائحــة أتثــر القطــاع العمومــي للصحــة بشــكل كبــري نظــرا للظــروف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة وكان هــذا هــو الشــأن ابلنســبة لقطــاع التعليــم والتكويــن. 

    وحبسب اقرتاح املنظمني فإن اجللسة توزع على ثالثة حماور :

احملور األول : املتدخلون وقد استمعنا إليهم . 	 
احملور الثاين : املعقبون، وترتيبهم كان عفواي، فجاء يف مقدمتهم املندوب اإلقليمي السيد اليعقويب.	 
احملور الثالث : اجملتمع املدين .	 
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الكلمة للسيد د. عبد الرمحان العمراين:

 موظف ودكتور بقطاع الصحة 

    عمل 20 سنة مبصلحة األوبئة وحماربة األمراض املعدية إلعطاء، أدىل برأيه  يف هذه الدراسة.

   بعــد التحيــة والشــكر، أشــري إىل أن هــذا النقــاش مهــم جــدا، خصوصــا وأن هــذه املبــادرة الــي قامــت هبــا اجلماعــة 
بشــراكة مــع اجملتمــع املــدين، تبــني القيمــة املضافــة هلــذه الدراســة الــي  أوضحــت أكثــر املشــاكل املعروفــة، إضافــة إىل 
أن اقــرتاح احللــول، مبشــاركة األطــر العاملــة يف القطــاع ) املدبــر األول للمشــكل ( واجملتمــع املــدين واجلماعــة احملليــة 

واملســؤولني ابلعمالــة، تعتــرب أمــرا أساســيا.

   االقرتاحــات الــي جــاءت يف التدخــل األول عميقــة ومهمــة وهلــا عالقــة مبشــكل كبــري وهــو اهلجــرة إىل مدينــة ســال، 
األمــر الــذي خلــق مشــاكل اجتماعيــة للمنظومــة الصحيــة نتيجــة هــذه اهلجــرة. الدراســات بينــت أن قطــاع الصحــة 
هــو قطــاع هــش ويعــرف جمموعــة مــن املشــاكل، والــوزارة وحدهــا غــري قــادرة علــى حــل هــذه املشــاكل، إذ جيــب إجيــاد 
حلــول أكــرب، ويف إطــار أوســع... وهــذه احللــول ال أظنهــا تتجلــى يف البنيــات التحتيــة فقــط، فاملشــكل الرئيــس هــو 

املــوارد البشــرية حبيــث أن عــدد األطبــاء املتخرجــني ســنواي غــري كاف.

االقرتاحات:

حتسني جودة ومالءمة التكوين للوضعية الصحية الي تعيشها املدينة.	 
وضع مسالك عالجية لضمان جودة العالجات.	 
العدالــة االجتماعيــة يف الولــوج إىل العالجــات الصحيــة، مــن خــالل التغطيــة الصحيــة والــي بــدأ العمــل 	 

هبــا، وستشــمل مجيــع املواطنــني. هــذه الدراســة أكــدت أن العــبء ثقيــل وحلــل هــذا املشــكل هنــاك 
أمــران:

التعــاون بــني القطاعــات والــذي أعطــى نتائــج جيــدة يف جتــارب ســابقة، واملثــال هــو املــالراي الــي مت 	 
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القضــاء عليهــا بتعــاون بــني كل مــن وزارة الصحــة، الداخليــة والفالحــة.
التشارك مع مجيع فعاليات اجملتمع املدين الي ميكنها التعاون يف هذا اجملال. 	 
مــن صيانــة 	  تعتــرب ميزانيــة وزارة الصحــة ضعيفــة جــدا، هلــذا فتحســني جــودة اخلدمــات والتمكــن 

الــوزارة. ميزانيــة  ابلــزايدة يف  البشــرية رهــني  املــوارد  والبنــاايت وحتفيــز  األجهــزة 

    يف األخــري جيــب علــى اجلماعــة الرتافــع علــى املدينــة والتحــدث عــن املشــاكل الصحيــة الــي تعيشــها خصوصــا 
ــة منهــا، وكــذا تنظيــم دورات تكوينيــة للجمعيــات املتخصصــة. املادي

د. محــدون احلســي: نشــكر الدكتــور العمــراين علــى التدخــل ونرحــب ابلســيد عبــد القــادر الكيحــل رئيــس مقاطعــة 
ملريســة ورئيــس جلنــة القيــادة. الكلمــة للســيد بوبكــر اليعقــويب.

د. بوبكر اليعقويب:   املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة بسال.

   نوه السيد اليعقويب ابلعمل اجليد الذي تقوم به مجاعة سال وكذا الدراسة الي قامت هبا مجعية سال املستقبل.

ــة الــي تطرقــت هلــا الدراســة هــي مشــاكل وطنيــة وليســت حمليــة، ويف هــذا الصــدد قامــت     هــذه املشــاكل البنيوي
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الــوزارة مبجموعــة مــن النــدوات واللقــاءات وعلــى رأســها مناظــرة مراكــش، الــي عرفــت مشــاركة مجيــع املتدخلــني يف 
القطــاع، خلصــت إىل أن القطــاع الصحــي يعــرف مشــاكل هيكليــة، و قــد نــوه صاحــب اجلاللــة يف رســالة ملكيــة 
ابلعمــل الــذي يقــوم بــه مجيــع العاملــني يف القطــاع، كمــا حــثَّ جملــس النــواب يف افتتــاح دورة الربملــان لســنة 2019 

علــى االشــتغال علــى تغيــري جــذري يف املنظومــة الصحيــة والــي جــاءت مباشــرة بعــد املشــروع التنمــوي اجلديــد.

جيب إجياد منظومة صحية جديدة تعتمد على:

حتفيــز املــوارد البشــرية يف إطــار الوظيفــة الصحيــة كمدخــل مــن مداخــل اإلصــالح وتراعــي خصوصيــة 	 
القطــاع.

املراكــز الصحيــة واملستشــفيات ســتكون يف ســلة واحــدة وســتتحكم يف جمــال تــرايب معــني مقســم إىل 	 
جمموعتــني: - الشــمال : الــرابط – ســال – متــارة – اخلميســات. اجلنــوب : القنيطــرة – ســيدي 

ســليمان – ســيدي قاســم.

   هــذه املراكــز ســتكون هلــا اســتقاللية ذاتيــة وماليــة، ابإلضافــة إىل تعميــم التغطيــة الصحيــة،  ممــا ســيمكن مجيــع 
املستشــفيات واملســتوصفات مــن احلصــول علــى مداخيــل ستســمح  هلــا بتوظيــف املــوارد البشــرية دون انتظــار لقانــون 

املاليــة الــذي ال يســمح بتوظيــف العــدد الــكايف.

     االقرتاحات:

التدبري الذايت واملايل.	 
تقوية املوارد البشرية : منظومة اإلصالح اجلديدة	 
االنفتاح على األطباء األجانب.	 
الزايدة يف أجور األطباء.	 
تقليص عدد سنوات التكوين.	 
تعزيز الطاقة االستيعابية لتكوين األطباء واملمرضني.	 
اقرتاح جامعة على رأس كل جهة ابإلضافة للجامعات اخلاصة.	 
إشراك مجعيات اجملتمع املدين إبمكانيته للعمل أكثر يف القطاع.	 
تقليــص الفــوارق اجملاليــة الكبــرية، حبيــث يالحــظ أن العــرض الصحــي يرتكــز يف املــدن الكبــرية، واحلاجــة 	 

كبــرية للعمــل يف املــدن البعيــدة والنائيــة.
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أتهيــل العــرض الصحــي يف املــدن الكبــرية مــع مراعــاة االســتثمار يف القطــاع اخلــاص، خاصــة أن الدولــة 	 
وحدهــا تســتثمر يف املــدن النائيــة والبعيــدة.

ضــرورة توفــر مجيــع املغاربــة علــى تغطيــة صحيــة حلــل مشــكل الولــوج للعالجــات،  ســواء يف القطــاع 	 
اخلــاص أو العــام، إذ هــذا هــو ســبب تســمية الــوزارة الوصيــة بــوزارة الصحــة واحلمايــة االجتماعيــة.

النظــام الصحــي فقــد مت القضــاء علــى كــوروان إبرادة األطبــاء  يعــرف اجلميــع، فرغــم هشاشــة  أنــه، وكمــا    إال 
واملمرضــني، يف إطــار معركــة وطنيــة كان عنواهنــا نكــران الــذات والتضامــن وبــروز روح الوطنيــة ملعاجلــة املغاربــة وإنقــاذ 
ــه كمــا مت التغلــب علــى هــذه اجلائحــة ميكــن التغلــب علــى كل املعيقــات الــي  األرواح، وهــذا مؤشــر قــوي علــى أن

تعــرتض القطــاع.

بصفــي ممثــال للقطــاع يف اإلقليــم، فــإن يف هــذا اإلصــالح اجلديــد نتحــدث عــن مفهــوم جديــد يســمى »الربانمــج 
الطــيب اجلهــوي«، حبيــث جيــب علــى كل إقليــم حتديــد أولوايتــه الصحيــة والــي نتمــىن أن يتبناهــا برانمــج عمــل ســال:

برانمــج صحــة األم والطفــل الــذي رصــدت لــه مــوارد ماليــة، وكذلــك املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 	 
الــي جــاءت مبنظــور جديــد وهــو العمــل علــى جيــل الغــد.

معاجلــة معضلــة تزايــد عــدد األمــراض املزمنــة يف مدينــة ســال، فاملعــروف علــى املدينــة تزايــد عــدد ســكاهنا 	 
بســبب اهلجــرة، وابلتــايل تنقــل املرضــى للعــالج ) تصفيــة الــدم(.

ضــرورة الكشــف املبكــر علــى نــوع املــرض املزمــن ) الســكري- الضغــط الدمــوي- القصــور الكلــوي 	 
( ألخــذ العــالج وتفــادي الوصــول إىل احلاجــة للتصفيــة، ألن مراكــز التصفيــة قــد ال تغطــي العــدد 

املتزايــد مــن املرضــى.
هنــاك أيضــا مشــكل األمــراض العقليــة ابملدينــة، إذ يالحــظ نقــص كبــري يف األطبــاء النفســيني حــى يف 	 

القطــاع اخلــاص، وألن مستشــفى الــرازي هــو مستشــفى وطــي فهــو غــري كاف.

دون أن ننســى طبعــا املشــروع امللكــي ابلقريــة، مستشــفى مــوالي عبــدهللا الــذي قــدم الكثــري مــن اخلدمــات 
ــاك مستشــفى قيــد اإلجنــاز بتابريكــت، إال أن كل هــذا غــري كاف، فســال مــا  ــة يف جائحــة كــوروان، وهن الصحي
زالــت يف حاجــة إىل مستشــفيات القــرب موزعــة علــى املناطــق اآلهلــة  ابلســكان لســد اخلصــاص الصحــي.

د. محــدون احلســي : شــكرا للســيد اليعقــويب علــى املداخلــة، قدمــت لنــا فســحة أمــل لتطويــر القطــاع الصحــي 
مــه مبدينــة ســال، واآلن نفتــح ابب مناقشــة احملــور. وتقدُّ
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مصطفى أبو شفرة :   ابحث يف علم االجتماع خمتص يف االقتصاد التضامي.

   بعــد التحيــة، أوجــه الشــكر اخلالــص جمللــس املدينــة لتنظيمــه هــذه النــدوة، كمــا أشــكر مجعيــة ســال املســتقبل علــى 
إجنازهــا للدراســة القيمــة يف هــذا اإلطــار. ســؤايل مــا هــو نصيــب كل أســرة مــن ميزانيــة وزارة الصحــة؟

   لدينــا آليــة مهمــة ال نفعلهــا تفعيلهــا األمثــل وهــي آليــة اجملتمــع املــدين املنظــم. وأظــن أن الشــأن الصحــي هــو شــأن 
عــام جمتمعــي يهــمُّ اجلميــع: كل الفئــات، كل الطبقــات، كل األعمــار، كل األجنــاس. الشــأن الصحــي يتداخــل 
مــع القطــاع االقتصــادي )التكلفــة( مرتبــط ابلبيئــة، التغذيــة )املنتجــات الغذائيــة املعرضــة للتلــوث(، الســكن )اهلجــرة 

االكتظــاظ يف بعــض املناطــق( الرتبيــة )العقــل الســليم يف اجلســم الســليم(.

هناك ثالث متدخلني يف القطاع الصحي:

الدولة: إبمكانياهتا اخلاصة والتشريعات املالية والدراسات.( 1
اجلماعات الرتابية: كهيئة منتخبة ذات طابع متثيلي، وألن هلا صلة ابلسكان.( 2
اجملتمــع املــدين املنظــم: نفتقــر إىل تنظيمــات قويــة، فاجملتمــع املــدين جيــب إشــراكه يف أتطــري املواطــن، ( 3

التحســيس، التســيري، إجنــاز الدراســات وتنزيــل السياســات.

   نفتقــر إىل مجعيــات القــرب الــي تشــتغل جبانــب املواطــن بصفــة دائمــة، كمــا نفتقــر إىل مجعيــات متخصصــة هلــا وازع 
تطوعــي.  مــن هنــا وجــب توفــري اإلمكانيــات )إعــاانت داخليــة أو خارجيــة( للجمعيــات قصــد القيــام ابألنشــطة. كمــا 

جيــب االلتفــات إىل اجلمعيــات خصوصــا مجعيــات األحيــاء.

سعيدة العلمي :  استشارية أسرية : 

 أول نقطة سأتطرق هلا كفاعلة مجعوية وكمواطنة سالوية هي :

تعميم مراكز القرب لتجنب تكلفة التنقل من السكن إىل املستشفى.	 
تنزيل السياسة العمومية على املستوى احمللي.	 
تعزيز البنية التحتية ابلتجهيزات واملوارد البشرية.	 
هناك مشكل التنقل ومشكل التكلفة لألشخاص يف وضعية إعاقة.	 
خدمات اجلمعيات جد حمدودة يف هذا اجملال.	 
إعادة أتهيل مركز ابب اخلميس.	 
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غياب الدعم النفسي للمرأة املعنفة.	 
 مستشفى الرازي غري كاف ألنه هو الوحيد على الصعيد الوطي.	 
توفــري التغطيــة الصحيــة لألدويــة اخلاصــة ابألمــراض العقليــة ولألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف إطــار 	 

الربانمــج اجلهــوي للصحــة. 
ضــرورة قيــام اجلماعــة- بتنســيق مــع وزارة الصحــة ومجعيــات متخصصــة-  إبجنــاز برامــج وقائيــة يف 	 

إطــار التوعيــة والتحســيس.

قصاوي مصطفى : منسق اهليئة احمللية لإلعاقة: 

تدخلي يتلخص يف ثالثة نقط :

توحيد الشباك للمعاق للحصول على شهادة اإلعاقة.( 1
املرافق الصحية جيب أن تكون هبا ولوجيات ذات معايري مضبوطة.( 2
اإلعاقة هي أم الفقر، فاملرجو إعفاء املعاق من رسوم الدخول.( 3

فاعل مجعوي: 

   تقــدمي الشــكر للجماعــة علــى هــذه املبــادرة الــي كان اجملتمــع املــدين دائمــا مغيبــا عنهــا. ضــرورة اشــتغال اجلماعــة 
علــى إنصــاف مدينــة ســال صحيــا ابلنظــر إىل عــدد ســكاهنا. وجــوب اســتثمار الطاقــات الــي تزخــر هبــا اجلماعــة لصــاحل 

مواطنيها.

رشيد املهرس إطار قطاع التعاقد الرابط  : مستشار عن فيدرالية اليسار ) سال املدينة (: 

   كنــت أنتظــر حضــورا يشــمل مجيــع املتدخلــني مــن منتخبــني وممثلــني عــن التعاضــدايت وشــركات التأمــني نظــرا 
ألمهيــة موضــوع الصحــة.

اقرتاحات: تعزيز املراكز الصحية الصغرى املتواجدة ابألحياء.

انصر بنحميدوش 

   أوجــه الشــكر للســيد محــدون احلســي والدكتــور الســدرايت وأطــر مجاعــة ســال لتنظيــم هــذه اللقــاءات التشــاورية، 
كمــا أوجــه الشــكر كذلــك لألطــر الصحيــة علــى املســتوى احمللــي.
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   هــذا اللقــاء التشــاوري هــو جــزء مــن منظومــة تشــاورية أوســع، فيهــا التشــاور الداخلــي الــذي قامــت بــه اجلماعــة 
مــع رؤســاء األقســام واملصــاحل، وهنــاك تشــاور التقائــي مــع املصــاحل اخلارجيــة وهنــاك التشــخيص التشــاركي يقــام مــع 

مجعيــات اجملتمــع املــدين الــذي يف إطــاره جــاءت الدراســة الــي قامــت هبــا مجعيــة ســال املســتقبل.

   مجاعــة ســال اختــارت أال متنــح إعــداد برانمــج ملكتــب دراســات مقابــل إمكانيــات ماديــة مقــدرة، بــل اختــارت أن 
تشــرف اجلماعــة علــى إعــداد برانمــج عملهــا بتشــاور وتشــارك مــع خمتلــف الفاعلــني مــن خمتلــف املواقــع، لتتمكــن 
مــن إجنــاز وثيقــة مرجعيــة لربانمــج عملهــا هلــذه الواليــة، مبــا حيقــق عنصــرا أساســيا هــو التملــك، ولكــي حيــس الفاعلــون 

مبدينــة ســال أهنــم ســامهوا يف إنتــاج رؤيــة اســرتاتيجية لعمــل مدينــة ســال ملــدة ســت ســنوات.

   أشــري بدايــة أننــا نتحــدث عــن برانمــج عمــل مجاعــة ســال وليــس وزارة الصحــة، وعليــه فالنقــاش ســيكون مبنيــا علــى 
اختصاصــات اجلماعــة. إال أن التصــور القائــم هــو أننــا ال نكتفــي فقــط مبمارســة اختصاصــات اجلماعــة ولكــن اهلــدف 

هــو الرتافــع علــى مدينــة ســال.

 وأود تقدمي اقرتاحني:

البعــد الوقائــي: للتحــدث عــن سياســة صحيــة جيــب إشــراك اجملتمــع املــدين، املدرســة، وزارة الداخليــة 	 
واجلماعــات الرتابيــة وذلــك ابلتوعيــة والتواصــل والتشــخيص.

التعــاون الــدويل: بســط آليــات خلــق بدائــل مــع اجملتمــع املــدين مــن أجــل اســتقطاب دعــم وتعــاون 	 
دوليــني يف هــذا اإلطــار.

وأختــم مبلتمــس للســيد اليعقــويب وكــذا مجاعــة ســال إبشــراك كليــة ســال، فنحــن يف حاجــة إىل معرفــة معلومــات دقيقــة 
مرتبطــة جبماعــة ســال، ســواء مــن انحيــة اإلحصائيــات العامــة أو اجلهويــة الســتثمارها يف أحبــاث الطلبــة.

الدكتور العلمي: طبيب اإلنعاش والتخدير مبستشفى موالي عبد هللا 

أعطي بعض املالحظات:

االبتعاد عن وصف األطباء ابلنصابني، فالثقة بني الطبيب واملريض موجودة فعال.	 
ضرورة الزايدة يف أجور األطباء وهذا يستحقونه ابلنظر خلدماهتم.	 
 ربط األداء ابملردودية لتفادي املزيد من هجرة األطباء إىل اخلارج.	 



38

احللول :

    ضرورة تنزيل التعاقد كحل مشكل نقص املوارد البشرية، ونطلب من اجلماعة التدخل لتحقيق هذا األمر.

الدكتور محدون احلسي:

   نتوجــه ابلشــكر جلميــع املشــاركني يف هــذا اللقــاء، ونؤكــد لكــم أن مجيــع االقرتاحــات الــي قدمــت ســيتم دراســتها 
والبحــث يف إمكانيــة حتقيقهــا.

 املقررة: السيدة حنان أوابه )متصرفة الدرجة املمتازة مبقاطعة احصني(
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المحور الثاني: 

واقع التعليم بجماعة سال
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أرضية المحور 
   بغيــة حتقيــق تنميــة حمليــة شــاملة مبدينــة ســال وطبقــا ملختلــف احملــددات القانونيــة والتنظيميــة املســطرة إلعــداد برانمــج 
عمــل مجاعــة ســال، وعلــى اعتبــار أن القطــاع االجتماعــي  يعتــرب عصــب كل تنميــة حمليــة كانــت أو وطنيــة، ارأتى 
جملــس مجاعــة ســال إشــراك خمتلــف الفاعلــني الرتابيــني احملليــني يف خمتلــف مراحــل إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال، 

هبــدف إعــداد  وثيقــة مرجعيــة تكــون مبثابــة خارطــة الطريــق لتحقيــق التنميــة الشــاملة ابملدينــة.

    وجديــر ابلتذكــري أن املقــارابت التنمويــة اليــوم أصبحــت تنطلــق مــن أســفل إىل أعلــى، متجــاوزة كل الربامــج 
العموديــة الــي كانــت تعتمــد علــى مبــدأي التنفيــذ واإلجنــاز، دون حــوار أو تشــاور أو إشــراك للفعاليــات واخلــربات 
والتجــارب احملليــة، وهــو األمــر الــذي أدى إىل فشــل العديــد مــن املشــاريع والربامــج التنمويــة الــي كانــت تعتمــد علــى 

املقــارابت التقنيــة واإلحســانية فخلفــت أعطــااب تنمويــة كبــرية.

   وابلنظــر للمركزيــة الــي يتمتــع هبــا موضــوع التعليــم يف قضــااي التنميــة والتطــور الــذي تنشــده جــلُّ الــدول مل يعــد مــن 
املمكــن والقبــول مقاربتــه بشــكل عمــودي ابعتبــاره مســؤولية قطــاع وزاري، بــل جيــب مقاربتــه أفقيــا واعتبــاره قضيــة 
جمتمعيــة مصرييــة حــى حيتــل التعليــم موقعــه ويتــوىل أدواره األساســية يف أتمــني اإلدمــاج واالندمــاج الفعلــي اجتماعيــا 

واقتصــاداي لألفــراد واجملموعــات، ومتكينهــم مــن املســامهة يف هنضــة أمتهــم ورفعتهــا احلضاريــة.

   حيتــم املدخــل احلقيقــي لذلــك حتمــل كل مؤسســات الدولــة واجملتمــع مســؤولية املســامهة يف تعبئــة عناصــر إجنــاح 
املهمــة التعليميــة، واحتضــان املؤسســة التعليميــة مــن طــرف حميطهــا لتحصــني مســار جتويــد خمرجاهتــا اإلدراكيــة والقيمية 

واملعرفيــة، وحماصــرة الظواهــر غــري االجيابيــة الفرديــة واجلماعيــة، لتشــكيل وعــي مجاعــي مــدرك لرهــاانت التنميــة.

   واعتبــارا مــن أن القطــاع االجتماعــي هــو عصــب كل تنميــة وخصوصــا قطــاع التعليــم الــذي يرتبــط أميــا ارتبــاط 
بنجــاح أو فشــل أي منــوذج تنمــوي، فإنــه ال تنميــة دون فاعلــني ترابيــني يتملكــون مــا يكفــي مــن الكفــاايت واملعــارف 
العلميــة واخلــربات والتجــارب املهنيــة، الكفيلــة ابالخنــراط اإلجيــايب  واملشــاركة الفعالــة يف تنزيــل أي مشــروع تنمــوي .

   وفــق هــذا التصــور ابت للجماعــات الرتابيــة إســهام أساســي يف نســج منــوال للتعــاون وتظافــر جهــود كل املتدخلــني 
يف العمليــة التعليميــة والرتبويــة بشــكل مباشــر وغــري مباشــر، وهــو املنظــور الــذي تبنتــه مجاعــة ســال مــن خــالل الســعي 

لوضــع هــذا احملــور للنقــاش بــني الفاعلــني ضمــن أجنــدة حمــاور املنتــدى.

   فماهي أبرز الظواهر السلبية الي تسكن ذات التعليم برتاب اجلماعة وما هي اإلشكاالت الي تفرزها؟
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   وبناء على االختصاصات املناطة ابجلماعات الرتابية ماهي األدوار الي ميكن هلا االضطالع هبا يف هذا اجملال؟  

ما هي املسامهات الي ميكن أن تقدمها اجلماعة يف جمال النهوض بواقع التعليم بسال؟
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قائمة المساهمين في تأطير اللقاء التشاوري
مسير الجلسة:

 يوسف أزكري 

المتدخلون: 

سعيد بلوط	 
شكيب الزهري	 
املكي الزواوي 	 
ابراهيم اللوك	 

المعقبون:
عزيز بوقرطاشة 	 
أمينة الداودي	 
رشيدة خويلي	 

المناقشون 
موالي يوسف العمري 	 
املهدي أديب 	 
رشيد بعنرية 	 
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التقرير العام للمحور
   مبناســبة إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال 2022 ـ 2027 نظــم اجمللــس اجلماعــي لســال لقــاء تشــاوراي حــول 
موضــوع واقــع التعليــم جبماعــة ســال يــوم اخلميــس 03 مــارس علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال ابلنــادي العلمــي 

جلمعيــة أيب رقــراق بطانــة وقــد شــارك يف هــذا اللقــاء جمموعــة مــن األســاتذة والباحثــني يف اجملــال.

افتتح اللقاء السيد يوسف أزكري ابلرتحيب ابألساتذة واحلضور.

   اللقــاء ينــدرج يف إطــار اللقــاءات التشــاورية الــي تنظمهــا مجاعــة ســال يف إطــار اإلعــداد لربانمــج عمــل مجاعــة ســال 
2022ـ 2027 ، وحمــور هــذا اليــوم يتعلــق بواقــع قطــاع التعليــم جبماعــة ســال، الــذي يعتــرب عصــب التنميــة علــى 
املســتوى احمللــي، حيضــر هــذا اللقــاء ثلــة مــن الباحثــني واألســاتذة هبــدف االســتماع للفاعلــني احملليــني الذيــن هلــم عالقــة 
بقطــاع التعليــم بســال، هــذا اللقــاء نريــد أن  جنــد فيــه نقــط االلتقــاء بــني مجاعــة ســال والقطــاع الــوزاري املســؤول عــن 

التعليــم مبدينــة ســال.

    الشــك أن التجــارب التنمويــة الســابقة الــي تعتمــد املقاربــة العموديــة والــي تنــزل مــن فــوق إىل حتــت أثبتــت 
فشــلها، وابلتــايل عجــزت القطاعــات االجتماعيــة علــى رأســها التعليــم عــن النهــوض وحتقيــق التنميــة وابلتــايل بــدأ 
التفكــري يف اشــراك اجلماعــات الرتابيــة. و أييت هــذا اللقــاء يف ســياق فرصــة ملدينــة ســال و لــكل الغيوريــن علــى قطــاع 
التعليــم ابملدينــة، لتبــادل األفــكار واملقرتحــات علــى أســاس أن أتَخــذ بعــني االعتبــار يف إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة 

ســال.

   حيضــر معنــا خــرباء و متخصصــون و فاعلــون هلــم جتربــة يف امليــدان آملــني أن نصــل إىل خالصــات متميــزة  تنتفــع 
هبــا اجلماعــة واجملتمــع الســالوي.

سعيد بلوط :

 املدير االقليمي السابق للتعليم بسال  

    شــكرا جزيــال للمنظمــني الذيــن أاتحــوا يل الفرصــة ألتقاســم األفــكار مــع  زمالئــي واالرتقــاء ابلشــأن التعليمــي
ــة ســال . ملدين
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   الشــأن التعليمــي ليــس شــأان قطاعيــا أو حكوميــا بــل هــو شــأن جمتمعــي، الــكل جيــب أن يســاهم فيــه بــدءا مــن البنيــة 
األوليــة وهــي األســرة، الــي هلــا دور كبــري يف جنــاح التالميــذ يف مســارهم الدراســي و فيمــا بعــد يف مســارهم  املهــي، 
وكذلــك  اجملتمــع بــكل مؤسســاته ســواء املؤسســات املنظمــة أو غــري املنظمــة،  إذن البــد مــن تظافــر اجلهــود إلجنــاح 

                                                                                                                                            هذا القطاع.

     جمــال التعليــم هــو جمــال حيــوي ابلنســبة للتنميــة يف اجملتمــع فأحســن اســتثمار هــو االســتثمار يف الرأمســال البشــري
 )أطفالنــا( لتكــون لــه مردوديــة أكثــر، ومهمــا بلغــت الكلفــة، فنتائــج هــذا االســتثمار تظهــر يف التنميــة، يف االقتصــاد

ويف كل اجملــاالت،  لذلــك جيــب إعطــاء هــذا اجملــال أمهيتــه الــي يســتحق.

    إذن كيــف ميكــن للجماعــة، وهــي املكلفــة ابلشــأن احمللــي وهلــا جمموعــة مــن الصالحيــات، -رغــم أهنــا ليســت مــن
اختصاصاهتــا األصليــة- أن تلتقــي أفقيــا مــع جمموعــة مــن االختصاصــات الوزاريــة.

    جيــب عــدم التهــرب مــن املســؤولية واملشــاركة بشــكل فعــال يف دعــم بعــض اجلوانــب الــي حتتــاج إىل دعــم، وأرى
                                                                                                               أن هنــاك أربعــة حمــاور ميكــن أن تكــون موضــوع شــراكة بــني اجلماعــة والقطــاع :

    قبــل ذلــك وجبــت اإلشــارة إىل أن هنــاك عمــل جــاد قامــت بــه الدولــة علــى مســتوايت عــدة:  توزيــع العــرض
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 املدرســي، البنيــة التحتيــة، أتهيــل املؤسســات، التجهيــز، التعليــم األويل، توزيــع العــرض  املدرســي يف اجملــال القــروي
) املــدارس اجلماعاتيــة(.

    ومــع كل هــذه اجملهــودات  فهــي تبقــى غــري كافيــة ابلنظــر ألمهيــة االنتظــارات علــى مســتوايت عــدة كذلــك منهــا: 
جتويــد العمليــة الرتبويــة، العمــل داخــل املؤسســة، احلكامــة الرتبويــة، التدبــري الرتبــوي داخــل املؤسســة التعليميــة...
وهــذا اجملهــود ليــس خاصــا ابألطــر الرتبويــة واإلداريــة فقــط بــل كذلــك خيــص مجعيــة اآلابء واجلماعــات الرتابيــة، 

النســيج اجلمعــوي، فــكل املؤسســات جيــب أن تشــارك يف هــذا اجملهــود 

احملــور 1: االرتقــاء بــدور احليــاة املدرســية، فالنظــام التعليمــي مــن حيــث الربامــج واملناهــج يعتمــد بصفــة كبــرية علــى 
التعلمــات، ولكــن احللقــة الضعيفــة يف هــذا النظــام هــو املهــارات احلياتيــة واملهــارات الــي يكتســبها التلميــذ لالندمــاج 
اجليــد يف اجملتمــع، لكــي يصبــح فــردا مســامها فاعــال يف جمتمعــه وحامــل لقيــم املواطنــة وجملموعــة مــن القيــم الــي مــن 
شــأهنا أن ترتقــي ابجملتمــع، وهــذا اجلانــب يلزمــه االشــتغال وميكــن أن يكــون حمــور االشــرتاك بــني اجلماعــة واملؤسســات 

التعليميــة. 

   فســال تزخــر بكــمٍّ كبــري مــن الكفــاءات علــى مســتوى األدب، املســرح، املوســيقى، الرقــص كل التعابــري الفنيــة ... 
املبــادرات الــي مــن شــأهنا أن تشــكل مهرجــاانت تالميذيــة، ختــرج مواهــب التالميــذ للتعبــري يف الســاحات العموميــة 

ويفتــح ابب دعــم اجلماعــة يف وجــه التالميــذ.

    مهرجــان تالميــذي للثقافــة واإلبــداع حتتضنــه اجلماعــة، والعمــل يف هــذا اإلطــار جيــب أن يكــون مهيــكال ابلتنســيق 
مــع النيابــة، ألنــه عمــل لــن يكــون مومسيــا، بــل التالميــذ ســيتعلمون خمتلــف الفنــون داخــل املؤسســة، وهنــاك ثــالث 
فضــاءات أنشــئت يف إطــار املبــادرة بشــراكة مــع اجمللــس اإلقليمــي واجلماعــة، تتوفــر علــى مراكــز ثقافيــة داخــل 
املؤسســة الــي ميكــن أن تشــكل نــواة لتعلــم هــذه األنشــطة داخلهــا، ابإلضافــة إىل جتربــة الســينما وهــي جمــال مهــم 

جــدا وأمهيتهــا تكمــن يف نقــاش بعــض املواضيــع املهمــة.  

   مهرجان سينما التلميذ بسال )مبادرة كانت سال سباقة هلا ( والذي ميكن أن يصبح وطنيا تتبناه اجلماعة.

احملــور2: التالميــذ ذوي االحتياجــات اخلاصــة هنــاك عجــز كبــري يف توســيع العــرض الرتبــوي ســواء مــن حيــث البنيــات 
التحتيــة، وســواء مــن حيــث طبيعــة التجهيــز أو طبيعــة املــوارد البشــرية اخلاصــة هبــذا اإلطــار، فالدولــة لألســف ال 

تتحمــل بشــكل رمســي تعليــم هــذه الفئــة والــذي يقــوم هبــذا الــدور هــو اجملتمــع املــدين.
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   ســال تتوفــر علــى مؤسســات فارغــة ميكــن للجماعــة بشــراكة مــع املديريــة اإلقليميــة أن تنشــئ هبــا مراكــز لإلعاقــة 
بتعــدد أنواعهــا، فهنــاك إعاقــة ميكــن إدماجهــا داخــل مؤسســات يف إطــار األقســام املدجمــة، ونــوع آخــر حيتــاج 

 )La prise en charge(التحمــل

   جيــب علينــا كمجتمــع حتمــل املســؤولية مــع اآلابء ألهنــم يعانــون، وهــذا واجــب جمتمعــي ميكــن القيــام بــه يف إطــار 
الشــراكة بــني اجملتمــع املــدين واجلماعــة.

احملــور3: توســيع العــرض املدرســي وأتهيــل املؤسســات التعليميــة هنــاك عمــل ميكــن أن تقــوم بــه اجلماعــة مــن خــالل 
رصــد غــالف مــايل إضــايف لدعــم املؤسســات مــن حيــث الصيانــة، النظافــة، البيئــة، فمؤسســاتنا ال تتوفــر علــى ميزانيــة 
الصيانــة والــي تبلــغ نســبة %3.5  فهــذا الــدور تقــوم بــه مجعيــة اآلابء وهــي غــري قــادرة علــى الصيانــة، ومــن هنــا 

يتجلــى دور اجلماعــة.

احملور 4: خبصوص التعليم األويل فقد بُِذل جمهود كبري يف هذا اإلطار حبيث يصل إىل %68 و70%.

   هدر كبري للموارد البشرية ألهنم ال يتوفرون على نظام أساسي مما أدى إىل إقفال  بعض املؤسسات.

   وجود استثمارات كبرية من حيث التجهيز يف حني أن األوىل هو االستثمار يف املوارد البشرية.
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بنــاء علــى كل مــا تقــدم نتســاءل عــن إمكانيــة دعــم اجلماعــة للجمعيــات قصــد تعزيــز الكفــاءات البشــرية العاملــة يف 
هــذا القطــاع.

السيد يوسف أزكري : نشكر السيد السعيد بلوط على مداخلته القيمة حول سبل جتويد التعليم. 

السيد شكيب الزهري:

   بعــد التحيــة والســالم والشــكر لرئيــس اجلماعــة واملنســق العــام، وكــذا املســريين هلــذا اللقــاء. مــا مــن شــك أن قطــاع 
التعليــم عــرف جمموعــة مــن اإلصالحــات منــذ 1957، مــرورا ابجمللــس األعلــى للتعليــم إىل 1999 امليثــاق الوطــي 
للرتبيــة والتكويــن مث الرؤيــة اإلســرتاتيجية إلصــالح الرتبيــة 2030-2015، مــا مــن شــك أيضــا يف أن التعليــم مــن 
األولــوايت الوطنيــة، وأنــه عــرف عــدة مســارات إلصالحــه ومــع ذلــك مل نســتطع االرتقــاء ابلتعليــم، وحتقيــق جتويــده.

ما هو الدور الذي جيب أن تلعبه اجلماعة بتشارك مع الوزارة واملديرية اإلقليمية يف االرتقاء جبودة التعليم؟ 	 
وقبل ذلك ما هي الظواهر السلبية الي تسكن ذات التعليم بسال؟	 
نســجل هنــا ظاهــرة العنــف الــذي ميــارس داخــل الفضــاء املدرســي، ســواء الــذي يتعــرض املتمــدرس أو األســاتذة  	-

أو بــني األقــران. هــذه الظاهــرة أصبحــت تــؤرق نســاء ورجــال التعليــم، إال أن هــذا العنــف لــه عــدة أســباب منهــا 
االجتماعــي، الثقــايف، النفســي، االقتصــادي.

   وحملاربــة هــذا العنــف جيــب إعــادة االعتبــار للحيــاة املدرســية الــي تعلــب دورا كبــريا يف هتذيــب وهتدئــة التلميــذ 
) املوســيقى، البســتنة، الرايضــة...( كذلــك أذكــر بعــض التجــارب الناجحــة يف هــذا اإلطــار منهــا املخيــم الربيعــي 
التلمــذي للتفــوق املدرســي، والــذي لألســف مل يســتمر ونتمــىن صادقــني أن يتــم إحيــاؤه مــن جديــد، دون أن 

ننســى طبعــا أمهيــة انفتــاح املؤسســات التعليميــة علــى اجلمعيــات مــن خــالل شــراكة مــع وزارة الرتبيــة.

التحرش اجلنسي.. 	
اهلدر املدرســي: والذي كنا نراه فقط يف العامل القروي لألســف أصبحنا نعيشــه يف املدن ألســباب . 	
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متعــددة، ومــا ينتــج عنــه مــن ظواهــر جمتمعيــة ســلبية: املخــدرات، الدعــارة، زايدة الفقر...ويبقــى 
احلــل هنــا هــو تفعيــل دور خليــة اليقظــة داخــل املؤسســات التعليميــة.

4 - البيداغوجيات ـ املدرسة الذكية.

5 - املقررات الي أصبحت كثرية.

6 - افتقار املؤسسات إىل املرافق والتجهيزات الضرورية.

7 – ضرورة توفري الدعمني النفسي الرتبوي.

    8- ضرورة حضور ممثل اجلماعة لدورات جمالس التدبري ابملؤسسات.

      اجلماعــة الرتابيــة هــي شــريك أساســي يف احليــاة املدرســية وهــذا يؤطــره ميثــاق الرتبيــة والتكويــن يف الفصلــني 
149 و159، الــذي حيــدد مــن خالهلمــا نقــط التقاطــع بــني اجلماعــة والــوزارة. إال أن التقاطعــات قليلــة لكــون امليثــاق 
اجلماعــي مل خيصــص حيــزا كبــريا مــن امليزانيــة للتعليــم، وهلــذا وجــب العمــل بقــوة مــن أجــل ختصيــص ميزانيــة خاصــة 

ابلتعليــم.

   كمــا نالحــظ أن اجلماعــة هلــا دور واحــد هــو املســامهة يف إمنــاء التجهيــزات املدرســية وإبــداء الــرأي يف املشــاريع 
والقضــااي الــي تدخــل يف اختصاصاهتــا ال غــري، عقــد شــراكات بــني املدرســة واجلماعــة الرتابيــة لتخصيــص أماكــن 
للتدريــس والتدريــب والقيــام أبنشــطة فنيــة، وإعــادة أتهيــل أو فتــح بعــض املؤسســات الــي أغلقــت ملمارســة أنشــطة 

فنيــة ورايضيــة.

االخنــراط اجلــدي للمجالــس اجلماعيــة يف جمالــس التدبــري والتفكــري يف مدرســة ذكيــة خصوصــا أن جائحــة كــوروان 
أثبتــت أن الرقمنــة أصبحــت ضــرورة ملحــة يف العمليــة التعليميــة وشــكرا.

السيد يوسف أزكري: 

   شكرا للسيد شكيب الذي أعطى جمموعة من املشاكل الي يعرفها القطاع واقرتح بعض احللول لتطويره.

   مــن خــالل تنظيــم هــذه اللقــاءات التشــاورية فــإن مجاعــة ســال تقــدم يدهــا للقطــاع املســؤول بســال وتطويــر العمليــة 
التعليميــة، وابلتــايل جيــب علــى القطــاع اســتقبال هــذا اجملهــود ابلرتحــاب ســواء مــن خــالل الشــراكات املزمــع عقدهــا 
مســتقبال أو مــن خــالل تغيــري العقليــات، ألنــه يف الغالــب العالقــة بــني اجلماعــة احملليــة واملؤسســة التعليميــة هــي عالقــة 
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نفعيــة، ففــي الغالــب نالحــظ جلــوء مديــر املؤسســة للجماعــة فقــط لالســتفادة مــن بعــض املــواد وال يكــون مــن أجــل 
عقــد شــراكات أو تنظيــم مهرجــاانت فنيــة وابلتــايل البــد مــن خلــق جســور للتواصــل.

الكلمة للسيد ابراهيم اللوك

 أستاذ ابحث يف اجملال الرتبوي :

    بســم هللا الرمحــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى ســيدان حممــد، ســعيد جــدا أن أكــون مــن بــني املتدخلــني يف حمــور 
التعليــم مــن أجــل صياغــة برانمــج عمــل مجاعــة ســال.

    كمــا يعــرف اجلميــع فــإن قطــاع التعليــم يوصــف دائمــا أنــه قطــاع اجتماعــي يف حــني أننــا قــادرون علــى أن حنولــه إىل 
قطــاع منتــج إذا تضافــرت اجلهــود وصفــت النــوااي ومت االســتماع إىل مجيــع املتدخلــني يف العمليــة التعليميــة الرتبويــة.

   ســال مدينــة مليونيــة وتزخــر بنخــب يف مجيــع املياديــن لــذا جيــب االســتماع إىل اجلميــع إلخــراج قطــاع التعليــم مــن 
أزمتــه، مداخلــي ســتكون أكادمييــة وعنونتهــا ب«حنــو سياســة حمليــة تعليميــة فاعلــة، مقاربــة دســتورية وقانونيــة، ســال 

كنمــوذج«.

   الرؤيــة النظريــة واضحــة هنــاك، تضخــم يف تشــخيص قطــاع التعليــم وهــذا التضخــم احلاصــل يف عمليــة التخطيــط 
االســرتاتيجي يف هــذا القطــاع احليــوي. إال أنــه مــع هــذا التضخــم ال زال يعــاين مــن عيــوب وأعطــاب و كل هــذا 
كشــفت عنــه التقاريــر الدوليــة والوطنيــة، فغيــاب النجاعــة التعليميــة والفاعليــة مــرده تغييــب الفاعــل احلقيقــي واحمللــي.

   تضخــم السياســة التعليميــة مــرده غالبــا إىل مــا هــو ماكــرو تعليمــي والــذي يتكفــل بــه القطــاع الوصــي، يف حــني أن 
تنزيلــه يتطلــب تدخــل الفاعــل احمللــي أي ميكــرو تعليمــي، عــادة مــا جنــد حــل التجــاوزات العموميــة يف اجملــال الــرتايب.

    وهنا يثار التســاؤل املنهجي حول إمكانية التمثيل لسياســة تعليمية حملية أمام وجود سياســة وطنية... واجلواب 
هــو أن الفاعــل احمللــي هــو الــذي يشــكل الدولــة إذن هــذا الفاعــل احمللــي جيــب أال يرتاجــع إىل الــوراء اتركا املبــادرة 

للفاعــل الوطــي.

   التحــوالت الــي عرفتهــا الدولــة مــن دولــة راعيــة أو دولــة متدخلــة إىل دولــة تؤمــن ابلفعــل احمللــي، وكشــف األزمــات 
حلاجــة الدولــة إىل الفاعــل احمللــي أكثــر ممــا هــو وطــي... هــذا التحــول ســاهم يف بــروز تصــور جديــد يف السياســات 
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العموميــة الــي ال ميكــن حتقــق فعاليتهــا إال مــن خــالل الرفــع مــن األداء احمللــي وابلتــايل هــذا التحــول مــن املركــزي إىل 
احمللــي حاضــر يف جمموعــة مــن التجــارب الدوليــة والوطنيــة، فالفصــل 26 مــن دســتور 2011 أعــاد االعتبــار للفعــل 
احمللــي خاصــة علــى املســتوى التعليمــي، فأيــن إذن تتجلــى صعــوابت تنزيــل هــذه املبــادرات علــى أرض الواقــع؟ وهــل 

ســببها غيــاب النخــب، أم أن هنــاك أزمــة قــرار سياســي وأخالقــي؟ 

نطرح هذه التساؤالت يف ظل معطيات ومستجدات مهمة، منها:

   األمهيــة الكــربى الــي أوالهــا دســتور 2011 لقطــاع التعليــم، النقلــة النوعيــة للجهويــة املتقدمــة كأرضيــة مناســبة 
إلعــادة النظــر يف املناهــج، انفتــاح الربامــج الدراســية علــى التنــوع الثقــايف، اســتبعاد املناهــج الدراســية الــي ال حتــرتم 

حريــة املعتقــد...

   مــن جانــب آخــر مدينــة ســال تعتــرب مدينــة العلــم والنبــوغ، إال أهنــا أضحــت مدينــة تطــرف وإجــرام، ولتحصينهــا 
هنــاك عــدة حلــول، منهــا برامــج: فنــون ومدرســة، مهــن ومدرســة، رايضــة ومدرســة. 

ألتمــس مــن جملــس اجلماعــة أن يثــري نقطــة مهمــة خــالل دوراتــه واملتعلقــة بتدريــس املــواد العلميــة ابللغــة الفرنســية يف 
حــني أن اللغــة الرمسيــة للبــالد هــي اللغــة العربيــة.

التعليم األساسي واجب الدولة واألسرة، والدولة هي إدارة القرب الي ميكن تنزيلها بواسطة آليتني:

1  ـ الال متركز اإلداري : األكادمييات واملديرايت.

  2 ـ الال مركزية اإلدارية : اجلهة ـ جملس العمالة أو اإلقليم واجلماعة.

 اقرتاحات ميكن أن تتدخل فيها اجلماعة:

املدرسة املكلفة ابلتلقني والتدريس والرتبية، فهل ميكن للجماعة تنشيط املهارات الناعمة؟	 
حاجيــات التدبــري اليومــي مــن أجــل التســيري والبحــث عــن النجاعــة مــن أجــل تفــرغ مديــر املؤسســة 	 

للعمليــة الرتبويــة، وذلــك بتقــدمي مســاعدة جــادة للمدرســة علــى ســبيل املثــال: توفــري األعــوان للقيــام 
مبــا يلــزم.

ختصيص مسامهة سنوية تصرف ملصلحة التلميذ.	 
مأسسة اجتماعات دورية لالشتغال مع املؤسسة.	 
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- املدرسة يف عالقاهتا مع اجلماعة ليست جمرد شريك فهي أم حاضنة لكل مؤسسة اتبعة لرتاهبا. 

    - يتوجب على اجلماعة أن يكون هلا خماطب واحد داخل اجلماعة.

    - التفكــري يف خريطــة تعليميــة فاعلــة داخــل املدينــة، فاحلاجــة ملحــة إلنشــاء جمالــس جهويــة إســوة ابجمللــس األعلــى 
للحساابت.

    - األخذ بعني االعتبار دعم جمالس التدبري لتنفيذ ما ميكن تنفيذه. 

    - إشراك الفاعل احمللي من خارج اجلماعة احمللية.

    - إدراج أهــداف مــن خــالل القانــون اإلطــار وانطالقــا مــن النمــوذج التنمــوي اجلديــد مــع ترتيــب األولــوايت : 

إلزاميــة التعليــم ...

    - الدفــع ابلقطــاع الوصــي )الــوزارة ( إىل اعتمــاد التخصــص مــن االبتدائــي، مــن خــالل فتــح حــوار مباشــر مــع 
اجلماعــة، فضــال عــن أتمــني التكامــل بــني التعليــم األويل والتعليــم األساســي.
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السيد املكي الزواوي 

فاعل مدين 

   شــكرا لدعــويت هلــذا اللقــاء وأان ســعيد لتواجــدي معكــم وقــد اســتفدت كثــريا. مــن منظــوري اخلــاص فاملشــاكل 
الــي تعرفهــا مدينــة ســال هــي وطنيــة لكــن ابلنســبة للتشــخيص حبــذا لــو أمكننــا أن خنــرج مــا مييــز مدينــة ســال. فــدور 
اجلماعــة هــو منــوط إبرادهتــا وابعتبارهــا أن التعليــم واالســتثمار يف الطفــل هــو أهــم شــيء رغــم اإلكراهــات كامليزانيــة 

وأمــور أخــرى، فهنــا يتطلــب اختــاذ القــرار جــرأة كبــرية.

ـ فاألولويــة ابلنســبة يل هــي اهلندســة البيداغوجيــة، مــا هــي الوســائل البســيطة الــي ميكــن مــن خالهلــا حتفيــز 
ــر املطالعــة  التلميــذ، فجــودة التعليــم مرتبطــة حبــب االطــالع، وهــذا االطــالع ينبــي مــن نعومــة األظافــر بتطوي

وحــب الكتــاب مــع التحفيــز علــى ذلــك.

ـ مشــكل اللغــة خيلــق حيفــا اجتماعيــا وثقافيــا ومركــب نقــص لــدى الكثرييــن، واحلــل هــو درس منوذجــي ال يتجــاوز 
10 دقائق يف كل صباح.

السيد يوسف أزكري 

     أشــكر اإلخــوة علــى التدخــالت واالقرتاحــات، وأمتــىن أن تكــون االقرتاحــات عمليــة وتالمــس الواقــع احلقيقــي، 
ألهنــا ختــص برانمــج عمــل لســت ســنوات للتعليــم بســال، وحتديــد مســاحة تدخــل اجلماعــة... ومنــر ملرحلــة التعقيــب 

الكلمــة لألخــت أمينــة الــداودي.

أمينة الداودي  أستاذة متخصصة يف جمال الرتبية الداجمة.

   أشــكر اجمللــس اجلماعــي علــى هــذا اللقــاء التشــاوري. ولكــي نضــع اليــد علــى مكامــن اخللــل يف إطــار تنزيــل برانمــج 
الرتبيــة الداجمــة ميكــن احلديــث عــن اهلــدر املدرســي لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة وعــن أســبابه انطالقــا مــن جتربــي 

الشــخصية:
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    النقــص يف التخصصــات الطبيــة وشــبه الطبيــة وعــدم قــدرة األســر علــى املســايرة، وهنــا أقــرتح علــى اجلماعــة 
تقريــب هــذه املراكــز املتخصصــة وأن تكــون يف متنــاول اجلميــع للحصــول علــى ملفــات طبيــة، وابلتــايل االســتفادة 

مــن التكويــن » برانمــج حتمــل ».

   جتهيــز القاعــات ابلوســائل اللوجيســتيكية يف إطــار تنزيــل برانمــج الرتبيــة الداجمــة، حتــت شــعار« لــن نــرتك أي طفــل 
خلفنــا » ابملؤسســات العموميــة، فهــذه الفئــة مــن األطفــال حتتــاج إىل قاعــات لالســتفادة مــن تعليــم مكيــف بطــرق 

مكيفــة، هلــذا حنتــاج إىل وســائل متعــددة نقــرتح أن ختصــص اجلماعــة ميزانيــة هلــا.

   جــودة العــرض املدرســي ليتــالءم مــع مجيــع املتعلمــني لالرتقــاء ابحليــاة املدرســية، ونتمــىن أن تتدخــل اجلماعــة علــى 
مســتوى املــوارد البشــرية )األســاتذة اآلابء املرافقــات(.

   األطفــال يف وضعيــة إعاقة)املرافقــات(: توفــري مرافــق للطفــل يف وضعيــة إعاقــة لتجويــد تعلماتــه. اآلابء : حتسيســهم 
وتوعيتهــم عــن كيفيــة التعامــل مــع أطفاهلــم، وكيفيــة احلصــول علــى الواثئــق اخلاصــة هبــم. املتعلمــني : حتســيس املتعلمــني 
يف إطــار أنشــطة عامــة لتقبــل األطفــال يف وضعيــة إعاقــة. املــواد اللوجيســتيكية : الولوجيــات نتمــىن أن تتدخــل 
اجلماعــة يف هــذه النقطــة، حبيــث أن بعــض املؤسســات ال تتوفــر علــى الولوجيــات. تكويــن أســاتذة يف لغــة اإلشــارة. 
توفــري أطــر طبيــة وشــبه طبيــة نتمــىن التدخــل يف تكييــف املناهــج ألن الطفــل يف وضعيــة إعاقــة ال ميكنــه التعلــم بنفــس 

وثــرية طفــل عــادي.

السيد حلسن الصنهاجي:

   شــكرا لإلخــوة املنظمــني. مــن جهــي أيضــا ســأحاول تقريــب الصــورة احلقيقيــة للتعليــم مبدينــة ســال. فنحــن نتفــق 
أن التعليــم هــو مفتــاح كل ارتقــاء يف كل اجملــاالت لــذا فقطــاع التعليــم حيتــاج إىل إصالحــات هيكليــة مبشــاركة اجلميــع 

: آابء، مؤسســات، قطــاع، مجعيــات ومجاعــات حمليــة وقطــاع خــاص.

اإلحصــاء خيــص املديريــة اإلقليميــة بســال فهــي مــن أكــرب املديــرايت وهــي اثين أكــرب مديريــة بعــد الــدار البيضــاء 
ابإلضافــة إىل أهنــا مدينــة مليونيــة:

7078 إطار داخل املديرية 	 
153 ألف تلميذ وتلميذة داخل املديرية 	 
134 مؤسسة تعليمية )ابتدائي إعدادي اثنوي أتهيلي(	 
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ــه يعــرف مشــكل املربيــات اللــوايت 	  ــة إىل 400 قســم ولكن  التعليــم األويل انتقــل مــن 33 قســم داخــل املديري
يعانــني جمموعــة مــن االختــالالت .

الظواهر السلبية الي يعرفها القطاع بسال والي من خالهلا ميكن للجماعة التدخل: 
 سوء التوزيع يف الربامج واملناهج والزمن املدرسي.	 
 البناايت واملؤسسات.	 
 عدم تكافؤ الفرص داخل املقاطعات )التوزيع غري العادل للمؤسسات التعليمية برتاب اجلماعة(.	 
 اخلصاص يف أطر اإلدارة الرتبوية .	 
االكتضاض داخل األقسام.	 
 غياب مسؤولية األابء وأولياء األمور جتاه أبنائهم.	 
تفشي ظاهرة العنف سواء بني التالميذ أو بني التالميذ واألساتذة حى بني األطر الرتبوية واإلدارية.	 
 التحرش اجلنسي.	 
 ظاهرة الغش الي أصبحت حقا لدى بعض التالميذ.	 
 انعدام األمن داخل املؤسسات التعليمية ومبحيطها.	 

كل هذه الظواهر قد تؤثر يف جودة التعليم.
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بعض التوصيات:

خلــق جمالــس األمــن الرتبــوي داخــل املؤسســات الرتبويــة، تتشــكل مــن فاعلــني تربويــني وشــركاء مــع إجباريــة خلــق 	 
خــالاي اإلنصــات داخــل املؤسســات )حــاالت اجتماعيــة وإنســانية(.

الدعوة لتحقيق األمن داخل األحياء مع خلق مراكز أمن للقرب جبميع األحياء.	 
 إرادة سياسية ملختلف الفاعلني يف الشأن احمللي.	 

السيدة بديعة  مفتشة التعليم الثانوي:

الســالم عليكــم مجيعــا وشــكرا للدعــوة، مشــاكل ســال كثــرية، لكــن لديهــا أيضــا نقــط قــوة. املؤثــرات الــي جتعــل 
مشــاكل التعليــم بســال تتفاقــم هــي :

 غيــاب التنســيق التــام وهلــذا جيــب علــى اجلماعــة أن تكــون حاضــرة منــذ الدخــول املدرســي إىل هنايــة الســنة، 	 
ــة... والتدخــل يف كل مــا مــن شــأنه االرتقــاء ابلقطــاع مثــل مشــكل االكتضــاض، املشــاكل املادي

 أول اقرتاح هو مدرسة أبوية.	 
 عدم التواصل غري العنيف بني املدرسة وأولياء األمور.	 
اإلعالم وضرورة تغيري الصورة السيئة الي تعطى للتلميذ.	 
 التكوين املستمر ....	 

السيدة رشيدة :  أستاذة ومستشارة 

   بعد التحية و تقدمي الشكر للجميع نرجو من مجيع املؤسسات االخنراط  لتنظيم مهرجان لألطفال.

مشــاكل:  اكتضــاض مهــول بعــد إزالــة دور الصفيــح العيايــدة عامــر. توزيــع غــري متكافــئ للثانــوايت التأهيليــة. 
التجهيــزات والوســائل التعليميــة شــبه منعدمــة يف بعــض املؤسســات. تراجــع املســرح املدرســي. عــدم مشــاركة جــل 

املؤسســات التعليميــة يف املســابقات الرايضيــة. 

حلول : تظافر اجلهود لالرتقاء ابلطفل. ضرورة تعميم املسابقات الثقافية على مجيع املؤسسات.
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السيد يوسف أزكري 

    اجلميــع يبــذل قصــارى جهــده ومــن موقعــه، ســواء الرتبــوي أو اإلداري، وكذلــك اجلماعــة. أي البحــث عــن حلــول 
وإجيــاد بدائــل واقرتاحــات ميكــن االلتقــاء عندهــا بــني اجلماعــة واملديريــة.

السيد رشيد املهرس 

   شــكرا لكــم علــى الدعــوة، إين جلــد ســعيد ابملشــاركة مــن أجــل إعطــاء مقرتحــات مباشــرة يف إطــار تشــخيص الواقــع. 
املؤسســات التعليميــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن تــراب اجلماعــة فجماليــة املؤسســة مــن مجاليــة اجلماعــة.  ابلنســبة 
للفضــاءات الرايضيــة والــي ال تتوفــر يف املــدارس االبتدائيــة نطلــب مــن اجلماعــة توفــري فضــاءات للرتفيــه ابلقــرب مــن 

املؤسســات ابســتغالل فضــاءات فارغــة حميطــة ابملؤسســة.

   خلــط بــني مســؤولية الــوزارة واجلماعــة. أقــرتح أن تــزود اجلماعــة املؤسســات التعليميــة أبعــوان النظافــة واحلراســة 
يف إطــار التعــاون بــني اجلماعــة والــوزارة.

الشــراكات: عقــد لقــاءات مــع اجلماعــة إلبــداء الــرأي يف نوعيــة الشــراكات الــي ميكننــا تقدميهــا لدعمهــا. مجعيــة اآلابء 
الي ســتأخذ مشــعل الشــراكات أمتىن أن تكون مســؤولة .

 أن حتتضن مجاعة سال املؤسسات التعليمية من خالل ملتقيات رايضية ثقافية.

    السيد سعيد بلوط 

   يف إطــار شــراكات ثالثيــة بــني اجلماعــة واملبــادرة والــوزارة إعــادة أتهيــل الفضــاءات الرايضيــة للمؤسســات التعليميــة 
واســتفادة النســيج اجلمعــوي رايضــي منهــا. أتهيــل املالعــب ) كمالعــب القــرب ( وتســييجها. فتــح هــذه املالعــب 
للعمــوم وبذلــك نضيــف عــددا آخــر مــن املالعــب ونعطــي التســيري للجمعيــات. احليــاة املدرســية عمــل متكامــل جيــب 

أن تدمــج مجيــع األنديــة للمشــاركة والتتويــج يف مهرجــاانت فنيــة ورايضيــة.

السيد يوسف أزكري 

   أشــري إىل أن هــذا املشــروع بــدأ مبؤسســة الصبيحــي، ويتــم اآلن التفكــري يف ختصيــص أعــوان النظافــة واحلراســة... 
إذا مسحتــم فســوف ننتقــل ابلنقــاش إىل الفاعلــني اجلمعيــات.
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السيد موالي عمر ........ مجعوي 

   نثمن هذا اللقاء وهو سابقة ألهنم ختلوا عن مكتب الدراسات

 واعتمدوا على آراء أساتذة وأطر ومجعيات اجملتمع املدين ومتدخلني 

يف اجملال ابعتبار التعليم مسؤولية اجلميع.

اقرتاحات:

ـ مبــا أن اجلماعــة قاطــرة التنميــة علــى كل املســتوايت البــد أن يكــون هلــا الوعــي يف تطويــر العمليــة التعليميــة 
وذلــك بتأهيــل املؤسســات التعليميــة واحلــرص علــى احلضــور يف جمالــس التدبــري.

    - ضعــف الدعــم الــذي تتلقــاه النــوادي. االهتمــام ابلتعليــم األويل.  إحــداث مكتبــات ذات معايــري معاصــرة 
)ســال مدينــة مليونيــة وال تتوفــر إال علــى مكتبــة واحــدة(. إدراج اجلمعيــات املهنيــة يف الدعــم. نتمــىن أن تفــي اجلماعــة 

بوعودهــا.
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السيد حسن .......

   املدرســة هــي بنايــة األســتاذ والتلميــذ إذن الربانمــج الــذي ســتصيغه اجلماعــة جيــب أن يلمــس هــذه العناصــر 
الثــالث:

املدرسة كبناية على اجلماعة أتهيلها ألن املؤسسة ال تتوفر على اإلمكانيات وتوفري النظافة.	 
التلميذ 	 
األساتذة: استعمال الزمن العمل لنصف يوم فقط لرتك اجملال للحياة املدرسية. 	 

السيدة سعيدة العلمي االستشارة األسرية 

تنزيل السياسة العمومية على املستوى الرتايب 

سبب تعنيف التلميذ لألستاذ 	 
ختصص يف اجملال واإلحرتافية ألن الظواهر السلبية متفشية يف سال.	 
االنصات و املواكبة داخل املؤسسات 	 
توفري البنيات التحتية : نوادي االنصات	 
مقاربة النوع 	 
تكافؤ الفرص 	 
حتسني السياسة العمومية يف حتمل اإلعاقة	 
متدرس األطفال يف وضعية اإلعاقة، كيف ميكن للجماعة أتهيل املوارد البشرية 	 
نقص التوعية والتحسيس 	 
شراكات مع اجملتمع املدين للتوعية 	 
الدعم املايل 	 
التحسيس خبطورة العنف 	 
دعم شراكات ومشاريع يف هذا امليدان 	 
اإلنصات خارج املؤسسة 	 
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السيدة سائرة رحال 

      تعــاون وشــراكة بــني اجلماعــة واملديريــة واجملتمــع املــدين مهرجــان لألســاتذة للرفــع مــن معنوايهتــا وابلتــايل العمــل 
ابجيابيــة أكثــر. إنشــاء مكتبــات بســيطة داخــل األقســام لتحبيــب اإلطــالع. اإلمكانيــات يف فضــاءات مفتوحــة 

تدبريهــا للمجتمــع املــدين. 

السيد امساعيل ...... 

اقرتاحات: 

منوذج التعليم بسال بعد 5 سنوات    	 
شراكة مع اجلماعة يف إطار رابح رابح 	 
أماكن للمطالعة خاصة بكل مقاطعة 	 
اثنوايت بدون خمتربات 	 
االهتمام ابجملال البيئي) التشجري،...( دعم اجلماعة.	 

مجعوي؟؟؟؟؟؟؟

لدي ثالث حماور: 

أنتظــر مــن اجلماعــة فتــح فضــاءات املؤسســات التعليميــة يف وجــه اجملتمــع املــدين. التعليــم العمومــي يعــاين  	-
مــن التعليــم اخلصوصــي. اجلماعــة تفتــح مــدارس خللــق نــوادي فنيــة إلحيــاء املدرســة. املطعمــة يف املدرســة 

) التغذيــة أساســية(
يف إطــار اجلهويــة املتقدمــة أريــد مــن اجلماعــة أن تفكــر يف مراجعــة الربامــج التعليميــة املقدمــة أببنــاء اجلهــة  	-

ومكانــة الثقافــة اجلهويــة الرتبويــة.
نقص الثقافة املدنية  	-

السيدة بديعة معاش  أستاذة 

    تنعت سال مبدينة اإلجرام بسبب تفشي العنف، وأسبابه نفسية ، انطالقا من غياب تقدير الذات. 

احللول: 
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   خلق عالقة اجيابية بني األسرة واألستاذ والتلميذ.

إنشاء اندي التنمية الذاتية يعمل على إكساب املتعلمني تقديرا للذات.

 مشروع الرتبية الوالدية.

 مشروع تطوير املهارات احلياتية للطفل.

 توفري أماكن لتطوير الذات خاصة ابألساتذة. 

الصديق الغزواين مجعوي 

اقرتاحات: 

   اجلماعــة :توفــري النظافــة داخــل فضــاءات املؤسســة، ابإلضافــة إىل  توفــري األمــن خــارج املؤسســة. مســامهة اجلماعــة 
داخــل جمالــس التدبري.

   األستاذ ضرورة توفر احلس ابملسؤولية. 

السيدة مىن

  فاعلة مجعوية

    بعد التحية أقرتح بعض احللول: 

رد االعتبــار للمســرح//  توفــري خليــة االنصــات// مســاعدة اجتماعيــة// تفعيــل دور الشــرطة املدرســية// تتبــع 
األطفــال يف وضعيــة خاصــة. 

السيدة مسية

ارتفاع نسبة األمية خصوصا بصفوف النساء. هناك أتثري املرأة األمية على تعليم أبنائها. االهتمام الكبري ابملرأة 

اقرتاح: فتح أقسام تعليم الكبار داخل املؤسسات التابعة للجماعة، ختصص هلا أوقات مناسبة. 

السيد يوسف أزكري
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نشــكر مجيــع املتدخــالت واملتدخلــني يف هــذا اللقــاء املتميــز، وإنــي علــى ثقــة أبن اجلماعــة ســتأخذ كل االقرتاحــات 
بعــني االعتبــار.

  املقررة: السيدة حنان أوابه )متصرفة الدرجة املمتازة مبقاطعة احصني(
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المحور الثالث:

 واقع المرأة والطفولة بجماعة سال
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أرضية المحور 
   تعتــرب وضعيــة املــرأة بصفــة عامــة وكذلــك الفئــات املعرضــة أن تكــون يف وضعيــة هشاشــة )األطفــال( مؤشــرا مركــزاي 
علــى مســتوى التحضــر والتنميــة الــذي وصلــت إليــه الــدول، فكلمــا توســع حيــز اهلشاشــة االجتماعيــة وامتــد ملختلــف 
فئــات اجملتمــع كلمــا تفاقمــت مظاهــر التخلــف وتعــددت ومنــا منســوب التوتــر واالحتقــان االجتماعــي، وهــي وضعيــة 
تعــوق مســار التنميــة، لــذا جيــب التغلــب عليهــا وتطويــق مســاحاهتا، ليــس فقــط ابلتعويــل علــى الــدول رغــم حموريــة 

دورهــا لكــن أيضــا بتظافــر جهــود كل القــوى احليــة يف اجملتمــع. 

   وهنــا ال بــد مــن التأكيــد أنــه ال ميكــن للتنميــة ســواء وطنيــا أو حمليــا أن حتقــق معناهــا دون أن تكــون قــادرة علــى 
تصحيــح اختــالالت التــوازانت االقتصاديــة والتفــاواتت االجتماعيــة بشــكل حمســوس وملمــوس، عــرب االدمــاج 
الفاعــل لــكل مكــوانت اجملتمــع وفئاتــه، خباصــة منهــا األكثــر إقصــاء، ضعفــا، هشاشــة وفقــرا ومنهــا ابألســاس املــرأة 

واألطفــال يف وضعيــة اجتماعيــة صعبــة واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

    كل هــذا يســتلزم تبــي سياســات عموميــة وسياســات ترابيــة تؤمــن أبن ضمــان تكافــؤ الفــرص بــني املواطنــات 
واملواطنــني رافعــة أساســية لتحقيــق التنميــة وإقــرار الســلم االجتماعــي، وترســيخ حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة، 
وحقــوق املــرأة بوجــه خــاص مبــا يفــرض ذلــك مــن تعبئــة األطــر القانونيــة و املؤسســاتية مــن جهــة، وإعــداد واجنــاز 
املخططــات والربامــج املوجهــة وذات االســتهداف مــن جهــة أخــرى، أمــا مــن جهــة اثلثــة ختصيــص االعتمــادات املاليــة 

ــة. ــة لرفــع هــذا الرهــان املصــريي يف التنمي والبشــرية الكافي

   وللنهــوض مبقاربــة النــوع يف السياســات الرتابيــة ســواء جتــاه املــرأة أو الطفــل فالفعاليــة تفــرض اشــراك وتعبئــة كل 
املتدخلــني مبختلــف مواقعهــم وجمــاالت تدخلهــم، واعتمــاد تصــور متكامــل املراحــل، ينطلــق مــن توفــري احلمايــة 

واملواكبــة والتمكــني لتعزيــز القــدرات ولتحقيــق االندمــاج أو إعــادة االندمــاج.   

   وواقــع احلــال يف مدينــة ســال موســوم بشــكل واضــح مبظاهــر التفــاواتت والالمســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
وهــو مــا يتطلــب تعــاون اجلميــع لضمــان مشــاركة كل الفئــات االجتماعيــة يف اجملهــود الوطــي للتنميــة وكذلــك 
االســتفادة الكاملــة واحلقيقيــة مــن عائداهتــا، عــرب وضــع اآلليــات والربامــج الضروريــة املتســمة ابلقــرب واملســتجيبة 

للحاجيــات اخلاصــة لــكل فئــة علــى حــدة وحتقيــق االزدهــار املشــرتك. 

   فماهي إذن أبرز جتليات االستبعاد الي تعاين منها املرأة واألطفال يف وضعية اجتماعية صعبة جبماعة سال؟

   وماهــي املداخــل املمكنــة لتحريــر طاقــات اإلبــداع االجتماعــي لتحقيــق االندمــاج والتمكــني االقتصــادي هلــذه 
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الفئــات االجتماعيــة؟

   وأخريا ماهي اآلليات التشاركية الي ميكن للجماعة التعهد هبا لضمان اإلدماج الفعلي هلذه الفئات؟
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قائمة المساهمين في تأطير اللقاء التشاوري

رئيسة الجلسة: 
ذ. أمينة أوشلح

المتدخلون:

ذ.جليلة العلوي - ذ. دمحان دمحان - ذ.ليلى ملوان - ذ.نور الدين تيكيط

المعقبون:
ذ.محمد أغياي   -   ذ.سعيدة العلمي 
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المقرر: ذ.ليلى فالح 
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التقرير العام للمحور
   مبناســبة إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال 2027-2022 نظــم اجمللــس اجلماعــي لســال لقــاء تشــاوراي حــول 
موضــوع واقــع املــرأة والطفولــة بســال يــوم اجلمعــة 04 مــارس 2022  علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال  ابلنــادي 

العلمــي أليب رقــراق – بطانــة.

   افتتحــت اجللســة الســيدة أمينــة أوشــلح بتقــدمي الشــكر جلماعــة ســال املمثلــة برئيســها ورئيــس جلنــة القيــادة وكل 
املتدخلــني واحلاضريــن العتمادهــم هــذه املقاربــة التشــاركية  والنفتاحهــم علــى مجيــع الفاعلــني، لتفعيلهــم مقتضيــات 
الدســتور، والقانــون التنظيمــي املنظــم للجماعــات احملليــة هبــذا الشــكل اجلديــد الــذي جيمــع بــني اجلانــب األفقــي 
ــا وأحالمنــا املتمثلــة يف اقرتاحاتنــا، نثمــن هــذه  ــا » إبمكانياتن واجلانــب العمــودي للوصــول إىل شــعار« ســال يل بغين

املنهجيــة وهــذا اإلشــراك للمجتمــع املــدين، ونتمــىن أن خنــرج ابقرتاحــات تؤخــذ بعــني االعتبــار.

   ســال عريقــة حبضارهتــا التارخييــة الفكريــة والطبيعيــة، ولــدت جمموعــة مــن العــادات والتقاليــد املبنيــة علــى التضامــن 
والتكافــل واملســاواة. قــرب ســال مــن العاصمــة أدى إىل اهلجــرة القرويــة الكبــرية الــي عرفتهــا املدينــة منــذ هنايــة 
الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات ويف املقابــل عــدم وجــود مشــاريع تواكــب هــذا النمــو اهلائــل، هــذا مــا جيعلنــا نطــرح 

عــدة تســاؤالت مهمــة:

كيف ميكن جتاوز هذا الواقع ؟	 
ما هي الطريقة الي ستمكن الساكنة من االستفادة من عائدات املدينة؟	 
ما هي الربامج الي ميكن إدراجها و تستجيب حلاجيات الساكنة؟	 

   أول خطــوة لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت هــي هــذه املقاربــة التشــاركية، ابإلضافــة إىل تضافــر اجلهــود والتفكــري يف 
اقرتاحــات تقــدم للجماعــة. هــذا احملــور مــن املنتــدى االجتماعــي يتجلــى يف اهلشاشــة، فعندمــا نتحــدث عــن التفــاوت 

االجتماعــي وعــن اهلشاشــة، وعــن انتفــاء الفــرص، وعــن اإلقصــاء فإننــا نقــول املــرأة.

    املــرأة ليســت فقــط عنصــرا مــن العائلــة بــل هــي ربــة العائلــة واملعيــل الرمســي لألبنــاء واآلابء واملســنني  )التضامــن 
– التكافــل(، فاإلحصائيــات الوطنيــة األخــرية أظهــرت أن:
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       - %55 من النساء املعيالت أرامل.

       - %14 من النساء املعيالت مطلقات.

       - %51 سنها أكثر من 51 سنة.

ماهي إمكانيات جعل هذه النساء منتجات تسامهن يف تنمية الدخل مبدينة سال؟

   كيف ميكن أن نبدع يف اقرتاحات موازية مليزانية اجلماعة ولعدد السنوات املخصصة هلذا الربانمج؟

اقرتاحات ميكن البدء بتنفيذها :

ابلنسبة للنساء العامالت يف السوق  	 
توفري حجرة حلضانة األطفال ودور الراحة ومستلزماهتا للنساء العامالت ابألسواق.	 
تسهيل املنافسة هلؤالء النساء قصد احلصول على السلع. 	 
عدم الفصل يف السوق بني أماكن البيع للرجال وأخرى للنساء.	 
توفري الولوجيات للنساء ذوات االحتياجات اخلاصة داخل األسواق.	 
ماهي النسبة احملددة للنساء ذوات االحتياجات اخلاصة.	 
توفري دور النظافة يف األماكن العمومية كما كان سابقا.	 



73 سال_اللي_بغينا

   الطفــل ابعتبــاره مشــروعا اســتثماراي واملــادة األوليــة للتنميــة البشــرية، وهــو أســاس كل تطــور، فهــو مســؤولية الدولــة 
واجلماعــة واجملتمــع املــدين... تعليمــا وصحــة وتغذيــة وتربيــة لالســتفادة منــه مســتقبال.

   هنــا ســنتحدث عــن التعليــم األويل العمومــي  الــذي صــودق علــى تعميمــه مؤخــرا، والــذي صــادف مشــكل 
الفضــاءات املالئمــة لألطفــال مــن ســن الرابعــة إىل ســن السادســة. توفــري فضــاءات مالئمــة هلــذه الفئــة مــن األطفــال 

يف إطــار عقــد وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم األويل والرايضــة لشــراكات مــع اجلماعــة )التمويــل(.

جليلة العلوي : ملحقة مجعية أيب رقراق سيدي موسى )املرأة والطفل( 

    بعــد التحيــة والشــكر للجماعــة يف التفكــري خبلــق هــذه املقاربــة التشــاركية، أشــري إىل أن مدينــة ســال هــي مدينــة 
الصناعــة التقليديــة ابمتيــاز، ونســبة النســاء العامــالت يف هــذا القطــاع تفــوق النصــف.

     االقرتاحات لتحسني ظروف عيش هذه الفئة وتتلخص فيما يلي: 

هتيء اجلماعة لسوق تضامي للنساء لتتمكن الصانعة السالوية من بيع منتجاهتا.	 
تنظيــم دورات تكوينيــة تتكلــف اجلماعــة فيهــا بتوفــري املكونــني، وذلــك بعقــد شــراكة مــع دار الصانــع أو غرفــة 	 

الصناعــة التقليديــة، وكــذا توفــري أماكــن التكويــن، وملــا ال ابملؤسســات التعليميــة، يف إطــار شــراكة مــع مديريــة 
التعليــم، أو مبقــرات اتبعــة اجلماعــة. 

متكــني النســاء مــن االســتفادة مــن دروس حملــو األميــة الوظيفيــة وليــس األجبديــة، وذلــك بتنظيــم دورات تكوينيــة 	 
يف إطــار عقــد شــراكات مــع مهندســني متخصصــني لتمكــني النســاء مــن ولــوج ســوق الشــغل عــرب األنرتنيــت. 

بسمة السبيي :عن التعاون الوطي )مؤسسة ذات طابع اجتماعي( 

اقرتاحات هتم النساء : 

إحداث متويل للمشاريع الصغرى احملمولة من طرف النساء يف وضعية صعبة. 	 
تســويق 	  مــن  النســاء  متكــني  هبــدف  للقــرب،  التضامــي  االجتماعــي  االقتصــاد  فضــاءات  إحــداث 

. النســوية  التعاونيــات  مــن طــرف  الفضــاءات  هــذه  تدبــر  أن  منتجاهتــن، علــى 
إحــداث مراكــز للقــرب االجتماعــي تعــىن ابلتأهيــل والتكويــن وتقويــة القــدرات الداعمــة لإلدمــاج 	 

للنســاء. واالقتصــادي  االجتماعــي 
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     حبكــم خربتــه يف اجملــال ميكــن للتعــاون الوطــي تقــدمي املواكبــة التقنيــة وتســليم شــهادات التخــرج، فيمــا ميكــن تعبئــة 
شــركاء آخريــن مــن أجــل بنــاء وجتهيــز مشــاريع مــدرة للدخــل.

نور الدين تكيتو

 )فاعل مجعوي(

ــة التشــاورية مداخلــي تعتمــد أربعــة حمــاور ذات  ــة والســالم  والشــكر جلماعــة ســال علــى هــذه املقارب    بعــد التحي
أمهيــة :

التشخيص لوضعية الطفولة بسال. 		
البنيات التحتية وفضاءات استقبال األطفال . 		
واقع عمل اجلمعيات املهتمة ابلطفولة بسال. 		

 املقرتحات للنهوض بوضعية الطفولة بسال.		 

تعيــش مدينــة ســال وضعيــة اجتماعيــة واقتصاديــة هشــة، تنعكــس ســلبا علــى وضعيــة الطفــل واملــرأة واألســرة، وهكــذا 
ميكــن تســجيل املالحظــات التاليــة:

ارتفاع نسبة اهلدر املدرسي.	 
ارتفاع عدد األطفال يف وضعية التشغيل.	 
ارتفاع عدد األطفال غري املسجلني يف سجالت احلالة املدنية.	 
أتزم وضعية أطفال الشارع.	 
ارتفاع عدد األطفال املعرضني للعنف والتحرش اجلنسي.	 
أتزم وضعية األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون.	 

كمــا نســجل قلــة أو شــبه انعــدام مراكــز االســتقبال للتوجيــه واحلمايــة هلــؤالء الفئــة مــن األطفــال، وأنمــل أن 
نرتافــع مــن أجــل إنشــاء مؤسســات جديــدة. 
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أما خبصوص مالحظاتنا على السياسات العمومية يف جمال محاية الطفولة بسال منها ما هو إجيايب ونسجله:

جتربة جلنة التنسيق حلماية الطفولة.	 
التواجــد الفعلــي لبعــض القطاعــات يف جمــال محايــة الطفولــة ) النيابــة العامــة – شــرطة األحــداث – الصحــة 	 

والتعليــم بنســب متفاوتــة(.

إال أن هناك ما هو سليب ونذكر منه أيضا:

غياب تفعيل األجهزة الرتابية حلماية طفولتنا بسال.	 
غيــاب فعــل وتواجــد دور اجلماعــة، مــا يؤكــد ابمللمــوس غيــاب دور مجاعــة ســال، علمــا أنــه متــت برجمــة إنشــاء 	 

مركــز الرعايــة االجتماعيــة أثنــاء الــدورة االســتثنائية األخــرية، لكــن مت الرتاجــع عــن ذلــك بدعــوى اســتغالل املركــز 
إلحــداث مؤسســة  تعليميــة للقطــاع اخلــاص.

اجلميــع يتحــدث عــن ضــرورة مشــاركة األطفــال يف احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة والرتبويــة، لكــن  مــا نســجله أن 
مجاعــة ســال وابقــي القطاعــات ليســت هلــا برامــج واضحــة املعــامل فيمــا يتعلــق ابملشــاركة اخلاصــة لألطفــال، ويبقــى 
دورهــم مقتصــرا علــى الدعــم أو الشــراكة املوجهــة للجمعيــات، والــي نســجل توقيفهــا قبــل الظــروف الــي عاشــها 

وطننــا أثنــاء احلجــر الصحــي بســبب كوفيــد 19.

     نعتــرب املهــام الــي تقــوم هبــا مجعيــات اجملتمــع املــدين بســال هــي الــي تســاهم ابلعديــد مــن الربامــج املوجهــة لفئــة 
األطفــال اجتماعيــا، ثقافيــا، تربــواي.

    ويف ظــل حمدوديــة الدعــم يظــل العطــاء جــد حمــدود، كمــا نشــري إىل تفــاوت العطــاء بــني اجلمعيــات يف ظــل نقــص 
يف التكويــن أو بســبب عــدم أتديــة أدوارهــم املنوطــة هبــم...

املقرتحات 

اعتمــاد املقاربــة التشــاركية ذات برانمــج عمــل مســتمر وواضــح املعــامل حــى ال تبقــى لقــاءات مومسيــة 	 
أو جمــرد لقــاءات فارغــة.

توســيع قاعــدة املتدخلــني يف مثــل هــذه اللقــاءات كل يف اختصاصــه، مــع إبــراز اجملهــودات املبذولــة 	 
ــة. ــع مــن أجــل االخنــراط الفعلــي يف هــذه الدينامي قصــد تشــجيع اجلمي

تفعيل دور األجهزة الرتابية املندجمة حلماية طفولة سال وحضور مجاعة سال هبا بشكل قوي.	 
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إحداث مراكز للرعاية االجتماعية لألطفال يف وضعية صعبة بدعم وتوجيه من مجاعة سال.	 
جتديد آليات الدعم جلمعيات التنشيط العاملة يف جمال الطفولة.	 
 إحداث فضاءات تربوية، اجتماعية هتتم مبجال الطفولة مبختلف مقاطعات اجلماعة.	 
تفعيل دور ُدور الشباب.	 
ضــرورة خلــق شــراكة مــع املديريــة اإلقليميــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم األويل والرايضــة، واالنفتــاح 	 

علــى  مجعيــات اجملتمــع املــدين لدعــم احليــاة املدرســية وتقويــة دور األنديــة هبــا .

التعقيبات

سعيدة العلمي

)استشارية أسرية(

اإلكراهات الي تواجهها املرأة يف وضعية صعبة:

     نقــص املــوارد البشــرية املؤهلــة، ممــا جيعــل اجلمعيــات تواجــه صعــوابت يف االشــتغال//  حمدوديــة املــوارد املاليــة//  
عــدم متكــن للجمعيــات املتخصصــة مــن عقــد شــراكات دائمــة مــع القطــاع العــام واخلــاص واملنظمــات // حمدوديــة 
األطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة املتخصصــة يف جمــال مواكبــة املــرأة يف وضعيــة صعبــة // هشاشــة البنيــة التحتيــة // عــم 
أهليــة املؤسســات املســتقبلة // نقــص يف وحــدات التكويــن // ضعــف التكويــن املســتمر ابســتثناء بعــض املنظمــات ) 
خصوصــا فيمــا يتعلــق ابلعنــف اجلنســي لــدى األطفــال( // قلــة الفضــاءات املخصصــة الســتقبال األطفــال يف وضعيــة 

صعبــة // نقــص وحــدات محايــة الطفولــة.

املقرتحات:

أتهيل الفتيات يف مجيع امليادين ) احلياة الزوجية – التكوين- ..(.	 
التأطري والتكوين والتوعية والتحسيس بشكل عام.	 
مواكبة املرأة وإعادة أتهيلها يف حالة تعرضها للعنف.	 
تعزيز بنيات االستقبال فيما خيص حمو األمية.	 
دعم اجلمعيات املتخصصة.	 
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ــرازي غــري 	  إنشــاء مراكــز التكويــن واالســتقبال والدعــم النفســي للقــرب للمــرأة املعنفــة )مستشــفى ال
كاف(.

 إاتحــة فــرص التشــغيل للنســاء مــن خــالل دعــم أنشــطة مــدرة للدخــل، إذ للجماعــة دور كبــري يف هــذا 	 
اإلطار.

دور اجلماعة يف إعادة إدماج األطفال املنقطعني عن الدراسة. 	 
دعم مراكز التكوين احلريف اجلمعوي للنساء. 	 
دعم قدرات املتدخلني يف جمال املرأة و الطفولة. 	 
متكــن اجلماعــة مــن أتطــري وتكويــن اجلمعيــات يف جمــال اإلنصــات واملواكبــة، وختصيــص مقــرات يف هــذا 	 

الشأن.
 دعم اجلمعيات مبشاريع متخصصة يف هذا اجملال. 	 
دعم النساء ما بعد التكوين.	 
تســطري برانمــج حملــي توعــوي حتسيســي للحمايــة والوقايــة مــن مجيــع أنــواع العنــف ضــد األطفــال 	 

والنســاء بدعــم مــن اجلماعــة. 
التأطري  يف جمال مقاربة النوع.	 
 إدماج القطاع اخلاص. 	 
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تعزيز اجلماعة ملراكز اإليواء املؤقتة.	 
 تنزيل السياسة احلمائية العمومية.	 

األستاذ حممد أغياي

 )عضو مجعية الكشف املنري مبقاطعة احصني(

    بعــد التحيــة والشــكر علــى الدعــوة، نؤكــد أن مدينــة ســال مدينــة مليونيــة ولــودة وهــي مرجــع وطــي يف جمــال محايــة 
ــة هــي  ــة األكثــر هشاشــة. كمــا نشــري أيضــا إىل أن السياســات العمومي ــارا مــن أن األطفــال هــم الفئ ــة، اعتب الطفول
اإلطــار املرجعــي لتنزيــل السياســات العموميــة حمليــا، وهنــا ميكــن احلديــث يف شــقني : بنيــات االســتقبال واخلدمــات.

    بنيــات االســتقبال: املؤسســات التعليميــة العموميــة الــي جيــب إعــادة االعتبــار هلــا، وتفعيــل أدوار جمالــس التدبــري 
داخلهــا // نقــص املســاحات اخلضــراء // نقــص كبــري يف دور الشــباب // عــدم كفايــة وحــدات محايــة الطفولــة وعــدم 
توزيعهــا بشــكل عــادل )العدالــة اجملاليــة( // ضعــف التأطــري علــى مســتوى وحــدات محايــة الطفولــة ومؤسســات الرعايــة 

االجتماعيــة الــي تســتقبل األطفــال املتمدرســني فقــط .

اقرتاحات 

   توفر كل مقاطعة على خارطة طريق للعناية حبماية الطفولة واملرأة والرعاية االجتماعية.

  التفكري يف إنشاء دور حضاانت خاصة بكل مقاطعة.

عمل اجلماعة على جتويد خدمات االنتظار يف املستوصفات العمومية.

املتدخلون
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شكيب الزهري

  فاعل مجعوي

    ســأحتدث ابألخــص عــن الطفولــة وأول مالحظــة تســجل هــي عــدم توفــر جــل اجلمعيــات علــى مقــرات ومالذهــا 
الوحيــد هــو دور الشــباب.

اقرتاحــات: اجلماعــة تعقــد شــراكات مــع بعــض املؤسســات التعليميــة الــي أغلقــت أبواهبــا وذلــك إبعــادة أتهيلهــا، 
إضافــة إىل أتهيــل مدينــة ســال) الفنــادق ( مــن خــالل برانمــج تتبنــاه اجلماعــة. كمــا نقــرتح أن تربــط بــني اجلماعــة 
واجملتمــع املــدين شــراكة تكــون ســنوية، علــى شــكل منــح، وهــذا مــن ابب وجــوب دعــم اجلماعــة للجمعيــات اجلــادة، 

وأختــم بضــرورة خلــق جملــس للطفــل داخــل املقاطعــات.

عائشة العلمي  : رئيسة مجعية رابطة كاتبات املغرب 

    مــن معيقــات التقــدم يف واقــع  املــرأة والطفولــة يف ســال: غيــاب الشــفافية  وانعــدام نشــر املعلومــة، وانعــدام تــداول 
املســؤولية، إضافــة إىل غيــاب التخطيــط، وأيضــا الرؤيــة االســرتاتيجية.

- آليــات اإلصــالح :حســن التخطيــط والربجمــة، االشــراك يف حتســني جــودة اخلدمــات وإعــادة النظــر يف واقــع املــرأة 
والطفولــة بســال.

اقرتاحات

- احصاء العامالت يف وضعية صعبة، عدد الطفولة املشردة. تشخيص.

رشيدة آيت حيمي  : حمامية ورئيسة مجعية وقاية الطفل من اجلرمية

    مشــكل الولــوج للعدالــة ابلنســبة للطفــل واملــرأة يف شــقني: شــق املعلومــة وشــق املســطرة لالســتفادة مــن املســاعدة 
القضائيــة، ولكــن لألســف األغلبيــة جيهــل هــذه املســطرة. 
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اقرتاحات:

    ضــرورة التوعيــة والتكويــن يف اجملــال القانــوين // التوعيــة يف موضــوع زواج  القاصــرات  خاصــة يف اجملــال القــروي// 
ضــرورة االشــتغال علــى التوعيــة إلنصــاف االطفــال خــارج مؤسســة الــزواج بســبب اهلشاشــة // شــراكة مــع هيئــة 

احملامــني ابلــرابط لتوعيــة األطفــال داخــل املــدارس وتشــجيعهم علــى العمــل التطوعــي.

عبد االاله املهداوي:  رئيس مجعية النهضة.

اقرتاحات ابلنسبة للطفل:

   ميكــن للجماعــة دعــم برانمــج هويــي ) توفــري عقــود االزدايد ابلنســبة لألطفــال غــري املســجلني بســجالت احلالــة 
املدنيــة لتمكينهــم مــن متابعــة دراســتهم // متويــل اجلماعــة لبعــض املشــاريع املتعلقــة ابلطفــل داخــل املؤسســات 
التعليميــة // جتهيــز مراحيــض خاصــة ابألطفــال املســجلني يف األقســام املدجمــة // حتمــل اجلماعــة ملســؤوليتها يف هــدم 

بعــض املؤسســات الــي أصبحــت تشــكل وصمــة عــار.

اقرتاحات ابلنسبة للمرأة:

مــا نصيــب النســاء يف املشــاريع امللكيــة املنجــزة يف املدينــة العتيقــة؟ ومــا نصيــب النســاء مــن برانمــج أ 	 
وراش ورقمنــة االقتصــاد البيتــويت؟

فتح املؤسسات التعليمية التابعة للجماعة أمام النساء للتأطري والتكوين والرايضة 	 
بناء مراحيض عمومية جبماعة سال .	 
توفــري الدعــم الــكايف للجمعيــات النســائية والرتافــع علــى املــادة 141 املتعلقــة ابملنفعــة العامــة، وابلتــايل 	 

وصــول الدعــم إىل اجلمعيــات اجلــادة لتحقيــق التنميــة احملليــة .

رشيدة اخلليوي: استاذة ومستشارة  مجاعية

اقرتاحات



81 سال_اللي_بغينا

عقــد شــراكة مــع املديريــة اإلقليميــة للتعليــم وذلــك لفتــح املؤسســات يف وجــه األمهــات والتســجيل يف 	 
دروس حمــو األميــة.

تقنني املهن الصغرى وتنظيمها يف شكل تعاونيات )صناعة احللوى – اخلبز.....(.	 
ضرورة توفر كل مؤسسة على أقسام مدجمة خاصة ابألطفال يف وضعية إعاقة.	 

طارق السقيطي : رئيس مجعية أصدقاء املريسة للتنمية 

اقرتاحات:

إلغاء مجعيات املنفعة العامة، تقنني املشاريع الي ميكن أن نناضل من أجلها.	 
ختصيص حصص للجمعيات الستغالل مالعب القرب ابلنسبة للنساء.	 
دعم برانمج هويي.	 

عبد الكرمي الشعايل : منظمة الكشاف املغريب
االقرتاحات: مجيع االقرتاحات اخلاصة ابملرأة مرتبطة ابلطفل.

يف إطــار الرتافــع نطلــب أن تكــون هنــاك انتقائيــة يف الربانمــج، البــد للجماعــة كمنســق أن جتمــع بــني 	 
مخــس متدخلــني: اجلماعــة – وزارة الرتبيــة الوطنيــة – التعــاون الوطــي – كتابــة الدولــة يف األســرة 

والتضامــن - الشــبيبة والرايضــة.
إعادة تشخيص واقع مدينة سال من خالل إعادة تشخيص بعض األحياء اهلشة ابملدينة	 
قلة دور الشباب مقارنة مع عدد سكان كل مقاطعة.	 
توفري مالعب القرب مبعايري جيدة )الصيانة – مستودع – مراحيض(.	 
فضــاءات خضــراء يف مجيــع األماكــن الســكنية علــى أن تكــون جمهــزة بوســائل الرتفيــه لألطفــال مــع 	 

صيانتهــا.
شراكة بني اجلماعة والتعاون الوطي لفتح دور احلضانة ومراكز التكوين داخل املؤسسات التعليمية.	 
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جنيب اجلابري : رئيس مجعية

التوصيات:

تعزيز الدعم للجمعيات املسؤولة والنشيطة.

 اخللفية التدبريية ابلنسبة للمسؤولية ضعيفة على املستوى احمللي.

حمسن ابعدي:  التعاون الوطي

اقرتاحات:

ضرورة اهتمام اجلماعة بساكنتها فمحور املرأة /الطفل كان مغيبا يف براجمها	 
ضــرورة انفتــاح اجلماعــة علــى جمموعــة مــن القطاعــات للحصــول علــى دعــم إضــايف ملشــاريعها ألن 	 

إمكانيــات اجلماعــة ضعيفــة.
ضعف حمور احلماية.	 
جلب اهلبات إلنشاء مراكز استقبال األطفال والنساء يف وضعية صعبة.	 

عائشة حيىي: مجعية املنصور لكفالة اليتيم.

اقرتاحات:

تكوين األمهات يف جمال الرتبية الوالدية خاصة من منهن يف وضعية هشة.	 
التحاق األطفال الذين توقفوا عن دراستهم مبراكز التكوين وتوسيع جمال اختياراهتم. 	 
توعية املرأة وتكوينها لتفادي تعرضها للعنف اللفظي واجلسدي واجلنسي. 	 

أمينة أوشلح:

     كل االقرتاحــات كانــت عمليــة ومداخــالت مركــزة بينــت أن هنــاك رصيــد عمــل مجعــوي مهــم. بــدوري أقــرتح 
البحــث عــن دعــم خارجــي أو عــن حمســنني لنتمكــن مــن تطويــر مجاعتنــا.
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ــة عــن هــذه املقرتحــات. ويبقــى الســؤال املطــروح: هــل فعــال ســيتم  ــه اإلجاب هنــاك لقــاء آخــر مســتقبال ســتكون في
تنريلهــا علــى أرض الواقــع؟

    جيــب أن نتعلــم مــن بعضنــا البعــض ونشــتغل مجيعــا ومنــد أيدينــا للمؤسســات فرغــم هشاشــتها بينــت خــالل جائحــة 
كــوروان قوهتــا بتضامنهــا ومواطنتهــا، فلنرتــق مبدينتنــا ومبــن يعمــل ألجلهــا وشــكرا. 

    املقررة: السيدة حنان أوابه )متصرفة الدرجة املمتازة مبقاطعة احصني(
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المحور الرابع: 

واقع اإلعاقة بجماعة سال
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أرضية المحور 
    وعيــا مــن اجمللــس اجلماعــي لســال بــدور اجملالــس اجلماعيــة يف املســامهة يف حتقيــق التنميــة احملليــة وجتويــد خدمــات 
القــرب للمواطنــات واملواطنــني، وعمــال مبقومــات التخطيــط التشــاركي، شــرعت مجاعــة ســال يف إعــداد مشــروع 

ــة املقــرر إجنازهــا خــالل الفــرتة 2022-2027. برانمــج عمــل حيــدد املشــاريع واألنشــطة ذات األولوي

    وابلنظــر للمكانــة املتميــزة الــي ابتــت اجلماعــات الرتابيــة حتتلهــا يف النظــام املؤسســايت للمغــرب حيــث مت متكينهــا 
مــن اختصاصــات وصالحيــات – ذاتيــة أو مشــرتكة أو منقولــة – مهمــة وجوهريــة، أضحــى الرهــان عليهــا كبــريا يف 

االضطــالع أبدوار أساســية يف جمــاالت التنميــة .

   ولعــل مــن أبــرز هــذه األدوار أمهيــة تلــك املرتبطــة ابلقطاعــات الــي ميكــن أن يصنــف البعــض منهــا ولــو بشــكل 
إجرائــي يف خانــة امللــف االجتماعــي والــي منهــا التعليــم والصحــة واملــرأة والشــباب والطفولــة واألشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة والثقافــة والرايضــة.

     لقــد اســتتب اليقــني الصريــح حبجــم اخلصــاص الــذي يكابــده الواقــع االجتماعــي والــذي تفصــح عنــه بشــكل 
ظاهــر جمموعــة مــن املؤشــرات غــري اإلجيابيــة الــي اســتطالت يف الزمــان و أضحــت تشــكل عبئــا وتســيء للصــورة الــي 
تطمــح مؤسســات الدولــة أن يكــون عليهــا الواقــع االجتماعــي للمغــرب بصفــة عامــة. فبالرغــم مــن الربامــج املتنوعــة 
واملتعــددة، وابلرغــم مــن املقــدرات املاليــة املهمــة الــي يتــم تعيينهــا يف هــذا اجملــال مــن طــرف املؤسســات العموميــة 
املختلفــة أو مــن طــرف اجلماعــات الرتابيــة إال أن تلــك املؤشــرات يف منحاهــا الزالــت تعانــد طمــوح ونــزوع اإلرادات 

املعلنــة، ومتنــع عــن مســايرة الديناميــة الــي جتســدها جمموعــة مــن القطاعــات.

      ومدينــة ســال ابلنظــر لواقعهــا االجتماعــي ال تســتثىن مــن هــذا املشــهد العــام مــن اإلشــكاالت والظواهــر الــي 
تطبــق علــى الواقــع املعيــش لســاكنتها، فمظاهــر االختــالالت والعجــز يف هــذا اجملــال ابديــة يف مرافقهــا وأحيائهــا ويف 
معيشــة أهلهــا، األمــر الــذي أســهم يف تشــكل صــورة قامتــة عــن واقــع هــذه  املدينــة التارخييــة العريقــة ذات املؤهــالت 

املتنوعــة والواعــدة .

     فــال ميكــن للتنميــة ســواء وطنيــا أو حمليــا أن حتقــق معناهــا دون أن تكــون قــادرة علــى تصحيــح اختــالالت 
التــوازانت االقتصاديــة والتفــاواتت االجتماعيــة بشــكل حمســوس وملمــوس عــرب اإلدمــاج الفاعــل لــكل مكــوانت 

اجملتمــع وفئاتــه، خباصــة منهــا األكثــر إقصــاء ومنهــا ابألســاس األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .
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    وواقــع احلــال هلــذه الفئــة يف مدينــة ســال موســوم بشــكل واضــح مبظاهــر التفــاواتت والالمســاواة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، وهــو مــا يتطلــب تعــاون اجلميــع لضمــان مشــاركتها يف التنميــة واالســتفادة الكاملــة واحلقيقيــة مــن 

عائداهتــا عــرب وضــع اآلليــات والربامــج الضروريــة املتســمة ابلقــرب واملســتجيبة حلاجياهتــا اخلاصــة .

      ويف إطــار الديناميــة الــي أطلقهــا جملــس مجاعــة  ســال إلعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة 2022 / 2027 
ابالعتمــاد علــى مقاربــة تشــاورية منفتحــة علــى مجيــع الفعاليــات االقتصاديــة والســلطات احملليــة واملصــاحل اخلارجيــة 
ــة للفئــات اجملتمعيــة يف وضعيــة هشــة،  ــه، وإســهاما يف حتســني اســتهداف الربامــج التنموي واجملتمــع املــدين بــكل فئات
وفضــال عــن جتســيد طموحنــا مجيعــا إىل سياســات عموميــة حمليــة داجمــة، تنظــم مجاعــة ســال لقــاء تشــاوراي حــول 
تضمــني بُعــد اإلعاقــة لربانمــج العمــل اجلماعــي لســال يــوم الســبت 5 مــارس 2022 ابلنــادي العلمــي جلمعيــة أيب 

رقــراق ـ بطانــة ـ ابتــداء مــن الســاعة 10 صباحــا.

اهلدف العام للقاء : 

ــد اإلعاقــة يف برانمــج العمــل اجلماعــي وحتديــد احللــول املمكنــة      اإلســهام يف التعــّرف علــى جمــاالت تضمــني بُع
ــة. ملختلــف اشــكاالت اإلعاقــة ابملدين

األهداف اخلاصة :

التدقيق والتوافق على املشاريع ذات األولوية يف الدمج ملختلف أصناف اإلعاقة.	 
وضع مقرتحات عملية إلدراجها مبشاريع برانمج عمل اجلماعة 2022ـ 2027.	 
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قائمة المساهمين في تأطير اللقاء التشاوري
 السيد ممثل وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة. 

السيد ممثل املركز الوطي حممد السادس للمعاقني. - السيد مندوب التعاون الوطي بسال.

المعقبون : 
 ) RBC السيد مصطفى القصباوي ) اهليأة احمللية لإلعاقة (. - السيدة فتيحة أوسي )مجعية الرتبية اخلاصة  

 السيد عبد اللطيف اهليضوري   )مجعية مسار للتنمية الداجمة (

المنشط / المسير:
.)  CLIO / السيد عبد الرمحان املودين )املركز احمللي لإلرشاد والتوجيه
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التقرير العام للمحور
متهيد:

        وعيا من اجمللس اجلماعي لســال بدور اجملالس اجلماعية يف املســامهة يف حتقيق التنمية احمللية وجتويد خدمات 
القــرب للمواطنــات واملواطنــني ، و عمــال مبقومــات التخطيــط التشــاركي، شــرعت مجاعــة ســال يف إعــداد مشــروع 

برانمــج عمــل حيــدد املشــاريع واألنشــطة ذات األولويــة املقــرر إجنازهــا خــالل الفــرتة 2022-2027.

    وابلنظــر للمكانــة املتميــزة الــي ابتــت اجلماعــات الرتابيــة حتتلهــا يف النظــام املؤسســايت للمغــرب حيــث مت متكينهــا 
مــن اختصاصــات وصالحيــات – ذاتيــة أو مشــرتكة أو منقولــة – مهمــة وجوهريــة، أضحــى الرهــان عليهــا كبــريا يف 

االضطــالع أبدوار أساســية يف جمــاالت التنميــة .

    ولعــل مــن أبــرز هــذه األدوار أمهيــة تلــك املرتبطــة ابلقطاعــات الــي ميكــن أن يصنــف البعــض منهــا - ولــو بشــكل 
إجرائــي - يف خانــة امللــف االجتماعــي والــي منهــا التعليــم والصحــة واملــرأة والشــباب والطفولــة واألشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة والثقافــة والرايضــة.

    لقــد اســتتب اليقــني الصريــح حبجــم اخلصــاص الــذي يكابــده الواقــع االجتماعــي والــذي تفصــح عنــه بشــكل 
ظاهــر جمموعــة مــن املؤشــرات غــري اإلجيابيــة الــي اســتطالت يف الزمــان و أضحــت تشــكل عبئــا و تســيء للصــورة الــي 
تطمــح مؤسســات الدولــة أن يكــون عليهــا الواقــع االجتماعــي للمغــرب بصفــة عامــة. فبالرغــم مــن الربامــج املتنوعــة 
واملتعــددة، وابلرغــم مــن املقــدرات املاليــة املهمــة الــي يتــم تعيينهــا يف هــذا اجملــال مــن طــرف املؤسســات العموميــة 
املختلفــة أو مــن طــرف اجلماعــات الرتابيــة إال أن تلــك املؤشــرات يف منحاهــا الزالــت تعانــد طمــوح ونــزوع اإلرادات 

املعلنــة ومتنــع مــن مســايرة الديناميــة الــي جتســدها جمموعــة مــن القطاعــات.

    ومدينــة ســال ابلنظــر لواقعهــا االجتماعــي ال تســتثىن مــن هــذا املشــهد العــام مــن اإلشــكاالت والظواهــر الــي تطبــق 
ــة يف مرافقهــا و أحيائهــا و يف  علــى الواقــع املعيشــي لســاكنتها فمظاهــر االختــالالت و العجــز يف هــذا اجملــال ابدي
معيشــة أهلهــا األمــر الــذي أســهم يف تشــكل صــورة قامتــة عــن واقــع هــذه  املدينــة التارخييــة العريقــة ذات املؤهــالن 

املتنوعــة و الواعــدة .

 فــال ميكــن للتنميــة ســواء وطنيــا أو حمليــا أن حتقــق معناهــا دون أن تكــون قــادرة علــى تصحيــح اختــالالت التــوازانت 
االقتصاديــة و التفــاواتت االجتماعيــة بشــكل حمســوس و ملمــوس عــرب اإلدمــاج الفاعــل لــكل مكــوانت اجملتمــع و 
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فئاتــه خباصــة منهــا األكثــر إقصــاء و منهــا ابألســاس  األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .

 وواقــع احلــال هلــذه الفئــة يف مدينــة ســال موســوم بشــكل واضــح مبظاهــر التفــاواتت و الالمســاواة االجتماعيــة و 
االقتصاديــة، و هــو مــا يتطلــب تعــاون اجلميــع لضمــان مشــاركتها يف التنميــة واالســتفادة الكاملــة و احلقيقيــة مــن 

عائداهتــا عــرب وضــع اآلليــات و الربامــج الضروريــة املتســمة ابلقــرب و املســتجيبة حلاجياهتــا اخلاصــة .

ويف إطــار الديناميــة الــي أطلقهــا جملــس مجاعــة  ســال إلعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة 2022 / 2027 ابالعتمــاد 
علــى مقاربــة تشــاورية منفتحــة علــى مجيــع الفعاليــات االقتصاديــة والســلطات احملليــة واملصــاحل اخلارجيــة واجملتمــع 
مــدين بــكل فئاتــه. وإســهاما يف حتســني اســتهداف الربامــج التنمويــة للفئــات اجملتمعيــة يف وضعيــة هشــة و إيفــاء املغــرب 
ابلتزاماتــه يف إخنراطــه يف منظومــة حقــوق االنســان  الدوليــة ، فضــال عــن جتســيد طموحنــا مجيعــا إىل سياســات عموميــة 

حمليــة داجمــة.

نظمــت مجاعــة ســال لقــاءا تشــاوراي حــول تضمــني بعــد اإلعاقــة لربانمــج العمــل اجلماعــي لســال يــوم الســبت 5 مــارس 
2022 ابلنــادي العلمــي جلمعيــة أيب رقــراق ـ بطانــة ـ ابتــداء مــن الســاعة 10 صباحــا.

اهلدف العام للقاء التشاوري  

اإلســهام يف مســاعدة جملــس اجلماعــة احلضريــة ملدينــة ســال يف التعــّرف علــى جمــاالت تضمــني بعــد االعاقــة ملخطــط 
العمــل اجلماعــي وحتديــد احللــول املمكنــة ملختلــف اشــكاالت االعاقــة ابملدينــة.

االهداف اخلاصة للقاء التشاوري

تدقيق مشاريع املداخل القابلة لإلجناز على امتداد مخس سنوات املقبلة.	 

التوافق على املشاريع ذات األولوية يف الدمج يف برانمج عمل اجلماعة.	 

وضع املقرتح النهائي ابملشاريع املقدم للجنة اعداد خمطط عمل اجلماعي الداجها ابملخطط. 	 

جمرايت اللقاء:

    اســتهل اللقــاء بكلمــة للســيد: عبــد الرمحــان املــودين ســرد فيهــا ســياق اللقــاء واألهــداف املتوخــاة مــن خمرجاتــه، 
ودعــا احلاضريــن إىل عــدم الــرتدد يف إبــداء مالحظاهتــم بعدهــا قــدم جــدول أعمــال اللقــاء وفقراتــه واهلــدف مــن كل 
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فقــرة، مث تقــدم ابلشــكر للســيدات والســادة: 

السيد: ابراهيم زروقي والسيد موحا متوس ممثلني عن وزارة التضامن اإلدماج االجتماعي واألسرة. 	 

السيدتني حياة اابها وأمل الغفالوي عن مؤسسة التعاون الوطي	 

السيد هشام العثماين ممثل عن املركز الوطي حممد السادس للمعاقني	 

   وقــد تناولــت مداخلــة الســيد: ابرهيــم الزروقــي عــن وزارة عــن وزارة التضامــن اإلدمــاج االجتماعــي واألســرة 
السياســة العموميــة املندجمــة للنهــوض حبقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة: مرجعياهتــا، رافعاهتــا ومقــارابت تنزيلهــا 

ومــن ضمنهــا املقاربــة اجملاليــة.

   كما قدم بعض املقرتحات العملية الي ميكن جمللس اجلماعة إدراجها يف برانمج العمل اجلماعي 

   يف حــني حتــدث الســيد متــوس موحــا ممثــال عــن نفــس الــوزارة عــن اتفاقيــة الشــراكة بــني اجلماعــة احلضريــة لســال  
والــوزارة  خبصــوص الولوجيــات ضمــن الربانمــج الوطــي للــوزارة، ودعــا إىل معــاودة تفعيلهــا يف أقــرب اآلجــال. 

الســيدة : حيــاة اابهــا ممثلــة التعــاون الوطــي والســيد هشــان العثمــاين ممثــل املركــز الوطــي حممــد الســادس للمعاقــني 
طلــب منهمــا حبكــم البعــد احمللــي الشــتغاهلم تقــدمي رؤيتهمــا وتوصياهتمــا حــول: 

 * البنية التحتية التأهيلية لألشخاص يف وضعية إعاقة من حيث: 

الطاقة االستيعابية 	 

التوزيع اجلغرايف 	 

إجراءات الولوج للخدمات 	 

كما طلب منهما تقدمي مقرتح يف معاجلة الثغرات الي يروهنا يف هذا الصدد 

    يف مداخلتهــا تطرقــت الســيدة حيــاة إلشــكالية مهمــة تتمثــل يف أن أغلــب اجلمعيــات العاملــة يف جمــال الرتبيــة 
واخلدمــات شــبه الطبيــة تعمــل يف مقــرات هــي بنــاايت ســكنية تكرتيهــا ويكــون أغليهــا غــري مســتجيب ملعايــري قانــو 
65 / 15ممــا يصعــب مــن شــراكاهتا، وســيعرقل مســتقبال أكثــر فأكثــر امتثاهلــا للقانــون املنظــم للمجــال، ودعــت إىل 
دعــم اجلمعيــات بوضــع مبــاين مالئمــة ملهامهــا رهــن اشــارهتا بغيــة جتويــد أدائهــا وجعلــه مســتجيبا للمعايــري الوطنيــة 
املعمــول هبــا، كمــا أشــارت إىل مــا يشــوب التوزيــع اجلغــرايف هلــذه اجلمعيــات ابملدينــة مــن عــدم تــوازن التوزيــع. ففيمــا 
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تتواجــد مبركــز املدينــة عــدة مجعيــات تشــكو األحيــاء احمليطــة مــن نقــص يف هــذه اجلمعيــات ممَّــا يطــرح إشــكالية التنقــل 
اليومــي للراغبــني يف االســتفادة مــن اخلدمــات الرتبويــة وشــبه الطبيــة الــي تقدمهــا اجلمعيــات، مشــرية أيضــا إىل ارتفــاع 
الطلــب قياســا ابلعــرض، األمــر الــذي جيعــل الفجــوة بينهمــا تتســع ســنة بعــد أخــرى وجيعــل شــرحية كبــرية خــارج التغطيــة 

يف هــذا الصــدد. 

    كمــا أن اشــكاليات صعوبــة التنقــل لألطفــال واألســر مــن أحيــاء معينــة يفاقــم مــن اهلــدر واالنقطــاع عــن تلقــي هــذه 
اخلدمــات... - وتشــري املتحدثــة - مــا جيعلنــا هنــدر اإلمــكاانت واالعتمــادات املخصصــة هلــذه اخلدمــات. 

ــة اإلجــراءات يف جمــال االســتفادة مــن صنــدوق التماســك االجتماعــي يف واقــع األمــر      مث أشــارت إىل أن صعوب
مقنــن بدفاتــر املســاطر، ممــا يســتوجب الرتافــع علــى تبســيطه أكثــر دون املســاس مبــا يضمــن جــودة اخلدمــات أيضــا. 

     فيما وقف السيد هشام العثماين - ممثل املركز الوطي حممد السادس للمعاقني - يف مداخلته، على إشكالية 
ضعــف العــرض أمــام الطلــب املتزايــد، وذكــر ابخلدمــات الــي يوفرهــا املركــز مشــريا إىل أن إجــراءات الولــوج خلدمــات 
املركــز قــد روعــي فيهــا تبســيط املســاطر وأعطــى علــى ســبيل املثــال البديــل الــذي وضعــه املركــز لتفــادي إشــكالية 
ــة الــي  » نظــام الراميــد »، واملتمثــل يف الصالحيــات املمنوحــة للمســاعدات االجتماعيــة وديناميــة أحباثِهــن امليداني
مكنــت مــن االلتفــاف حــول اإلشــكاالت الــي أحدثهــا »نظــام راميــد« مــن خــالل اعتمــاد آليــة البحــث االجتماعــي 
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امليــداين والــزايرات املنزليــة. 

    كمــا تطــرق إلشــكاليات التنقــل الــي حتــرم العديــد مــن حمتاجــي خدمــات املركــز مــن الوصــول إليــه، واقــرتح حبــث 
صيــغ شــراكات بــني اجملتمــع املــدين ) اجلمعيــات( واجلماعــة احلضريــة لســال، ميكــن مــن خالهلــا توفــري النقــل هلــذه 

الفئــات. 

     وأشار يف اخلتام إىل أن مقرات املركز تضل مفتوحة أمام التظاهرة الثقافية التوعوية والعلمية للجمعيات. 

بعد هذه العروض تدخل املعقبون الثالث وهم على التوايل: 

السيدة: فاحتة االوسي 	 
السيد: حممد الزعيم نيابة عن السيد عبد اللطيف اهليضوري 	 
السيد: مصطفى القصباوي 	 

    وحتدثــت الســيدة االوســي عــن أمهيــة املرافقــة االجتماعيــة والنفســية لألســر مــن خــالل وحــدات للقــرب كمــا 
دعــت إىل تبســيط إجــراءات تتبــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن الناحيــة الطبيــة وشــبه الطبيــة، حيــث يتخلــى 

ــد مــن األســر عــن هــذه املتابعــة بســبب تعقــد اإلجــراءات.  العدي

     كمــا دعــت إىل تعزيــز البنيــة التحتيــة التأهيليــة ابملدينــة مــن خــالل وحــدات قــرب للتدخــل املبكــر واملرافقــة تتوفــر 
علــى فــرق متعــددة االختصاصات. 

      فيمــا تكلــم الســيد حممــد الزعيــم عــن جتربــة املدينــة يف جمــال الســعي جلعلهــا مدينــة ولــوج وجتربــة مجعيــة مســار 
للتنميــة الداجمــة الــي تشــتغل علــى هــذا املوضــوع منــذ ســنوات، ودعــا إىل تتبــع تنفيــد مقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة 
بــالدان، خاصــة يف جمــال اإلدمــاج االقتصــادي، ولــزوم  الــي صادقــت عليهــا  حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
تضمــن بُعــد اإلعاقــة يف الربامــج احلكوميــة يف هــذا اجملــال، وأعطــى برانمــج أوراش كمثــال. كمــا دعــا إىل ضــرورة 
تواجــد أشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ومشــاركتهم للهيئــات املاحنــة لرخــص البنــاء لضمــان أخذهــا ملعايــري الولوجيــات يف 
احلســبان يف كافــة املرافــق العموميــة ابملدينــة، مــن جهــة أخــرى أبــرز التحــدايت الــي أمــام اجلميــع هبــذا الصــدد وضــرورة 

تضافــر اجلهــود وتوحيــد تدخــالت خمتلــف األطــراف. 

أما السيد مصطفى القصباوي

ــة تعقيبــه إىل أن احلديــث عــن الولوجيــات جيــب أن يتــم مبفهومهــا الشــامل، وتكلــم عــن معــاانة   فقــد أشــار يف بداي
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة هبــذا الصــدد وضــرورة إجيــاد حلــول عمليــة لتنقالهتــم، ليضيــف بعــد ذلــك أن 
األطفــال واليافعــني يف وضعيــة إعاقــة ابملدينــة يبقــى جمملهــم خــارج ســياق عمــل اجلمعيــات الثقافيــة والرتفيهيــة، مؤكــدا 
أن احليــاة الثقافيــة والفنيــة والرتفيهيــة ليســت ترفــا، بــل هــي يف صميــم احلــق يف املشــاركة الفعالــة واملنصفــة لألشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة يف خمتلــف أوجــه احليــاة أســوة ببقيــة أفــراد اجملتمــع، ودعــا إىل تعزيــز شــراكات اجلمعيــات املعنيــة 

ابملدينــة مــع جملــس اجلماعــة يف مبــادرات لفائــدة هــذه الفئــة مــن الطفولــة والشــباب ابملدينــة.

وبعــد مداخــالت املعقبــني الثــالث منحــت الكلمــة ملمثلــي خمتلــف أصنــاف اإلعاقــة للحديــث عــن األولــوايت الثــالث 
الــي ميكــن إدراجهــا يف خمطــط عمــل اجلماعــة للســنوات الثــالث األوىل منــه، وهــم علــى التــوايل :

السيدة : مسرية الغريب عن إعاقة صعوابت التعلم.

السيدة: نفيسة الداندين عن إعاقة اضطراب التوحد.

السيد: الصديق السماليل عن إعاقة الشلل الدماغي. 

السيد: حممد البوشيخي عن اإلعاقة السمعية.

والسيد: حممد وهيب عن اإلعاقة احلركية. 

السيد: مصطفى القصباوي عن اإلعاقة البصرية.

     يف تدخلها السيدة نفيسة الداندين حتدثت عن ظاهرة انتشار اضطراب التوحد يف العامل وأبرزت ضرورة: 

اعتماد اسرتاتيجية عاجلة خاصة يف جمال التشخيص املبكر.	 
التتبع متعدد األبعاد : الطيب، الغذائي، الرتبوي...  	 
إنشاء أندية للتنشئة االجتماعية لذوي اضطراب التوحد. 	 
لــزوم تواجــد وحــدات للمراجــع واملــوارد، مــن دالئــل وكتــب مبســطة تســاعد األســر يف التعــرف علــى 	 

التوحــد ومتنحهــم ثقافــة التعامــل الســليم معــه، بشــكل علمــي جينبهــم التيــه بــني اآلراء غــري العلميــة.
توفــري تكويــن جمــاين لألســر نظــرا للتكلفــة العاليــة للتكوينــات املعمــول هبــا حاليــا والــي تقصــي األســر 	 

ذات الدخــل احملــدود واملعــوزة. 
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أما السيد: حممد البوشيخي 

      فقد اشار أن اإلعاقة السمعية ابملدينة تستوجب مبادرات استدراكية عاجلة هلذه الفئة. 

  حيث تشــتغل مجعية وحيدة ابملدينة مع األشــخاص ذوي اإلعاقة الســمعية، وتكلم عن حجم الطلبات املوضوعة 
لــدى اجلمعيــة لالســتفادة مــن خدماهتــا، والــذي يتجــاوز 450 طلــب، فيمــا هــي تســتطيع ابلــكاد االشــتغال مــع 153 
منهــم، لتضــل البقيــة كلهــا خــارج أي خدمــات أو مواكبــة، ودعــا إىل لــزوم إنشــاء وحــدة خمتصــة للتأهيــل الرتبــوي 
املهــي واملرافقــة لإلدمــاج يف احليــاة االقتصاديــة، مبــا يضمــن العيــش الكــرمي هلــذه الفئــة الــي إبمكاهنــا اإلســهام يف 
التنميــة احملليــة بشــكل كبــري، وعــرج هــو اآلخــر علــى معضلــة التنقــل بــني أحيــاء املدينــة ووحــدات خدمــات اجلمعيــة، 
وضعــف الطاقــة االســتيعابية لوســيلة النقــل الوحيــدة الــي تتوفــر عليهــا اجلمعيــة حلــد الســاعة، إضافــة إىل احلاجــة إىل 
األطــر املكونــة وضمــان اســتقرارها مــن حيــث األجــر والتغطيــة االجتماعيــة، ليخلــص إىل أن األولويــة فيمــا خيــص 

أتهيــل وإدمــاج األشــخاص يف وضعيــة اإلعاقــة الســميعة ميكــن إمجاهلــا يف :

توفــري البنيــة التحتيــة للتأهيــل مــن خــالل إنشــاء وحــدة خمتصــة للتأهيــل الرتبــوي املهــي واملرافقــة 	 
االقتصاديــة. احليــاة  يف  لإلدمــاج 

إجناز مبادرات إلنعاش تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة مسعية. 	 
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توفري أطر مكونة يف اجملال واإلسهام يف تكاليف تعويضاهتا. 	 

السيدة: مسرية الغريب 

    عرفــت يف مداخلتهــا بصعــوابت التعلــم وكوهنــا إعاقــة خفيــة تعــاين منهــا نســبة كبــرية مــن األطفــال، يكونــون عرضــة 
للهــدر املدرســي بســبب هــذه الصعــوابت، كمــا أهنــا قــد تــؤدي إىل مظاهــر اجتماعيــة ســلبية، ودعــت يف األخــري إىل :

ادماج اختبارات صعوابت التعلم يف الربامج املخصصة حملاربة اهلدر املدرسي.	 
كمــا طالبــت بتكثيــف محــالت التوعيــة وللتحســيس هبــذه اإلعاقــة يف أوســاط املنظومــة الرتبويــة واألســر 	 

واجملتمع.
ضرورة تكوين أطر املنظومة الرتبوية حول هذه اإلعاقة وطرق اكتشافها. 	 

أما السيد حممد وهيب فقد ركز يف مداخلته على:

ضــرورة توفــر اإلرادة السياســية للعمــل علــى قضــااي اإلعاقــة ابملدينــة، ابتــداء مــن لــزوم جعــل مقــر 	 
اجلماعــة ولوجيــا نظــرا للوضعيــة االعتباريــة والرمزيــة. 

تعزيز البنية التحتية التأهيلية لألشخاص يف وضعية إعاقة. 	 
جعل كافة الربامج اإلمنائية ابجلماعة مستحِضرة حلقوقهم يف املشاركة يف خمتلف أوجه احلياة العامة. 	 

أما السيد الصديق السماليل، عن إعاقة الشلل الدماغي، فقد دعا إىل:

الرتافــع علــى مقاربــة القــرب يف اخلدمــات وتعزيــز املقاربــة اجملاليــة لإلعاقــة والعمــل علــى حتقيــق عدالــة 	 
جماليــة لألحيــاء املدينــة. 

تيسري وصول األشخاص يف وضعية إعاقة إىل أماكن القرار يف القضااي الي هتمهم. 	 
ضــرورة العمــل مــن الناحيــة القانونيــة علــى حــل إشــكالية األهليــة القانونيــة والبدائــل املســتندة ملرافقــة 	 

ذوي اإلعاقــة الذهنيــة يف ممارســة حقوقهــم وتعزيــز اســتقالليتهم إىل أقصــى حــد ممكــن. 

أما السيد القصباوي فقد أشار إىل أولوايت ثالث هي: 

ضمان مشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة يف احلياة الثقافية ابملدينة وتوفري دعم خاص بذلك. 	 
جتهيــز القاعــات الرايضيــة وجعــل فضاءاهتــا وخدماهتــا داجمــة للرايضيــني ابملدينــة الذيــن حققــوا إجنــازات 	 

هامــة علــى الصعيــد الوطــي. 
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ضــرورة احملافظــة علــى التظاهــرات الداجمــة الــي عرفــت هبــا املدينــة، مــع الدعــوة إىل تفعيلهــا بعــد أزمــة 	 
كــوروان. 

     وبعــد ذلــك فتــح نقــاش مــع املشــاركات واملشــاركني مــن احلضــور الذيــن تطرقــوا يف نقاشــاهتم إىل نقــاط بعينهــا 
وردت يف مداخــالت وتعقيبــات الســيدات والســادة املشــاركني يف العــروض عــن كل صنــف مــن اإلعاقــة. 

   

ــوزارة علــى نقــاط وردت يف بعــض املداخــالت مــن قبيــل إصــدار بطاقــة  ــل ال ــم الزروقــي ممث  وعقــب الســيد: ابراهي
املعــاق ودفــرت مســاطر تشــجيع متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف إطــار صنــدوق التماســك االجتماعــي.  

    ليختــم الســيد: مصطفــى زهــرور - عــن اجلماعــة احلضريــة لســال - اللقــاء مذكــرا أبن هنــاك منتــدى رقمــي ابملــوازاة 
مــع منتــدايت القــرب الــي ســتنظم خــالل هــذا الشــهر حيــث ميكــن للســاكنة أن يســامهوا مبقرتحاهتــم مــن خــالل 
املنتــدى الرقمــي علــى األنرتنيــت، وذكــر أن كافــة االقرتاحــات مرحــب هبــا وســيعمل علــى جعلهــا روافــد تغــي أشــغال 

جلنــة القيــادة املكلفــة بصياغــة برانمــج عمــل اجلماعــة.
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المحور الخامس: 

واقع الثقافة بجماعة سال
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أرضية المحور 
     مثلــت مدينــة ســال علــى مــّر العصــور مركــزا ثقافيــا مهمــا، وذلــك مــن خــالل مــا اشــتهرت بــه مــن تــراث ثقــايف 
مــادي وآاثر معماريــة ومواقــع اترخييــة ... وكــذا مــن خــالل دورهــا يف إغنــاء الصناعــات واحلــرف التقليديــة، حيــث 
ســاهم أبنــاء مدينــة ســال يف تطويــر عــدد منهــا واالرتقــاء بفنهــا ومجاليتهــا، كصناعــة احلصــري واخلــزف واحلجــر وســواها 
... وقــد أتتــى هلــا ذلــك بســبب املــواد األوليــة الــي كانــت تتوفــر عليهــا والــي كانــت تصدرهــا إىل اخلــارج مــن خــالل 
مينائهــا، حــى أن املــؤرخ اإلســباين »مرمــول كرخيــال« قــال عــن ســال: » كانــت املينــاء األكثــر غــىن ويســرا ململكــة 

فــاس، وكان جتــار مدينــة جنــوه والبندقيــة يشــرتون مــن مدينــة ســال األصــواف واجللــود والثيــاب والــزرايب والعــاج«.

    أمــا علــى مســتوى اإلنتــاج اإلبداعــي والفــي واألديب فقــد قدمــت املدينــة قدميــا وحاضــرا عــددا مــن الوجــوه 
ــة واإلعالميــة، هــذا عــالوة علــى إســهامها املبكــر يف  ــة والفني ــة احلركــة الثقافي والشــخصيات الــي أســهمت يف تنمي
أتســيس احلركــة اجلمعويــة املغربيــة وإحــداث النــوادي األدبيــة واملــدارس التعليميــة املوجهــة للنهــوض ابللغــة العربيــة 

والثقافــة اإلســالمية، وهــو مــا بــوأ مدينــة ســال مكانــة أساســية يف املشــهد الرتبــوي والتعليمــي والفــي.

     وخبصوص دينامية املدينة على مســتوى االحتفاالت واملهرجاانت الدينية والثقافية والفنية فيمكن اإلشــارة إىل 
موكــب الشــموع، الــذي كان لــه دور ابلــغ ليــس يف تطويــر صناعــة اجملســمات املزخرفــة ابلشــمع، الــي أتخــذ أشــكال 
مــآذن وقبــب حســب شــكل املعمــار اإلســالمي، فقــد ســاهم هــذا االحتفــال الديــي والفــي يف تثمــني وتقــدمي أمنــاط 
موســيقية صوفيــة عيســاوة، محادشــة، كنــاوة خــالل اســتعراضاته...وكذا العنايــة ببعــض الطقــوس الثقافيــة األخــرى؛ 
كمــا شــهدت املدينــة منــذ االســتقالل إىل اليــوم عــددا مــن املهرجــاانت الثقافيــة والفنيــة واألدبيــة والرتاثيــة الــي نظمتهــا 
اجلمعيــات املتواجــدة ابملدينــة، والــي حــرص بعضهــا علــى االســتمرارية، فيمــا اضطــرت بعــض هــذه املهرجــاانت إىل 

التوقــف بســبب انعــدام الدعــم املــايل واللوجيســتيكي أوغــريه.

     إن الربانمــج التشــاوري إذ يســتحضر كل هــذا التاريــخ الثقــايف والفــي املمتــد يف الزمــان فليــس مــن أجــل التأســي 
عليــه أو البــكاء علــى أطاللــه، بــل مــن أجــل اســتلهامه ومتثلــه وجعلــه مدخــال إلقــرار حيــاة ثقافيــة داخــل مدينــة ســال، 
يتــاح فيهــا لــكل مقاطعاهتــا وســاكنتها االســتفادة مــن مــرياث الثقافــة والفنــون واالســتمتاع مبــا توفــره مــن خــربات 
وجتــارب، تبعــث علــى احللــم والدهشــة وترفــع مــن منســوب املواطنــة وتغــدي قيــم اخلــري والتعــدد واالختــالف، وتدفــع 
األطفــال والشــباب إىل التشــبث ابلقيــم األصيلــة الــي اشــتهرت هبــا املدينــة، وذلــك مــن خــالل بوابــة الثقافــة والفنــون 
دون انغــالق علــى الــذات بــل يف انفتــاح علــى حميطهــا وزماهنــا الراهــن املتســم أبوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة.
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وألجل الوصول هلذه الغاية فإن هذه الورشة مدعوة للتفكري يف:

     وضــع تشــخيص ألوضــاع الثقافــة اليــوم مبدينــة ســال وهــو موضــوع لقــاء 9 مــارس 2022، حيــث ســيتعني علينــا 
رصــد واقــع هــذه املمارســة علــى مســتوى وضعيــات عــدة:

- وضعية الفضاء العام للمدينة ودوره يف الدينامية الثقافية العمران، الساحات، الفضاءات اخلضراء ... 

- وضعيــة فضــاءات العــروض الثقافيــة، ُدور الثقافــة، ُدور الشــباب، مســرح، قاعــات العــرض الســينمائي، قاعــات 
عــرض الفنــون التشــكيلية ... 

- وضعية الرتاث الثقايف املادي، أسوار، أبراج، حصون، مآثر، دور تقليدية ...

- وضعية بنيات الصناعة التقليدية ابملدينة، ُدور النشر، مؤسسات اإلنتاج ... 

- وضعيــة الفاعــل الثقــايف، دور القطــاع احلكومــي الوصــي علــى الثقافــة، دور اهليئــات املنتخبــة، دور القطــاع اخلــاص، 
دور الفاعــل املــدين، أفــراد ومؤسســات ... 

- وضعية التمويل 

- وضعية الشراكة والتشبيك 

- وضعية التلقي والرتويج واستهالك املنتوج الثقايف 

- وضعيــة التكويــن يف اجملــال الثقــايف والفــي، معاهــد املوســيقى، مــدارس احلــرف التقليديــة، وضعيــة املهرجــاانت 
والتظاهــرات الثقافيــة والفنيــة والرتاثيــة 

   إن رصــد هــذه األوضــاع ال يعفــي هــذه الورشــة مــن مســاءلة ممكنــة بــني الثقافــة وابقــي القطاعــات األخــرى الــي 
تتقاطــع معهــا، وتؤثــر وتتأثــر هبــا كقطــاع الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم العــايل والســياحة والصناعــة التقليديــة ... وغريهــا. 

   هــذا وتبعــا للتشــخيص الــذي ســتعتمده الورشــة خــالل هــذا اللقــاء ســنعمل يف اللقــاء الثــاين مــن أشــغاهلا أبريــل 
2022 علــى اعتمــاد مجلــة مــن االقرتاحــات والبدائــل الــي ستشــكل اإلطــار العــام للمبــادرات الــي ســتعتمدها مجاعــة 
ســال يف اجملــال الثقــايف، وذلــك ليــس الســتعادة دور هــذه املدينــة وماضيهــا يف اجملــال الثقــايف والفــي فحســب بــل 
وجتديــد هــذا الــدور ومالءمتــه مــع التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة العميقــة، الــي مّســت خمتلــف مناحــي احليــاة 

وأرخــت بظالهلــا علــى وضعيــة تلقــي الفنــون والثقافــة يف جمتمعنــا املغــريب. 
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قائمة المساهمين في تأطير اللقاء التشاوري

مسير اللقاء
 السيد مراد القادري 

المتدخلون :
األستاذ حمسني ابهدي	 
األستاذ عادل السمار	 

المعقبون: 

االستاذ حممد موسي	 
االستاذ حممد السعدي	 
األستاذ فؤاد الضو	 
األستاذ عبد الكبري الركاكنة  	 
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التقرير العام للمحور
    يف إطــار إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال للفــرتة املمتــدة مــن 2027-2022 ، عقــد لقــاء دراســي ابلنــادي 
العلمــي جلمعيــة أيب رقــراق بســال يــوم 09 مــارس 2022 علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال وخصــص للتشــخيص 

التشــاوري للحقــل الثقــايف ابملدينــة.

    وتــرأس اللقــاء األســتاذ مــراد القــادري حيــث أخــرب املشــاركني مــن خمتلــف الفعاليــات املهتمــة ابحلقــل الثقــايف أبن 
اللقــاء ســيخصص للوضــع الثقــايف بســال ورصــده يف خمتلــف أوجهــه وتعبرياتــه، يف حــني أنــه ســُتخصص جلســة اثنيــة 
خــالل شــهر أبريــل، لوضــع التوصيــات يف هــذا اجملــال، هــذه التوصيــات الــي ســتكون عناصــر برانمــج عمــل ســال 

خــالل املرحلــة االنتدابيــة للجماعــة 2022-2027. 

    بعــد ذلــك تنــاول الكلمــة الســيد انصــر بنحميــدوش منســق القطــب االجتماعــي، حيــث أشــار إىل أن اللقــاء خيــص 
حمــور الثقافــة كجــزء مــن املنتــدى االجتماعــي يف إطــار إعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال، وقــد دأبــت اجلماعــة علــى 
إســناد هــذا العمــل إىل مكتــب للدراســات لكــن هــذا اجمللــس اعتمــد املقاربــة التشــاركية حيــث ســيحّضر الربانمــج مــن 
طــرف اجلماعــة ابلتشــاور مــع خمتلــف الفاعلــني املدنيــني والعموميــني مــن أجــل التشــخيص، علــى أســاس أن خيصــص 
لقــاء آخــر لوضــع تصــور للعمــل، ولــن نكتفــي مبــا للجماعــات مــن اختصاصــات بــل أيضــا فتــح آفــاق التصــورات 
واالقرتاحــات للرتافــع ابســم اجلماعــة لــدى القطاعــات العموميــة وشــبه العموميــة لتطويــر مدينتنــا ومتكينهــا مــن 

االســتفادة مــن الربامــج الوطنيــة.

    بعــد ذلــك أخــذ الكلمــة األســتاذ مــراد القــادري وأشــار إىل أن اجلميــع مدعــو للمشــاركة واملســامهة، كل يف جمــال 
عملــه لتشــخيص أوضــاع الثقافــة بســال، خاصــة وأن هــذه املدينــة كانــت دومــا مركــزا ثقافيــا مهمــا ملــا تزخــر بــه مــن 
تــراث ثقــايف مــادي ومــن صناعــات حرفيــة تقليديــة، كمــا أن ســال علــى مســتوى اإلبــداع الفــي واألديب كانــت دائمــا 
ــة، دون أن ننســى دورهــا يف جمــال املهرجــاانت حيــث بقــي موســم  ــة والفني ــة احلركــة الثقافي حاضــرة وفاعلــة يف تنمي
الشــموع يعطــي هلــذه املدينــة متيزهــا زخرفيــا ودينيــا ابإلضافــة إىل الطابــع الصــويف، وعليــه فــإن وضــع تصــور للعمــل 
الثقــايف يف ســال يتطلــب تظافــر اجلهــود مــن طــرف مجيــع الفاعلــني، مــن وزارة وصيــة ومنتخبــني وفعاليــات اجملتمــع 
املــدين للقيــام بتشــخيص دقيــق، ويف 27 أبريــل 2022 ســنقوم بوضــع املقرتحــات واالحتياجــات يف شــكل توصيــات 

األستاذ حمسني ابهدي: 

    تتميــز الثقافــة خبصوصيــة دورهــا يف حتريــك وتوجيــه وتطويــر اجملتمــع... فهــي الرافعــة الرافــدة واحملركــة واملوجهــة 
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واملنظمــة إلنتــاج وإعــادة إنتــاج احليــاة املاديــة والفكريــة يف اجملتمــع عــن طريــق التنميــة البشــرية... وأمهيتهــا تكمــن يف 
اســتخدام حتريكهــا وتوجيههــا وتنظيمهــا علــى الطريــق الصحيــح يف توجيههــا الثقــايف اإلنســاين العــام.

   فالثقافة تكوين إنساين تنويري يتجدد وجيدد احلياة يف التنوع والتلون اإلنساين .. وهي املطاف األوسع واألمشل 
واألعمــق يف التاريــخ لــرتاث البشــرية .. مــن واقــع أن الثقافــة يف جوهرهــا اإلنســاين متنفــس فكــري وأيديولوجــي إىل 

جانــب الضعفــاء واملهمشــني ... ونصــري أمــل واســتجالء وعــي خالصهــم.

   وال ميكــن احلديــث عــن الثقافــة دون توشــيجها ابملثقفــني الذيــن هــم بُناهتــا ومحاهتــا ومفجــرو ِقَيمهــا اإلبداعيــة ورافعــو 
أعالمها اإلنســانية.

تعريف الثقافة يف علم اإلجتماع:

ــا عبــارة عــن جمموعــة مــن      هــي جمموعــة العــادات والّتقاليــد الــي يكتســبها اإلنســان ضمــن جمتمــٍع يعيــش فيــه، أبهنَّ
القوانــني الــي حتكــم الفــرد ابإلضافــة إىل الفنــون واألخــالق الّســائدة يف هــذا اجملتمــع.

تعريف الثقافة العامة:على ماذا تدل الثقافة مبعناها العام؟

   هــي تلــك العــادات والتَّقاليــد الــي َتشــيع يف جمتمــٍع مــا، ابإلضافــة إىل األفــكار الّســائدة يف ذالــك اجملتمــع والــي 
يــن وطــرق التَّفكــري. يتآلــف عليهــا أفــراده، ومــن األمــور الــي يشــملها هــذا الّنــوع مــن الثقافــة هــي اللغــة والدِّ

فالثقافــة واإلنســان متالزمــان، مثــل العالقــة الوطيــدة بــني الطبيعــة والثقافــة، فــإن الثقافــة هــي مقيــاس كل ماهــو موجــود 
ومشــرتك بــني الناس.

تصنيفات الثقافة:

املكوانت املادية: أو ما يطلق عليه القطاع املادي للثقافة ) األدوات، األاثث واملالبس واملباين ووسائل النقل(.

املكــوانت اإلجتماعيــة: أو مــا يطلــق عليــه القطــاع االجتماعــي للثقافــة وأيضــا البنــاء االجتماعــي، إذ يشــمل مفهــوم 
اجملتمــع جانبــني أساســيني ومهــا: البنــاء االجتماعــي الــذي متثلــه العالقــات االجتماعيــة املنظمــة الثابتــة نســبيا بــني أفــراد 

اجملتمــع، واجلانــب الثقــايف املمثَّــل يف أســس تلــك العالقــات والقواعــد عليهــا.

املكــوانت الفكريــة: أو مــا يطلــق عليــه القطــاع الفكــري للثقافــة ) اللغــة، والفــن، والديــن، والعلــم، والعــادات 
والتقاليــد(.
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    مــن هــذا املنطلــق فاملمارســة اجلمعويــة  تعــد إحــدى مســتوايت الفعــل الثقــايف الــي جتســد هــذه العالقــة، ابلنظــر 
لرغبــة اجلماعــة يف التعــاون وحتقيــق التكامــل وجتميــع القــدرات الفرديــة وحتويلهــا إىل قــوة مجاعيــة إلشــباع رغبــات 
مشــرتكة قــد تكــون ذات منطلقــات نفســية وثقافيــة، وقــد تتحكــم فيهــا عوامــل الشــعورية ورمزيــة، كمــا - أن املمارســة 
اجلمعويــة – تعبــري عــن تفاعــالت وتناقضــات جمتمعيــة، ونتــاج لصراعــات تتغــذى ابســتمرار مــن العالقــات اليوميــة يف 
أوســاط وشــرائح خمتلفــة ومجاعــات مــن األشــخاص، غالبــا مــا يكــون لنشــاطهم طابــع تطوعــي، يســعون مــن خاللــه إىل 
حتقيــق أهــداف وغــاايت معلنــة أحيــاان، وغــري معــربَّ عنهــا أحيــاان أخــرى؛ وقــد كانــت أيضــاً – رافــدا مــن روافــد النضــال 

الوطــي واجلماهــريي ذي األبعــاد السياســية والفكريــة والتارخييــة.

  هــذا ودون أن ننســى الشــروط اجلديــدة للتواصــل الثقــايف واإلعالمــي. إذ أصبحــت هنــاك إشــكاالت تطــرح 
خبصــوص قضــااي اهليمنــة الثقافيــة، وتنميــط أدوات اإلســتهالك، والتحكــم يف قنــوات وآليــات الرتويــج الثقــايف، 
فالوســائط الســابقة أصبحــت َتعــرف تفــكُّكا وتالشــيا تدرجييــا، يف مقابــل اتســاع مهــول يف الوســائط اجلديــدة الســمعية 
/ البصريــة يف الفضــاءات اخلاصــة والعامــة. وهــو وضــع يؤشــر علــى حتــول جوهــري يف منظومــات التواصــل والتلقــي 
والقراءة واإلنتاج. مع ما يســتتبع ذلك من حتول يف التمثالت والقيم والســلوك واملعارف ... فالثقافة اإلســتهالكية 
أصبحــت أكثــر انتشــارا وجتــدرا، وتســليع الثقافــة أصبــح واقعــا مريــرا، بســبب إكســاب الســوق قــوة سياســية ورمزيــة 
مســنودة بــدالالت اجتماعيــة عــرب- وطنيــة، تضفــي علــى الفردانيــة ســلطة قيميــة تتجــاوز احلــدود، وأضحت الشــعوب 
والنخــب تبحــث عــن شــروط ومواصفــات لتأكيــد اخلصوصيــة الثقافيــة، ابعتبارهــا شــرطا أساســيا يف عمليــة التعايــش 
احلضــاري واحلــوار الثقــايف، يف مقابــل حضــور قــوي ملفاهيــم جديــدة مــن قبيــل »اجملتمــع املــدين » و«الثقافــة املواطنــة 
» و«ثقافــة القــرب » و«الثقافــة التشــاركية » و«الثقافــة التضامنيــة« إن التحــول الــذي حصــل علــى مســتوى املشــهد 
الثقــايف يتســاوق مــع حتــول هــام يف التصــورات الثقافيــة للنخــب واملمارســات واملمارســني، انهيــك عمــا أفرزتــه العوملــة 
مــن أتثــريات مباشــرة أو غــري مباشــرة يف أمنــاط الفكــر والســلوك والتلقــي. ممــا جنــم عنــه حتــول يف بنيــة القيــم واملفاهيــم 

الناظمــة للحقــل الثقــايف.

    فارتباطــا مبوضــوع لقائنــا التشــاوري يبقــى مــن الضــروري معرفــة إختصاصــات اجلماعــات الرتابيــة يف هــذا اجملــال 
مــن خــالل القانــون التنظيمــي للجماعــات الرتابيــة 113.14 يف املــادة 87 مــن البــاب الثالــث، ينــدرج ضمــن 
االختصاصــات املشــرتكة بينهــا وبــني قطاعــات ومؤسســات الدولــة يقــرر اجمللــس اجلماعــي أو يســاهم يف إجنــاز وصيانــة 
وتدبــري التجهيــزات االجتماعيــة والثقافيــة والرايضيــة كالســينما واملراكــز االجتماعيــة لإليــواء ودور الشــباب واملراكــز 
الثقافيــة  الرتفيــه املركبــات  العجــزة وقاعــات األفــراح واملنتزهــات ومراكــز  العمــل اخلــريي ومــأوى  النســوية ودور 
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واملكتبــات اجلماعيــة واملتاحــف واملســارح واملعاهــد الفنيــة واملوســيقية وحضانــة ورايض األطفــال، واملركبــات الرايضيــة 
واملياديــن واملالعــب الرايضيــة والقاعــات املغطــاة واملعاهــد الرايضيــة واملســابح ومالعــب ســباق الدراجــات واخليــل... 
يقــوم بــكل أعمــال املســاعدة والدعــم والتضامــن وكل عمــل ذي طابــع إنســاين أو إحســاين، وهلــذه الغايــة يــربم شــراكة 

مــع املؤسســات واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلمعيــات ذات الطابــع االجتماعــي واإلنســاين.

    يســاهم يف إجنــاز برانمــج املســاعدة والدعــم واإلدمــاج االجتماعــي لألشــخاص املعاقــني وكل الفئــات الــي توجــد 
يف وضــع صعــب، يســاهم يف احلفــاظ علــى خصوصيــات الــرتاث الثقــايف احمللــي وإنعاشــها.

واقع البنيات الثقافية ابملدينة عنواهنا ...الضعف واحملدودية

    إن أي مواطــن )ة( مــن مدينــة ســال ميكنه)هــا( التعــرف علــى الفضــاءات والبنــاايت الثقافيــة أو الفنيــة الــي تظــل 
ال تواكــب التطــور الســكاين للمدينــة وال تتجــاوب مــع حاجياهتــم وال تشــجع علــى العمــل الثقــايف. 

البنيات املتوفرة مبقاطعة املريسة

قاعــة اجلماعــة ببــاب بوحاجــة، املركــب الثقــايف ســعيد حجــي )مغلــق(، املركــب السوســيو رايضــي )مركز اجتماعي 	 



111 سال_اللي_بغينا

للقــرب لألطفــال يف وضعيــة صعبــة(، خزانتــا الصبيحــي وحجي. 
هناك مشاريع ثقافية مربجمة يف مشروع أتهيل املدينة العتيقة. 	 

 البنيات املتوفرة مبقاطعة اتبريكت

    دار الشــباب اتبريكــت، دار الشــباب الفروكــي، مركــز الكفــاءات حــي الرمحــة، دار احلــي الزالقــة، دار التشــاور، 
املركــب الثقــايف هوليــود، مركــز التنشــيط الثقــايف والفــي )قيــد اإلحــداث( 

البنيات املتوفرة مبقاطعة بطانة
    قاعــة اجلماعــة )يف حاجــة للتحديــث(، اخلزانــة الوســائطية ) طــور االجنــاز(، دار الشــباب بطانــة وحــي الســالم، 

مركــز الكفــاءات للشــباب، معهــد املوســيقى التابــع لــوزارات الثقافــة.
البنيات املتوفرة مبقاطعة العيايدة

دار الشباب، مركز أيب حنيفة الرتبوي، القاعة الكربى ملقاطعة العيايدة. 
  البنيات املتوفرة مبقاطعة احصني

املركــب الرتبــوي الثقــايف، القاعــة الكــربى للمقاطعــة، دار املواطــن، دار الثقافــة ســال اجلديــدة )الوحيــدة بســال التابعــة 
لــوزارة الثقافــة( 

املالحظات املسجلة:

املالحــظ عــدم تثمــني الفضــاءات التارخييــة للمدينــة للعمــل الثقــايف )األبــراج، قصبــة كنــاوة، األبــواب، املدرســة 	 
املرينيــة...(

تعــّدد املتدخلــني يف تدبــري الفضــاءات ابلرغــم مــن حمدوديتهــا وتفتُّتهــا ) مجعيــات، قطــاع الثقافــة والشــباب، 	 
اجلامعــة( .

ضعف وحمدودية أداء مجاعة سال وعدم وجود عدالة جمالية.	 
بنايتــان أضيفتــا يف عهــد اجمللســني الســابقني- 12 ســنة )املكتبــة الوســائطية، املركــب الثقــايف ســعيد حجــي الزال 	 

مغلقا(.
غيــاب إرادة حقيقيــة للدعــم أو اإلحــداث أو الرتافــع علــى البنــاايت الثقافيــة ابملدينــة مــن مدبِّــري الشــأن احمللــي 	 

والعــام ) وزارة الثقافــة ( 
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ما مسامهة مؤسسة سال للثقافة والفنون يف الفعل الثقايف بسال؟ 

    يف اواخــر ســنة 2014 مت أتســيس مؤسســة ســال للثقافــة والفنــون مببــادرة ودعــم مــن مجاعــة ســال، بغايــة املســامهة 
يف حتقيــق تنميــة دائمــة لفائــدة الفــرد والســاكنة واجملــال، وتنفيــذ وتقييــم السياســات الثقافيــة، وإبــراز األوجــه املشــرقة 
للمدينــة علــى املســتوايت اجلهويــة والوطنيــة والدوليــة، وإنعــاش صورهتــا كقطــب ثقــايف وفــي مــن خــالل التعريــف 
برتاثهــا ورجاالهتــا مــن مفكريــن ومثقفــني ومبدعــني، املســامهة يف التكويــن الثقــايف والفــي، وتنميــة املواهــب لــدى 
الناشــئة، وتقويــة العــرض الثقــايف، وتقويــة مجاليــة الفضــاءات العموميــة، وتدبــري مؤسســات ثقافيــة وفنيــة ومواقــع 

وبنــاايت اترخييــة.

   الســؤال املطــروح هــل هــذه املؤسســة كحركــة مدنيــة ســامهت ابلفعــل يف التنميــة ؟ وهــل مجاعــة ســال جسَّــدت فيهــا 
رؤيتهــا للعمــل الثقــايف بســال بنظــرة مشوليــة جملــال املدينــة.

حركية ودينامية متفاوتة للفاعل اجلمعوي يف الشأن الثقايف: 

     إن املتتبــع ملبــادرات الفعــل الثقــايف ابملدينــة يلمــس التفــاوت امللحــوظ بــني خمتلــف اجلمعيــات الفاعلــة يف الشــأن 
الثقــايف بــني:

مجعيات خنبوية ثقافية هلا مســامهات قيمية ولكن حمدودة اجملال ) مجعية أيب رقراق، ســال املســتقبل، مؤسســات 	 
أيب بكــر القــادري، عبدالرحيــم بوعبيــد، الفقيــه التطــواين، مجعيــة ادريــس بــن املامــون للبحــث يف فــن امللحــون 
...( ترتكــز علــى الــرتاث الالمــادي والتارخيــي للمدينــة، لكنــه يظــل حبيــس أســوار املدينــة وال أثــر لــه علــى ســاكنة 

املدينــة خــارج األســوار.
مجعيــات أخــرى للقــرب متعــددة ومتنوعــة مبختلــف مقاطعــات مدينــة ســال، تــدرج الشــأن الثقــايف ضمن اهتماماهتا 	 

وتقــدم أعمــاال وبراجمــا )التنشــيط الثقــايف / السوســيو ثقــايف ( وفــق إمكانياهتــا وهــي متنوعــة، وهــذا االختــالف 
هــو شــيء طبيعــي للعديــد مــن االعتبــارات نذكــر منهــا، ضعــف الدعــم املــايل، قلــة الفضــاءات، أتثــريات مواقــع 

التواصــل االجتماعــي، منظومــة التعليــم الــي ال تشــجع الفعــل الثقــايف ...

وأمام كل هذا يسرين أن أتقدم ابملقرتحات التالية من أجل النهوض ابلشأن الثقايف بسال: 

املقــرتح األول: دعــوة القطــاع اخلــاص إىل املشــاركة يف النهــوض ابلشــأن الثقــايف احمللــي وتنشــيط احليــاة الثقافيــة، 
واملســامهة يف التوعيــة والتحســيس، ألن دوره ينحصــر فقــط يف الفعــل االقتصــادي احملــض.
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املقرتح الثاين:  الرتافع لدى املؤسسات الرمسية املعنية ابلشأن الثقايف احمللي لدعم التنمية الثقافية ابملدينة.
املقــرتح الثالــث:  بلــورة خطــة عمــل قصــرية ومتوســطة املــدى للنهــوض ابلشــأن الثقــايف احمللــي، بشــراكة مجاعيــة 
وشــراكات ثنائيــة أو ثالثيــة مــع اجلهــات املعنيــة، لتقويــة احلركــة الثقافيــة داخــل اجلماعــات الرتابيــة، يف جمــاالت 

متعــددة ومتنوعــة.
املقــرتح اخلامــس: تثمــني الفضــاءات التارخييــة للمدينــة للعمــل الثقــايف )األبــراج، قصبــة كنــاوة، األبواب، املدرســة 

املرينيــة...( وتقويــة االهتمــام حبمايــة وصيانــة الــرتاث الثقــايف، وإحيــاء ذاكــرة املدينــة وهويتهــا الثقافيــة، مــن أجــل 
ربــط ســاكنة مدينــة ســال الكــربى بتارخيهــا، أي تعزيــز االنتمــاء.

املقــرتح الســادس:  الرتافــع علــى إحــداث منشــآت ثقافيــة وفنيــة جديــدة تتماشــى مــع التطــور الدميغــرايف للمدينــة 
وانتظــارات ومطالــب الفاعلــني، وحســن التدبــري والتســيري للمرافــق القائمــة وإنعــاش التنشــيط الثقــايف والفــي، 

وإشــراك اجملتمــع املــدين يف التخطيــط والربجمــة للفعــل الثقــايف احمللــي. 

ذ عادل السمار عن احلركة السينمائية بسال 

     بعــد شــكره جلماعــة ســال علــى هاتــه املبــادرة وشــكر احلضــور علــى التفاعــل حــّدد إطــار تدخلــه حــول موضــوع 
القاعــات الســينمائية، حبيــث عندمــا نتحــدث عــن القاعــات الســينمائية مباشــرة نطــرح الســؤال: ملــاذا تغلــق القاعــات؟ 
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هنــاك مــن يقــول أبن القنــوات الفضائيــة والفيديــو والقرصنــة... وأان يف نظــري هاتــه أعــذار فارغــة ألننــا عندمــا نقــارن 
ابألرقــام، يف فرنســا اجنلــرتا والصــني جنــد أن عــدد املراتديــن لــدور الســينما دائمــا يف تزايــد.

   حنــن علينــا أن نعــرتف أن لنــا ضعفــا مهنيــا يف تدبــري هاتــه القاعــات. إذ مــع الســنني تغــريت عــادات اجملتمــع يف حــني 
أن املنتــوج الســينمائي مل يواكــب هــذا التغيــري أو هــذا التطــور.

   فالقاعات عندان مل خترج عن هذا االطار، فســال خالية من قاعات ســينمائية يف حني أن الســينما ظاهرة حضارية 
مدنية. 

    القاعــات احلاليــة: الداوليــز بنيــت علــى أســاس أهنــا مركــب ثقــايف وحتولــت إىل فنــدق يف حــني أهنــا اســتفادت مــن 
إعفــاءات. هوليــود أيضــا اســتفادت مــن إعفــاءات. املشــكل ليــس مــاداي بقــدر مــا هــو تدبــريي وتنشــيطي، فالقاعــات 
الســينمائية ليســت هــي احليطــان بــل إن مثلــث الربجمــة والتنشــيط والتواصــل هــو الــذي يعطــي للقاعــة مفهومهــا 
احلقيقــي. فالقاعــات تســريَّ مــن طــرف إدارات ولكــن إلعطائهــا احليــاة جيــب أن ُتســَند مهمــة التســيري ألانس يعرفــون 
معــىن الربجمــة والتواصــل. فهوليــود تنظــم نشــاطا واحــدا يف الســنة هــو ســينما املــرأة؛ مث البــد مــن اإلشــارة إىل أن 
ــاة حمليطهــا أيضــا. ســينما امللكــي كان دائمــا هلــا وجــود حــي. لذلــك جيــب  إصــالح القاعــات وتنشــيطها يعطــي احلي

إعــادة االعتبــار للقاعــات الســينمائية.

    مث البــد مــن احلديــث عــن الــدور االقتصــادي للفضــاءات الثقافيــة ألهنــا ترتبــط مبنظومــة حميطــة هبــا مــن أكل وشــرب 
وتنــزه وتعريــف ابملدينــة، كمــا ميكــن أن تكــون رافعــة للجهــة ككل، فمثــال عندمــا يتــم تنظيــم مهرجــان ســينما املــرأة 
فاإلقامــة واإلطعــام تتمــان يف الــرابط. كمــا أن الســينما ميكــن أن تعــرف ابملدينــة كواجهــة ســياحية. لذلــك ففــي غيــاب 

هــذه البنيــات يكــون أي جمهــود ال جــدوى منــه كمــا هــو الشــأن ابلنســبة لفيلــم الصومــال ومنــاذج أخــرى.   

    ويف نفــس اإلطــار ال ميكننــا أن نتحــدث عــن ســال مبعــزل عــن الــرابط، الــي هبــا ضعــف البنــاايت املوجــودة بســال، 
وهــذا أمــر يدعــو لالســتغراب، فحــى املســرح عندمــا منــرُّ أمامــه خييَّــل إلينــا و كأنــه يعطــي بظهــره لســال ألن مدينــة 

األنــوار تنتهــي عنــد القنطــرة.

التعقيبات:

األستاذ حممد السعدي: 
     تطرق السيد السمار للعديد من إشكاالت السينما واملسرح وخلص إىل مشكل الربجمة والتواصل والتنشيط، 
إال أن هنــاك أشــياء أخــرى تدخــل علــى اخلــط لعرقلــة عمــل الســينما واملســرح وهــي الغــزو الوحشــي ألدوات التواصــل 
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االجتماعــي. فعــدد اجلمهــور يف اخنفــاض دائــم ومســتمر ألن اإلنســان يفضــل املشــاهدة علــى الشاشــة، يف حــني أن 
هنــاك فــرق شاســع بــني املباشــر وشاشــة التواصــل. ابلنســبة للســينما علــى املســتوى الوطــي هنــاك مشــكل اإلنتــاج، 
ــا إنتاجــات يف املســتوى ألن اإلنتــاج الســينمائي يتطلــب أمــواال ابهظــة، وحــى مــا  إذ لــوال الدعــم العمومــي ملــا رأين
يعطيــه املركــز الســينمائي مــن دعــم غــري كاف. وهــذا جيــرُّان إىل احلديــث عــن دعــم ســينمائي حملــي، ال أعتقــد ذلــك 
ألن اجملالــس تعطــي املنــح فقــط. نفــس الشــيء ابلنســبة للمســرح فأغلــب الفــرق تعتمــد علــى دعــم الــوزارة الوصيــة، 
وهــذا غــري كاف لذلــك علــى اجمللــس اجلماعــي أخــذ املبــادرة يف هــذا اجملــال لتكــون الثقافــة رافعــة للتنميــة، مــن خــالل 

تضافــر جهــود اجلماعــة واجملتمــع املــدين وكل الفاعلــني.
األستاذ حممد موسي: 

بداية امسحوا يل أن أديل مبالحظتني:
ملــاذا أان هنــا؟ ألديل برأيــي يف الشــأن الثقــايف يف مدينــة أعشــقها لكرمهــا وســعة صدرهــا، رغــم قناعــي أبن ( 	

النهــوض بوضعيــة الثقافــة يف مدينــي، كمــا يف ســائر أرجــاء الوطــن، هــي عنــد أصحــاب القــرار ليســت ذات 
أولويــة، فرجــاء تكذيــب ظــي فيكــم.

متنيــت لــو توصلــت، مبكــرا مــن املنظمــني، بورقــة يف املوضــوع مرفقــة بدعــوة خاصــة، لكنــت ســأتناول املوضــوع ( 	
تنــاوال خمتلفــا، لكــن .......

   لعلــي أجــزم بكوننــا حمظوظــني ابإلقامــة يف ســال العريقــة، لكننــا – ســاكنة وخنبــة – أســأان لالنتمــاء، أبن ســامهنا يف 
تصيريهــا مرقــدا، ومدينــة بــال معــىن وال ذوق، ملــاذا؟ ألننــا مل ننتبــه لــدروس التاريــخ، الــي مــا فتــئ يقدمهــا لنــا عــن هــذه 
املدينــة الزاخــرة إبرثهــا احلضــاري واجملــايل. بدليــل أن الوعــي هــو فهــم مــا جــرى يف املاضــي، إذ بفضلــه فقــط، حبســب 
هيجــل، يتصــاحل املــرء مــع واقعــه، فيتحقــق لــه الســلم مــع العــامل. أمــا دون ذلــك فيســقطه مباشــرة يف احلــرب واألاننيــة. 
فبمــا أن الفكــر هــو اجلــزء األكثــر حيويــة ونبضــا يف الواقــع، وجــب علينــا أن نفهــم اتريــخ األحــداث الــي جعلــت مــن 
هــذا الواقــع مــا هــو عليــه اليــوم، عمــال مبقولــة » عقــل ال يســتنري مســتقبله مباضيــه هــو عقــل غــارق يف الظــالم«. هنــا 
أتســاءل كــم ســاكنا حيمــل رؤيــة مســتمدة مــن عراقــة مدينــة ذات صــرح تراثــي بــي حلظــة بلحظــة، مــا عــدا مــا نســمعه 
عــن ســري وبطــوالت أشــخاص، ال نعــرف كيــف تفاعلــوا فكــراي حــني معايشــتهم لألحــداث. يعلمنــا التاريــخ أن حلظــة 
التفاعــل بــني الفكــر واحلــدث هــي الفجــوة الزمنيــة الــي يلتقطهــا املؤرخــون يف مســار كشــفهم عــن الواقــع لذلــك يصبــح 

للوثيقــة يف هــذا العلــم أمهيــة قصــوى.
ــا مدعــوون يف هــذا اللقــاء  ــده كالمــا خــارج الصنــدوق. ملــاذا؟ ألنن     قــد يبــدو هــذا الــكالم خــارج الســياق، وأري
املنعــوت ابلتشــاور أن نعطيــه معنــاه احلقيقــي. فــال تشــاور بــدون إنصــات للــرأي اآلخــر، أاي كان موقفنــا منــه. مث أييت 
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األهــم وهــو أن موضــوع الثقافــة يشــكل أولويــة ابلنســبة ملــن يتحــدث مــن خــارج الصنــدوق. أولويــة تســتمد أمهيتهــا 
ــة.  ــة احمللي ــاة اإلنســانية، خصوصــا فيمــا حنــن بصــدده اآلن، وهــو جمــال التنمي مــن كوهنــا تالمــس كافــة جمــاالت احلي

فمــن أيــن للثقافــة هــذه األولويــة؟ 
    حييــل مفهــوم الثقافــة وظيفيــا علــى التنشــئة االجتماعيــة، ابعتبارهــا أتطــريا لســلوك الفــرد ابلقيــم الســائدة يف 
اجملتمــع الــذي ينتمــي إليــه. وهــي تنشــئة قــد ختتفــي فيهــا بعــض القيــم الكونيــة، كاحلريــة والعــدل والتضامــن والســلم 
والتســامح.... إمــا حبكــم مرجعيــة تنظــر للمســتقبل بعيــون املاضــي، أو ملرجعيــة تنتصــر لثقافــة االســتهالك الــي غــرق 

فيهــا جمتمعنــا، حبكــم احتــكار اجملتمــع للثقافــة.
    ألجــل ذلــك، جيــب أن نكــون مقتنعــني، منــذ البدايــة، أبولويــة الثقافــة يف تدبــري الشــأن احمللــي الــذي جنتمــع اليــوم 

للتشــاور مــن أجــل جتويــده.
ــة الــي حتكــم السياســة يف اململكــة املغربيــة، ابلنظــر ملــا     نظــراي، ال خيتلــف إثنــان حــول املنظومــة العقديــة والفكري
تتيحــه مــن مشــاركة دميقراطيــة للمواطــن املغــريب، كمــا ينــص عليهــا الدســتور. لكــن عمليــا يعرتضهــا مشــكل التنزيــل 

يف الواقــع. فمــا معيقــات هــذا التنزيــل؟
مــن الناحيــة الذاتيــة: هــل الســاكن الســالوي ميتلــك مــن املؤهــالت الذاتيــة مــا ميكنــه مــن أن يتفاعــل مــع الواقــع ( 	

و يفهمــه؟ و هــل يقــدِّر الغــىن املــادي والالمــادي ملدينتــه؟ وكيــف يتفاعــل مــع الفــرص املتاحــة لــه للمشــاركة يف 
الشــأن احمللــي؟

مــن الناحيــة املوضوعيــة: كيــف هــي أوضــاع املرافــق الثقافيــة يف مدينــة مليونيــة؟ كيــف ُتســري املؤسســات رمسيــًة ( 	
كانــت أو مدنيــًة، مــا توفــر لديهــا مــن فضــاءات وجتهيــزات؟

وهــل تتوفــر املدينــة علــى مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة والفنيــة، تضمــن حــق الســاكنة الســلوكية يف ثقافــة ( 	
تســمو ابلــذوق اجلمــايل وفــن التلقــي؟

   مــن خــالل الرصــد العيــاين يظهــر واضحــا ضحالــة احليــاة الثقافيــة ابملدينــة، فرغــم ازدايد عــدد البنــاايت والفضــاءات 
مــن مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة الــي شــهدهتا ســال، يف الســنوات األخــرية ) دور الشــباب ودور احلــي واملواطــن 
ومالعــب القــرب .... ( جنــد دور الثقافــة، واملكتبــات العموميــة، علــى قلتهــا، إمــا فارغــة ) املكتبــات العموميــة( أو 
تنتظــر التدشــني ) املركــب الثقــايف الســعيد حجــي( أو اإلفــراغ مــن الغــرابء ) منــوذج دار الشــباب ســال اجلديــدة( أو 

هــي مغلقــة وال نعــرف كيــف تتــم االســتفادة منهــا ) منــوذج فضــاء ابب فــاس(.
   إن واقــع الثقافــة اليــوم، يف مدينــة مليونيــة ال زال يعــاين مــن بنيــة حتتيــة فقــرية وجتهيــز هــش، يقابلــه ســكوت املواطــن 
أو المباالتــه، مبــن فيــه املثقــف، عــن هــذا اخلصــاص.  فلمــاذا ال يطالــب الفاعلــون يف امليــدان بفتــح واســرتجاع 
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ــة مــن القــراء؟ كيــف أمكــن هــدم قاعــات ســينمائية، شــكلت  ــة؟ وملــاذا ختلــو املكتبــات العمومي الفضــاءات الثقافي
ذاكــرة مجاعيــة ابمتيــاز، يف صمــت رهيــب؟ مــا مــردُّ هــذا التقاعــس، هــل لغيــاب الفاعلــني احملليــني؟ أم الهتدائهــم إىل 

حلــول بديلــة؟ وكيــف النهــوض بواقــع الثقافــة يف مدينــة ســال؟ 
    لعــل الواقــع الثقــايف الراهــن قــد أتثــر ســلبا بلعنــة املركــز. لعنــة تالحــق ســال يف جــل جمــاالت العيــش. بينمــا تتكــرس 
أكثــر فيمــا هــو ثقــايف. فأكــرب املكتبــات واملســارح واملعــارض وقاعــات الســينما توجــد مبدينــة الــرابط. بيــد أن هــذا 

الطــرح ســطحي. ملــاذا؟ ألن املؤسســات الثقافيــة يف عاصمــة كالــرابط، هــي نفســها تعــاين مــن قلــة اإلقبــال.
يبدو يل أننا يف سال أمام أربع فرضيات:

    األوىل: إمــا الثقافــة ال تثــري اهتمــام املواطــن املغــريب عمومــا والســالوي خصوصــا، ابلنظــر لغيــاب اجلــودة أحيــاان، 
أو لغــالء املنتــوج الثقــايف يف غالــب األحيــان. ويف هــذه احلالــة ال بــد مــن آليــات للرتغيــب أبمهيــة البعــد الثقــايف يف 

حيــاة املواطــن وجعــل املنتــج يف متناولــه.
   الثانيــة: أن اجلهــل ابلثقافــة جهــل مركــب ال يقــر جبهلــه، ويف هــذه احلالــة حنــن أمــام ضحــااي اهلــدر املدرســي ممــن 
لفظتهــم املدرســة، وابلتــايل علــى اجلماعــات الرتابيــة إعــداد مكتبــات عموميــة إعــدادا متكامــال، بشــراكة مــع اجلمعيــات 
املشــتغلة يف حقــل القــراءة. ولنــا يف فــرع شــبكة القــراءة بســال جتربــة فتيــة، بشــراكة مــع املديريــة اإلقليميــة للرتبيــة 

الوطنيــة، نراهــن علــى توســيع دائــرة االســتفادة منهــا وتطويرهــا، خدمــة للناشــئة، بــكل فئاهتــا.
  الثالثــة : وهــي أخطرهــم، وتتمثــل يف انصــراف املتلقــي عــن الواقــع واســتبداله بواقــع افرتاضــي مصطنــع، يلتقــي 
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فيــه جبمهــور مــن املنخدعــني حبــب الظهــور وبكــمٍّ مــن العالقــات املغشوشــة. هنــا حتصــل الكارثــة العظمــى متمثلــة 
يف اإلدمــان علــى األنرتنيــت، والنتيجــة حتمــا، هــي هجــرة اجملتمــع واالنتمــاء إىل قيــم معوملــة، ختضــع ملنطــق » القيــم 
النفعيــة االســتعمالية املقرتنــة ابحلظــوة االجتماعيــة واملوضــة« حيــث يتعاظــم مفهــوم » املثقــف الزائــف املدعــي« بــدل 

املثقــف العضــوي املنخــرط والفاعــل.
ــا تســتوجب حلــوال متعــددة الوســائط، منهــا الفكــري      وابخلصــوص، نقــول أن الثقافــة ابعتبارهــا معطــى عرضاني
واملــادي والرمــزي والرتاثــي ومــا هــو فــي. ويف اعتقــادي أن املدخــل األســاس هلــذا التنــوع مــن الوســائط هــو القــراءة، 
ألهنــا شــرط لتحقيقهــا جمتمعــة. فبالقــراءة نتعلــم كيــف نفكــر وكيــف منــارس وكيــف نكــون وكيــف نشــارك، وابلنهايــة 
نعتــي إبقامتنــا يف هــذا العــامل. فلنجتمــع علــى شــعار » معــا، مــن أجــل مغــرب يقــرأ«. شــكرا علــى اإلشــراك مــع 

متمنيــايت ابلنجــاح ألشــغال ملتقــاان وابلتفعيــل خلالصــات منتــدايت التشــاور الرتابيــة خدمــة ملدينتنــا املعطــاء » ســال 
الســانية والبــري«                            

عبدالكبري الركاكنة: 

ــا للتعبــري عــن آرائنــا وهــي تعــد      التحيــة للحضــور الكــرمي وأيضــا الشــكر جلماعــة ســال علــى ااتحتهــا الفرصــة لن
برانمــج عملهــا أو خمطــط عملهــا والــذي نطمــح ألن يكــون خمططــا حليــاة جديــدة لســال. هاتــه املدينــة الــي حنبهــا والــي 
أدت ضريبــة تواجدهــا ابلقــرب مــن الــرابط رغــم عراقــة اترخيهــا. اليــوم هنــاك شــيء يســتحق احلديــث عنــه، هنــاك 
تطــور علــى مســتوى بنيــات االســتقبال. ابلنســبة لــدور الســينما كانــت موجــودة ومت ترميــم البعــض كهوليــود وامللكــي، 



119 سال_اللي_بغينا

وكانــت دور الســينما تســتقبل بكثافــة االنتاجــات األجنبيــة ألننــا مل نكــن هنتــم بثقافتنــا، هاتــه الثقافــة الــي هــي حنــن، 
هــي أكلنــا، هــي شــربنا، هــي ســلوكاتنا، هــي منطنــا االســتهالكي، هــي أســواران ...... إخل موكــب الشــموع الــذي يتــم 

إحيــاؤه كل ســنة يف ســال جيــب أن تنتــج حولــه أفــالم واثئقيــة ليكــون إشــعاعا ملدينــة ســال.

    اآلن يوجــد بســال ســتة مركبــات ثقافيــة وهــذا شــيء إجيــايب، مل أكــن أحلــم هبــذا حــى وقــت قريــب، ألنــي كنــت أجــد 
ذايت ثقافيــا يف الــرابط، وابحلديــث عــن املركبــات فاملؤسســات املنتخبــة عليهــا أن تغــري بعــض أمســاء هــذه املركبــات 
كمركــب ســال اجلديــدة واحصــني. كمــا أن هنــاك مركبــات أخــرى يف طــور اإلجنــاز. ويبقــى علــى الفاعلــني يف احلقــل 

الثقــايف واجلمعويــني دور حتريــك عجلــة الثقافــة يف املدينــة، ألن الثقافــة شــأن حملــي.

 ويف هذا اإلطار أتقدم إليكم ابقرتاحات:

ــة لســنة 1992 والــي تفــرض ختصيــص  ــاء علــى الرســالة امللكي ــة بن ــة للمدين ــة الثقافي 1( ختصيــص صنــدوق للتنمي
ــة للعمــل الثقــايف. %1 مــن امليزاني

2( لنا جمموعة من الشخصيات الثقافية البارزة الي ميكن أن حتمل الفضاءات الثقافية والفنية بسال  أمساءها. 

3( علــى اجلمعيــات الفاعلــة ثقافيــا يف املدينــة أن تفتخــر ببعضهــا البعــض وتدعــم بعضهــا، فســال هلــا النهــر والبحــر 
والغابــة، وهلــا فضــاءات مكتبيــة وثقافيــة: الصبيحيــة ودار بلغــازي ودار البــارود، الــذي أصبــح مركبــا ثقافيــا جديــدا، 
وعلــى الفاعلــني أن ينشــطوا هــذه املركبــات. كمــا جيــب االســتثمار يف كل الفئــات اجملتمعيــة مهمــا كان مســتواها 
ــم املناســبة ألخــرب احلضــور الكــرمي بوجــود معهــد للتكويــن املســرحي  الثقــايف قصــد النهــوض ابلفعــل الثقــايف، وأغتن

ببوقنــادل وهــو يهــم اجلميــع.

فؤاد الضو: 

    بعــد الشــكر جلماعــة ســال ولــكل احلضــور الكــرمي الأبس أن أبــوح لكــم أبنــي كنــت قــد قــررت مقاطعــة كل 
اللقــاءات بســبب كثــرة اإلخفاقــات الســابقة، اليــوم قــررت املشــاركة مــن خــالل عنصــر الســينما الــذي يهمــي. يف 
الســابق كان عــدد التذاكــر املباعــة هــو 30 مليــون اآلن ال يصــل العــدد حــى 800 ألــف تذكــرة. وأان أرى املشــكل 
يف غيــاب التواصــل مــع الشــباب وضعــف اإلمــكاانت، فضــال عــن أن القاعــات الــي تتوفــر فيهــا الشــروط هــي حمــدودة 
جــدا، وحــى عندمــا اســتطعنا أن ننظــم لقــاءات كان غيــاب اجلماعــة واملقاطعــات ابرزا، رغــم حضــور املتتبعــني بكثافــة.

لدي جمموعة من األسئلة واالقرتاحات أوردها كاآليت:
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 - كيف ميكن إعادة اجلمهور للقاعات؟ 

- ملاذا تطلب منا مجعية أيب رقراق 4000 درهم ألمسية واحدة مقابل استغالل فضاء هوليود؟

- ملاذا ال تستثمر اجلماعة يف اجملال السينمائي؟

- ملاذا ال يعطي رؤساء اجلماعات بسال أي أمهية للمجال الثقايف.

-ضرورة عقد شراكات بني اجملالس والفاعلني الثقافيني.

- تقوية الدعم.

- إنشاء صندوق لدعم العمل الثقايف تبت فيه جلنة بعيدا عن املنتخبني.

- علي عشاق: 

    بداية أطلب حصر مدة التدخالت، فنحن متعطشون هلذه اللقاءات.

    البــد مــن اإلشــارة إىل أن الثقافــة هــي أداة لصيانــة جمموعــة مــن املبــادئ والقيــم اجملتمعيــة. وهــذا مــا يســمى ابلــرتاث 
الالمادي.غــري أن ســال غنيــة ابلــرتاث املــادي: أســوار مــدارس والســؤال االــذي يطــرح نفســه إبحلــاح هــو: ملــاذا ســال 
غائبــة رغــم هــذا التنــوع الثقــايف؟ علــى ســال أن تســوِّق منتوجهــا كباقــي املــدن التارخييــة كالصويــرة، ألن الثقافــة ميكــن 
أن تســاهم يف التنميــة االقتصاديــة، كمــا جيــب اســتغالل املآثــر مــن خــالل القيــام أبنشــطة فيهــا وأيضــا ابملنــازل 

التقليديــة واألســوار العتيقــة، وهــذا لــن يتــم إال بوجــود خنبــة مثقفــة ترافــق عمــل اجلماعــة يف هــذا اجملــال.

ـــ رحيانة  البشري:

    أسئلة ومالحظات جديرة ابلتسجيل:

   كيف نرقي الثقافة ونسبة األمية تنخر سال؟ وكيف نرقي الثقافة وحنن نتسول اجملالس؟

- بــدون سياســة ثقافيــة ممنهجــة ال ميكــن أن حنقــق مــا نريــد، وعليــه جيــب تكويــن جلنــة متابعــة مــن مجاعــة ســال والــوزارة 
الوصية.

- يف احلقل اجلمعوي هناك مجعيات تشتغل لكن عموما هناك الشعبوية الي هتدر فيها األمور. 

- جيب أن نشجع وزارة الثقافة على تقدمي املنح مقابل أن تنظيم ندوات حقيقية. 
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- املبدع ال يعرفه أحد يف املغرب يف حني أن اشعاعه يف تونس مبهر.     

- جيب أن تكون سال املنارة الرقراق...ودمتم يف احملجة البيضاء.

ــ حسن جيلة:

    يف البدايــة ال بــد مــن أن نذكــر أن الثقافــة ليســت فقــط رافعــة للتنميــة بــل هــي التنميــة ذاهتــا، ومــن متــة وجــب 
ضبــط الشــأن الثقــايف. كمــا أن الثقافــة هــي منتــوج فكــري جيــب أال يكــون جمانيــا فالشــيء بقيمتــه، ومــن جهــة أخــرى 

ال ميكــن أن نتكلــم عــن املركــب واملدرســة يف غيــاب املثقــف.

بيئتنا ال تشجع على الفعل الثقايف لذلك علينا أن نتوجه إىل القطاع اخلاص.

غياب األمن غابت معه البيئة املالئمة للفعل السينمائي.

ــــ عزيز ايت واحي: 

    الشــاب الســالوي إذا أراد كتــااب عليــه أن يذهــب إىل الــرابط. إذا أراد أن يطالــع أو يــراتد الســينما عليــه التوجــه 
إىل الــرابط.

 هنــاك فضــاءات يف ســال كمــا أن هنــاك طاقــات ولكــن كل الفــرق ينتهــي هبــا املشــوار يف الــرابط. لذلــك علينــا 
النهــوض مبدينــة ســال. فــال يعقــل أن تتــدرب الفــرق يف دار الشــباب اتبريكــت وتعــرض يف الــرابط.

ابلنســبة للتكويــن ال يوجــد إال معهــد حــي الســالم،  أمــا مؤسســة ســال للثقافــة والفنــون فقــد أصبــح هلــا حضــور 
ابهــت، وهلــذا فإننــا نطالــب إبعــادة الــروح هلــذه املؤسســة الثقافيــة احملليــة، وعلــى مســتوى آخــر جيــب دعــم اجلمعيــات 

الثقافيــة بســال.

يف مقاطعة لعيايدة توجد مجعية تقوم أبنشطة كربى لكن بدون دعم من أي جهة كانت.

ــــ نور الدين تيكيطو:

    سأديل ببعض املالحظات كي ال أبقى نكرة داخل القاعة

- لقد أُفرغت املؤسسات الثقافية من حمتواها.
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- بدون شراكات مع املؤسسات الرتبوية لن تكون نتيجة.

- كفاان دعما للرايضة على حساب الثقافة.

- ال ميكن حذف املؤسسة الرتابية.

- يف السابق كان مبدينة سال ثالث مجعيات فاعلة اآلن اآلالف من اجلمعيات بدون مردودية.

و أخريا صوت األب بداخلي يتساءل:

- كيف يعطى الدعم جلمعيات على حساب أخرى جادة؟

- وأين هي النزاهة؟ أين هي مسابقة بيت الشعر؟

ـــ عبدالسالم جميد: 

   بداية أشكركم على الدعوة. 

- اجلمعيــة املغربيــة للشــعر قامــت بتنظيــم صالــون أديب وأنشــطة أخــرى بثانويــة لســان الديــن بــن اخلطيــب ومؤسســات 
أخرى.

- تنتظر من مجاعة سال التفاتة يف املستوى.

الــرتاث الالمــادي مــن ثقافــة وعــادات وتقاليــد     إليــه  الــرتاث الثقــايف املــادي ميكــن أن يضــاف  ــــــ فــؤاد قنديــل: 
مــاداي. ال  ليصــري  طويــال  وقتــا  يتطلــب  ال  ومروايت...فاملــادي 

    بعــد البحــث داخــل أســوار ســال عــن املــادي وجــدت أن ســال منفتحــة منــذ أتسيســها، ولكــن مــن املالحــظ غيــاب 
الدراســات الــي جتمــع مــا يوجــد خــارج األســوار، فهــؤالء عندمــا جــاؤوا إىل ســال احضــروا معهــم عــادات وتقاليــد 
ورقصــات ومــروايت أصبحــت هــي أيضــا تدخــل يف تــراث ســال حــى أصبــح كل مــا ورد علــى ســال ســالواي. لذلــك 
علــى اجلمعيــات االهتمــام ابلــرتاث الشــفهي الالمــادي املوجــود خــارج األســوار ليُــدوَّن ويكــون رهــن إشــارة الباحثــني 

والدارســني.

ـــ مراد القادري: نتمىن ذلك من كل قلوبنا.

ــــ حممد الغياد: 
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    توقيــت هــذا اللقــاء حمــم جــدا، ألنــه أييت بعــد جائحــة كــوروان وألنــه أيضــا يتنــاول موضــوع متعلقــا بواقــع الثقافــة 
انطالقــا مــن عمليــة تشــخيص االختــالالت. كنــت يف احلقيقــة انتظــر دراســة ميدانيــة تعكــس واقــع الثقافــة بســال. 

ألنــه إذا عرفنــا واقــع الثقافــة ميكننــا احللــم ابلثقافــة النموذجيــة الــي نســعى إليهــا. 

   - مدينة سال متنوعة األجناس قدميا وحديثا، وميزة التنوع هاته تفرض أن يكون لسال اشعاعها.  

   - الثقافــة هــي مــا نزرعــه. ومــا نعيشــه اآلن مــن جفــاف ثقــايف وخفــوت اإلشــعاع بســال لــه مســؤولية مشــرتكة   بــني 
كثرييــن، وابلدرجــة األوىل املســؤولون السياســيون. 

  - اآلن علينا أن حندد ماذا نريد كسالويني يف 2027.

ـــ زينب السليماين: فنانة تشكيلية

     تدخلــي ســينصب عــن الفــن التشــكيلي يف املغــرب. منــذ حــوايل ســتني ســنة وحنــن متأخــرون يف هــذا اجملــال لوجــود 
ثقافــة حمافظــة تتحفــظ علــى الرســم بــل تعتــربه حرامــا.

    يف حني أن الفن التشكيلي دخل يف جمال العالج النفسي ألنه جيسد اجلمالية وجيسد الرقي احلضاري.

يف املغــرب توجــد مدرســتان واحــدة يف تطــوان وواحــدة يف البيضــاء والتشــكيل يعكــس جــزء مــن ثقافتنــا وحضارتنــا. 
إذن ال حضــارة بــدون فــن تشــكيلي. ويالحــظ الغيــاب التــام للدعــم أييت الفنــان التشــكيلي حامــال لوحتــه علــى ظهــره 

ال دعــم ال مســاندة ال اقتنــاء للوحــات.

ووابء كوروان عرى واقع التشكيليني، االن وأخريا قرر الربملان مناقشة وضع الفنان التشكيلي للفن.

أان عنــدي معــرض ســيحضره فنانــون اجانــب. مــن ســيتكفل هبــم ايــن ســيقيمون، نبــي ســجوان و ال نبــي مدرســة للفــن. 
ان الوقــت لنشــتغل و نطــور فننــا لنرتقــي بشــعبنا فســال اصبحــت معروفــة » ابجلنــوي«.

ـــ حمسن الصديق: 

مثلما ُأحدثت مالعب للقرب جيب إحداث مراكز ثقافية للقرب.

ـــ أمحد التاغي: 
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    القافلة تسري واألصدقاء يشجعون.

 مجعيتنــا تشــتغل وطنيــا ودوليــا، وهــي أول مجعيــة تنشــيط يف الدبلوماســية الثقافيــة، فلقــد أقمنــا لقــاءات عربيــة 
ودوليــة مهمــة، إال أننــا جنــد دائمــا مشــاكل فيمــا يتعلــق ابلدعــم وأيضــا اإلقامــة عندمــا يكــون لدينــا ضيــوف 

أجانــب، ومــن متــة وجــب االهتمــام بــكل عمــل جــاد.

ـــ األستاذة نعيمة عن مجعية فضاءات التنمية :

 - وجوب وضع اللبنة األساسية لرتسيخ البعد الثقايف 

 - وجود نقص يف القاعات الكربى خصوصا للحفالت اخلتامية للتظاهرات. 

 - ارتفاع مثن كراء قاعة هوليود والذي يصل إىل 3000 درهم لليوم 

 - عملية احلجز جيب أن تتم بثالث أشهر من قبل وهذا غري مناسب ألغلب اجلمعيات.

ـــ نبيل عداد:

   دائما نشخص حى أصبح التشخيص يؤملنا، وحى انتماءان الثقايف هلذه املدينة أصبح مؤملا.

     وعــن بنيــة الفضــاءات أضيــف إىل مــا قيــل ســابقا أبن ســيدي موســى فيــه قاعــة صغــرية وحــي االنبعــاث 
ال وجــود لفضــاء لالشــتغال فيــه.

* خــالل كوفيــد كل اجلمعيــات اشــتغلت ويف النهايــة الدعــم كان مــن نصيــب اجلمعيــات الرايضيــة )كــرة 
القــدم(. 

* سياحيا ال أحد يعرف مدينة سال، ألن عملية تسويق املنتوج التارخيي غري موجودة.

* تراث سال ال يوجد يف أسوارها فقط، فسال كربت وامتدت، وحنن فخورون ابنتمائنا لسال.

* ملاذا مل يتم نزع ملكية قاعات السينما واحلفاظ عليها كآاثر وموروث ثقايف للمدينة.

* ضرورة االعتناء ابلفنان الذي يعاين يف صمت، إذ منهم من مل جيد قوت يومه وحنن نطالبه ابلعطاء.

* كل املبادرات بسال تقوم هبا اجلمعيات.
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* العمل على استقطاب منتجني وخمتصني يف صناعة األفالم السينمائية

وأختــم بطــرح ســؤالني: 1/ ســاعة ابب ملريســة أال يوجــد مــن يتكفــل إبصالحهــا؟ 2/ أال يوجــد مــن يعتــي حبديقــة 
الشــهداء؟

ـــ نعيمة العلوي: 

ملــاذا يتــم غيــاب احلديــث عــن احلضــرة الســالوية، كمــورث ثقــايف وفــي زاخــر، فيــه ألــوان متعــددة )امللحــون عيســاوة 
هــداوة محادشــة...( كان عبــارة عــن أربــع أو مخــس نســاء ينشــغلن ابملــدح والذكــر حــى وقــت متأخــر، وبعــد جمــيء 
احلضــرة الشفشــاونية - الــي غــزت الســاحة وأبعــدت احلضــرة الســالوية ابللبــاس والــزي وليــس ابلكلمــات- مل يعــد 

أحــد ينــادي علينــا يف أي مهرجــان. 

ـــــ مــراد القــادري: ابحلديــث عــن احلضــرة الســالوية أقــرتح أن يتــم جتميــع نصــوص احلضــرة وتوثيقهــا يف أقــراص ميكــن 
مساعهــا، وهــذا يدخــل يف إطــار التوثيــق الالمــادي لســال مثلــه مثــل اللبــاس و املــروايت والشــفهي والصــور والطقــوس. 

وهــذا مــا حنــن بصــدد االشــتغال عليــه فاجللســة األوىل للتشــخيص، والثانيــة لوضــع التصــورات.

   لألســف أننــا حلــدود اللحظــة مل ننتــه مــن التشــخيص ألننــا نفتقــد إىل االحصائيــات املضبوطــة، فاملشــكل بنيــوي 
وليــس مــن الســهل الوصــول إىل املعلومــة مــن قبيــل: عــدد املغاربــة املراتديــن للســينما؟ عــدد املغاربــة املراتديــن 

للمســرح؟

    ومــن متــة وجــب عقــد لقــاءات مــع املؤسســات العموميــة املشــرفة علــى قطاعــات تتقاطــع مــع الفعــل الثقــايف. 
وجلســتنا اليــوم هــي مــع الفاعلــني املدنيــني علــى أن يكــون لنــا لقــاء آخــر ســتجمَّع فيــه خالصــة كل اللقــاءات لبلــورة 

تصــور واقعــي.

 ففــي أوراب أي مدينــة تتقــدم لتكــون عاصمــة للثقافــة األوربيــة جيــب أن تكــون هلــا خارطــة طريــق متوافــق عليهــا بــني 
كل الفرقــاء، رمبــا ال نــزال بعيديــن عــن هــذا املســتوى لكــن قــد تكــون مشــاوراتنا هــذه مبثابــة البدايــة.

ــــ كلمة األستاذ الغيرت ابلنيابة: 

- على اجلماعة أن تتحمل املسؤولية يف متويل ودعم الفعل الثقايف. 

- ابناؤان سلبتهم عوامل األنرتنيت. 
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- شــيء مجيــل أن نســمع الــرتات املــادي و الالمــادي لكــن هــل حنــن قــادرون علــى إيصــال الرســالة لألجيــال 
احلاليــة ؟
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المحور السادس: 

واقع الرياضة بجماعة سال
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أرضية المحور 		
رقــم  التطبيقــي  واملرســوم  املتعلــق ابجلماعــات  رقــم 113.14  التنظيمــي  القانــون  مقتضيــات  مــع  انســجاما     
ــه وتتبعــه  ــد مســطرة وشــكليات اعــداد وبلــورة برانمــج عمــل اجلماعــة وآليــات مواكبت 2.16.301 املتعلــق بتحدي
وحتيينــه، تشــرع مجاعــة ســال يف إعــداد مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة للفــرتة املمتــدة مــن 2022 إىل 2027 
ابالعتمــاد علــى مقاربــة تشــاركية أفقيــة وعموديــة، منفتحــة علــى كافــة املتدخلــني والفاعلــني والشــركاء، ومقاربتهــا 
يف هــذا البــاب بشــكل تشــاركي و تشــاوري بــدءا ابدمــاج مجيــع مكــوانت اجلماعــة يف عمليــة التشــخيص واإلعــداد 
ملشــروع عملهــا عــرب تســخري واســتثمار قــدرات وخــربات كافــة خنبهــا وكفاءاهتــا وأطرهــا يف عمليــة بنــاء وجتويــد وإغنــاء 

برانمــج العمــل مــع االنفتــاح علــى مجيــع املتدخلــني والفاعلــني واملعنيــني والشــركاء.

      من هنا فاجلميع مدعو لالخنراط يف بناء برانمج عمل مجاعة سال لتحقيق تنمية مستدامة.

     التنميــة املســتدامة تتطلــب تظافــر اجلهــود يف مجيــع املياديــن مبــا فيهــا اجملــال الرايضــي الــذي أثبــت أنــه أداة فعالــة 
لتعزيــز أهــداف الســالم والتنميــة، ابلنظــر إىل مســامهته يف متكــني املــرأة والشــباب واألفــراد واجملتمعــات مــن بلــوغ 
األهــداف املنشــودة يف جمــاالت الصحــة والتعليــم واالندمــاج االجتماعــي، وعــالوة علــى ذلــك تشــجع الرايضــة يف 

أبســط أشــكاهلا املشــاركة املتوازنــة والقــدرة علــى تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني.

    ويف إطــار األشــغال التحضرييــة لربانمــج عمــل مجاعــة ســال يســتحضر اجلانــب الرايضــي ضمــن املكــوانت 
األساســية هلــذا الربانمــج بغيــة تعبئــة جــل مقومــات إعــداد وثيقــة مرجعيــة ترســم مســارا لتحقيــق التنميــة احملليــة مبدينــة 
ســال، فاجلميــع مطالــب بتكثيــف جهــود الكفــاءات املعرفيــة واخلــربات التدبرييــة ألطــر وأبنــاء املدينــة وفــق ديناميــة 
تشــاركية وتشــاورية إلجنــاح هــذا الــورش، مــن خــالل االعتمــاد علــى ضبــط األولــوايت وحصــر احلاجيــات وفــق تصــور 
منســجم لإلمكانيــات واملــوارد الــي جيــب تعبئتهــا للتمويــل مــن أجــل بلــوغ األهــداف املســطرة، بنــاء علــى وجهــات 
نظــر الفاعلــني واملهتمــني مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تقــدمي اقرتاحــات وبدائــل لبنــاء تصــور مشــرتك مجاعــي للتنميــة 

احملليــة جبماعــة ســال.
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قائمة المساهمين في تأطير اللقاء التشاوري
السيد نور الدين بن عبد النيب : مسري اجللسة

السيد عبد الكرمي الــــــتزاري : فاعل مجعوي

السيدة وفـــــــاء خبيـــــــــــزة : فاعلة مجعوية

السيد علـــــــــــــي عشـــــاق : رئيس احتاد اجلمعيات الرايضية لعمالة سال

السيد العــــزوزي اخلياطـــــي : ممثل جملس عمالة سال

السيد عبــد النــاصر مــومـــن : أستاذ ابملعهد الوطي لتكوين األطر

السيد عــــــــادل العــلــــــــوي : صحايف

السيد عبد السالم بلعربية 
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التقرير العام للمحور 		
     مبناســبة إعداد برانمج عمل مجاعة ســال 2022 ـ 2027 نضم اجمللس اجلماعي لقاء تشــاوري حول موضوع 
» واقــع الرايضــة بســال » يــوم اخلميــس 10 مــارس 2022 علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال مبقرالنــادي العلمــي 

جلمعيــة أيب رقــراق ) بطانــة (. 

السيد نور الدين بن عبد النيب : مسري اجللسة 

    يف إطــار اإلعــداد لربانمــج عمــل مجاعــة ســال، ينظــم اجمللــس لقــاء تشــاوراي يف حمــور الرايضــة. فاجمللــس أراد أخــذ 
آراء املتدخلــني يف القطــاع ابعتبارهــم املمارســني والعارفــني بدواخلــه. 

     أصبحــت مدينــة ســال حتتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الســكان، ونالحــظ أن عــدد مالعــب القــرب 
والقاعــات ازداد بشــكل ملحــوظ، فهــل هــذا العــدد اهلائــل يواكــب واقــع الرايضــة ابملدينــة ؟ 

هذا اللقاء سيناقش من خالل ثالثة حماور:

احملور األول : البنية التحتية 	 
احملور الثاين: الرايضة النسوية والرايضة اخلاصة ابألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 	 
احملور الثالث: الرايضة املدرسية 	 

السيد مصطفى رابية :

 إطار بوزارة الشباب والثقافة والتواصل وفاعل مجعوي. 

     بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على سيدان حممد.

     حضــوري اليــوم ليــس كإطــار بــوزارة الشــباب والرايضــة، ولكــن كفاعــل مجعــوي للحديــث عــن البنيــة التحتيــة 
للمدينــة. ابألمــس القريــب كانــت الــوزارة مســؤولة عــن البنيــة التحتيــة بســال، لكــن يف إطــار التقســيم احلكومــي 

اجلديــد مت إحلــاق الرايضــة بــوزارة الرتبيــة الوطنيــة. 
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    واحلديــث عــن البنيــات التحتيــة يقتضــي حضــور مجيــع املتدخلــني يف القطــاع الرايضــي ابملدينــة، فدائمــا مــا يقــع 
تضــارب وتداخــل بــني القطاعــات يف هــذا جمــال )مــن هــي اجلهــة الــي تدبــر امللعــب أو القاعــة؟(.

     لإلشــارة فقــط فمدينــة ســال مدينــة رايضيــة ابمتيــاز، بنــاء علــى البنيــات التحتيــة املتوفــرة هبــا. فهنــاك مركبــات 
علــى أعلــى مســتوى: مركــب حممــد الســادس، أكادمييــة حممــد الســادس، مركــز التكويــن العســكري، املرافــق الكــربى 

التابعــة للجماعــة.

      لكــن إلعطــاء حصيلــة القطــاع الرايضــي بســال البــد مــن التوفــر علــى بنــك معلومــات ميكــن مــن بســط 
ــة الكاملــة، فالبنيــات  ــة ســال ليســت هــي البنيــات التحتي واقــع الرايضــة. فمالعــب القــرب وبعــض القاعــات بعمال
التحتيــة الرايضيــة تكــون يف مشوليتهــا وحبضــور مجيــع املتدخلــني يف القطــاع حــى نتمكــن مــن كافــة املعطيــات احلقيقيــة 

والضروريــة لبنــاء اســرتاتيجية حقيقيــة. 

     أشــكر اجمللس على هذه املبادرة الي اعتمدت التشــخيص التشــاركي، إذ مجيل أن تنبثق األفكار من القاعدة، 
فاجلمعيــات الرايضيــة هــي الــي تشــتغل عــن قــرب وفاعــل حقيقــي يف اجملــال. وأشــري إىل أن مــا يعيــق العمــل يف بعــض 
األحيــان هــي البنيــات التحتيــة وطــرق اســتغالهلا، وكيفيــة التواصــل بــني املعنيــني... ويبقــى الســؤال املطــروح: مــن لــه 

احلــق يف اســتغالهلا ومــن ليــس لــه احلــق يف ذلــك.  

اقرتاحات:

تشكيل جلنة من هذه اجلمعيات الرايضية املتواجدة بسال وتسطري اسرتاتيجية مبنية على رأي اجلمعيات. 	 

توفري بنية حتتية حقيقية تليب حاجيات اجلمعيات الناشئة بسال.	 

السيدة وفاء خبيزة :

 فاعلة مجعوية يف جمال كرة القدم النسوية 

    الــكل يالحــظ التطــور الواضــح الــذي عرفتــه كــرة القــدم النســوية ورايضــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة. ففــي ظــرف 
وجيــز اســتطاعت إثبــات جدارهتــا ابلرغــم مــن الصعــوابت الــي تعــرتض ســبيلها خصوصــا رايضــة ذوي االحتياجــات 

اخلاصة.
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حظيت املدينة املليونية بقسط وافر من هذا التطور وذلك لتوفرها على:

ـ البنيات التحتية : أعدت مدينة العديد من مالعب القرب والقاعات املغطاة مبختلف املقاطعات.

ـ الدعــم املــايل املرصــود للرايضــة النســوية ســاعد نســبيا بعــض اجلمعيــات والنــوادي لتغطيــة بعــض املصاريــف، دون أن 
أنســى االهتمــام الــذي أصبحــت توليــه الســلطات والقطاعــات املعنيــة للرايضيــة النســوية، ورايضــة األشــخاص ذوي 

االحتياجــات اخلاصــة، مــع اإلشــارة أن االهتمــام أقــل ابلنســبة لرايضــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

   هــذا التطــور ال يعــي انعــدام بعــض املشــاكل الــي تقــف حجــرة عثــرة أمــام تطــور كــرة القــدم النســوية ورايضــة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة.

من بني املشاكل:

- الواجب التحصيلي املفروض على احلصص التدريبية األسبوعية. 

- الواجب الذي يؤدى عند استقبال بعض مبارايت كرة القدم.

- سوء التدبري للمرافق الرايضية.

-  قلة التأطري والتكوين )بعض املدربني مل خيضعوا ألية دورة تكوينية وال يتوفرون على شهادات(.

- غياب اسرتاتيجية رايضية واضحة.

-  ذوي االحتياجــات اخلاصــة ال توجــد فــرص إلدماجهــم يف اإلطــار الرايضي)شــبه غيــاب للرايضيــني مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة(

-  املالعب يف املدينة ال تستويف الشروط األساسية حلاالت واحتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة.

السيد نور الدين بن عبد النيب:

 مسري اجللسة 

    اجتمعنــا البارحــة مــع الســيد عبــد الســالم بلعربيــة  )مســؤول عــن الرايضــة املدرســية بــوزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم 
األويل والرايضــة( والنقــط الــي كان ســيتطرق هلــا هــي :
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1 ـ قطاع الرايضة أصبح ينتمي لوزارة التعليم، وهذا أمر إجيايب لكن مستقبله جمهول.

2 ـ غياب الرايضة املدرسية يف السنوات األوىل للطفل ) التعليم األويل واالبتدائي ( .

3 ـ  شراكة بني مديرية الرايضات املدرسية وبعض اجلامعات. 

4 - شــراكة بــني مديريــة الرايضــات املدرســية وبعــض الثانــوايت لفتــح أبواهبــا يف وجــه املنخرطــني يف مجعيــات رايضيــة 
بــرتاب ســال.

5 ـ طريقة تدبري واستغالل املرافق واملنشآت الرايضية.

6 ـ مبدينــة ســال منشــآت رايضيــة ذات مســتوى عــايل ) معهــد مــوالي رشــيد ـ أكادمييــة حممــد الســادس (، فلمــاذا ال 
تعقــد شــراكة بــني اجلمعيــة الســالوية وإدارات هــذه املعاهــد لالســتفادة مــن الــدورات التكوينيــة الــي تقــام هبــا.

7 - مركــز حممــد الســادس لــذوي االحتياجــات اخلاصــة والــذي يعتــرب مــن أرقــى املعاهــد املوجــودة يف إفريقيــا والعــامل 
العــريب .

8 - كذلك مركز القوات املسلحة امللكية ملا ال تعقد شراكة لالستفادة من دورات تدريبية بداخله.

املعقبون :

السيد علي عشاق :

 رئيس فرع مجعية الدراجات سال .

   بعــد التحيــة،  نشــكر املســؤولني علــى اعتمادهــم هــذه املقاربــة التشــاركية إلعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال، الــذي 
ســيكون أرضية للمســتقبل.

   مدينــة ســال املليونيــة هبــا جمموعــة مــن األطــر واألكادمييــني واجلمعيــات واملؤسســات الرايضيــة الــي ميكــن أن جتعــل 
منهــا عاصمــة الرايضــة. لكــن رغــم هــذا الغــىن فهنــاك بعــض العراقيــل تقــف أمــام تنميــة الرايضــة بســال.

  - البنيــة التحتيــة : يف الســنوات األخــرية عرفــت مدينــة ســال احتضــان جمموعــة مــن املؤسســات الرايضيــة الــي 
تســتفيد منهــا الفــرق الوطنيــة، وفــرق تنتمــي لــدول أخــرى وطنيــة ودوليــة وال يســتفيد منهــا الســالويون، ومنهــا 
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مؤسســات احرتافيــة أو خنبويــة ال تفتــح أبواهبــا للجمعيــات الناشــئة واجلمعيــات النشــيطة يف احلقــل الرايضــي حمليــا.

    - أمــام ضخامــة هــذه املؤسســات نــرى أن هنــاك جمموعــة مــن املســاطر حتــرم كثرييــن مــن اســتغالهلا، يف حــني أنــه 
لــو أتيحــت فــرص ولــوج اجلمعيــات هلــذه املؤسســات فالنتائــج حتمــا ســتكون أفضــل.

   - هنــا يطــرح مشــكل تدبــري هــذه املؤسســات فمجلــس العمالــة يشــرف علــى بعضهــا، الشــبيبة والرايضــة ســابقا 
تشــرف علــى جانــب آخــر، وكذلــك اجلماعــة تســري جمموعــة مــن املالعــب والفضــاءات الرايضيــة.

    مطلبنــا هــو أن يؤســس جملــس أو إدارة خاصــة بتســيري هــذه املؤسســات وتضــع معايــري دقيقــة الســتغالهلا والولــوج 
إليهــا، مــع العلــم أن هــذا االســتغالل جيــب أن يكــون لــه أولــوايت:

ـ هناك فرق تنتمي إىل ُعصب وتنتقل إىل مجيع املدن ابجلهة وفرق تنتقل وطنيا وهي حباجة إىل دعم. 

- األخذ بعني االعتبار األسبقية الستغالل هذه املرافق الرايضية.

- جمموعة من املؤسسات غري مؤهلة.

- ميكــن احلديــث مبدينــة ســال عــن ملعبــني ونصــف، ألننــا نتحــدث عــن ملعــب غــري مؤهــل علمــا أنــه تقــام فيــه بطولــة 
العصب.

  - الرايضــة املدرســية أان أعتربهــا أســاس كل الرايضــات، فهــي الــي تنتــج جمموعــة  مــن الشــباب املؤهلــني وميثلــون 
املدينــة علــى الصعيــد الوطــي أو القــاري. 

- ضرورة إعادة إحياء البطولة املدرسية وإعادة إشراك جمموعة من الشباب يف هذه الرايضة.

اقرتاحات :

ـ ضــرورة إنشــاء صنــدوق دعــم الرايضــة املدرســية الــذي ميكــن أن تســاهم فيــه اجلماعــة أو اجلهــة، الــوزارة، اخلــواص 
ألن الرايضــة أصبحــت نشــاط اقتصــادي مــدر للدخــل.

فمجموعــة مــن الــدول تعتمــد علــى الرايضــة كاعتمادهــا علــى الصناعــة وعلــى الفالحــة، ملــاذا ال نعطيهــا أمهيــة أكــرب 
ونشــرك املقــاوالت اخلاصــة يف متويــل الرايضــة والبدايــة مــن الرايضــة املدرســية.

ـ إجبارية ممارســة األنشــطة الرايضية يف املدارس، نالحظ أن املؤسســات احلرة ال متارس هبا الرايضة وابلنســبة للســنة 
الثانيــة ابكالــوراي ال جيتــاز تالميذهــا اختبــار الرايضــة. إذن جيــب وإجباريــة تعميمهــا علــى القطــاع العــام واخلــاص.
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ـ البــد مــن إســناد مهــام التســيري الرايضــي علــى صعيــد اجلماعــة إىل خــرباء يف الرايضــة ألننــا جنــد صعوبــة يف التخاطــب 
مــع املســؤولني عنــد قيامنــا أبنشــطة أوعنــد طلــب منحــة، فالشــخص عندمــا يفقــد القيمــة املعرفيــة للنشــاط الرايضــي 

يصعــب عليــه حتديــد قيمــة الدعــم أو املنحــة الــي ســتعطى للجمعيــة.

   ميكــن التمييــز بــني أنــواع مــن الرايضــات : رايضــة النخبــة ورايضــة اهلــواة وهنــاك رايضــة شــعبية متــارس يف األحيــاء، 
هلــذا جيــب إنشــاء مؤسســة هتتــم وتتبــع األنشــطة الرايضيــة بصفــة عامــة.

   ابلنســبة للمدينــة هنــاك مجعيــات حتمــل اســم مدينــة ســال قبــل توســع املمارســة الرايضيــة جيــب االهتمــام هبــذه 
اجلمعيــات ألهنــا متثــل اتريــخ املدينــة يف اجملــال الرايضــي، هــذا ال يعــي أنــي ال أذكــر اجلمعيــات األخــرى.

مبــا أن مدينــة ســال توســعت وأصبحــت مدينــة مليونيــة فمــن الطبيعــي أن الفــرق الرايضيــة ســتتكاثر وتشــمل مجيــع 
ــاء. األحي

    فالرايضــة مهمــة جــدا ومــن الضــروري إعطاءهــا مــا تســتحقه مــن العنايــة ألهنــا حتمــي أطفالنــا مــن االحنــراف والتعاطي 
للمخــدرات وكذلــك تــريب. فاملالحــظ أن اجلمعيــات تتعامــل مــع األطفــال حبــس وطي وحبس أخالقي وتربوي. 

وأترك اجملال للنقاش وشكرا.

السيد عادل العلوي : صحايف

    حنــن اآلن يف لقــاء تشــاوري مــع أصدقائنــا . أشــكركم علــى الدعــوة وأشــكر مجاعــة ســال علــى هــذه التجربــة الرائــدة 
وميكــن اعتبارهــا ســباقة يف هنــج هــذه املقاربــة التشــاركية الــي ســتدلنا علــى أماكــن اخللــل املوجــودة يف القطــاع مبدينــة 

سال. 

      كنــت أمتــىن أن حيضــر معنــا قطبــني مــن أهــم أقطــاب الرايضــة بســال مهــا كــرة الســلة وكــرة القــدم ألهنمــا يعتــربان 
قاطــرة مدينــة ســال يف الرايضــة حديثنــا جيــب أن يتأســس علــى ثقافــة جديــدة ألن هنــاك جيــل جديــد وطمــوح جديــد 

ليــس كالســابق.

     مدينــة ســال مــن مقوماهتــا أهنــا تطــل علــى البحــر وعلــى النهــر، لألســف فالرايضــات البحريــة الــي ميكــن أن 
نســتغل فيهــا البحــر والنهــر غــري موجــودة وهــذه هــي نقطــة قــوة املدينــة، يف الوقــت الــذي كان جيــب فيــه تعزيــز أنديــة 

الرايضــات البحريــة لكــي نتخصــص فيهــا مبدينــة ســال.
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     ســال ال ميكنهــا أن تكــون مدينــة كل الرايضــات، فهــي جمــاورة ملدينــة الــرابط، فالــرابط الــي  تتوفــر علــى انديــني 
كبرييــن فــال ميكــن ملدينــة ســال إبمكانياهتــا املتواضعــة أن تنافــس وتضايــق الــرابط.

     هلذا جيب على مدينة ســال أن تبحث عن ختصصات أخرى وذلك ابالســتثمار. فاملدينة تتوفر على أكادمييات 
ومراكــز التكويــن ومــع ذلــك فهــي ال تنظــم دورات تكوينيــة يف مجيــع األنــواع الرايضيــة فهــي تســهلك فقــط وال تنتــج. 

ســال جيب أن تســتثمر إمكانياهتا الذاتية فالبحر كان ابإلمكان اســتغالله.

     كــرة الســلة جنحــت يف مدينــة ســال فلمــاذا ال تكــون هــي قاطــرة. فقــد أعطــت يف الســنتني األخريتــني قاعــدة 
مجاهرييــة وحبــا كبــريا، فلمــاذا ال نســتثمر يف كــرة الســلة علــى مســتوى اجلمعيــة الرايضيــة الســالوية مبــا أن مســرييها 
جنحــوا يف جعــل اجلمعيــة مقاولــة صغــرى أكيــد أهنــا ســتتطور وتصبــح مقاولــة كــربى مــع جمموعــة مــن االقرتاحــات 

وجمموعــة مــن املبــادرات. أصبحــت معروفــة

   هلــذا ال جيــب االعتمــاد علــى كــرة القــدم فقــط، جيــب أن تكــون ملدينــة ســال بصمــة وهويــة وهــذه البصمــة أتيت مــن 
التخصــص يف رايضــة تفوقــت وجنحــت فيهــا املدينــة.

    هذه هي االسرتاتيجية الي جيب اتباعها ورمسها كمسؤولني، كلجنة اقرتاحية،  وكمسؤولني مجاعيني داعمني.

ميكن التمييز بني نوعني من الدعم املادي  :
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ـ دعم يعطى للرايضة النخبوية.

ـ دعم آخرخاص جبميع اجلمعيات.

    الدعــم الوحيــد الــذي تســتفيد منــه اجلمعيــات هــو دعــم اجملالــس املنتخبــة الــذي أعتــربه ال رايضــي وغــري عــادل، 
وهــذا هــو املشــكل احلقيقــي الــذي تعانيــه الرايضــة يف ســال واحلــل يف رأيــي هــو ربــط الدعــم بدفــرت التحمــالت، هــذا 
األخــري  جيــب أن يتضمــن آليــات املراقبــة الــي جيــب أن تطبــق فيمــا خيــص الدعــم املــادي الــذي جيــب أن يســتفيد 

منــه مــن يســتحقه.

   فالدعــم جيــب أن يرتبــط ابلنجاحــات واأللقــاب واالجتهــاد، فهنــاك مــن جيتهــد وهنــاك العكــس، فــال ميكــن دعمهــم 
بنفــس الطريقــة. نتمــىن أن نــرى مدينــة ســال يف حلــة جديــدة علــى املســتوى الرايضــي.

السيد مومن إطار بوزارة الشبيبة والرايضة : 

بعــد التحيــة، املالحظــة األوىل هــي أن مدينــة ســال حلــد اآلن يف اجلانــب الرايضــي تعــاين نقصــا كبــري خصوصــا يف 
تكويــن املدربــني واألطــر والرايضيــني .

    ابلفعــل هنــاك أكادمييــات ومراكــز وطنيــة كبــرية يف كــرة القدم،الســلة، مراكــز عســكرية ، مركــز ذوي االحتياجــات 
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اخلاصــة ولكــن هنــاك نقــص يف التكويــن حبيــث مل تفكــر أيــة جامعــة يف التكويــن ال علــى الصعيــد اجلهــوي وال علــى 
الصعيــد احمللــي.

اقرتاحات:

ـ ويف هــذا اإلطــار أطلــب مــن اجلماعــة ومنظمــي هــذا اللقــاء عقــد شــراكة مــع معهــد مــوالي رشــيد الــذي يتوفــر علــى 
األطــر يف مجيــع االختصاصــات هنــاك، أطــر يف كــرة القــدم علــى الصعيــد الوطــي والــدويل يقومــون بــدورات تكوينيــة 

علــى الصعيــد الوطــي. ملــاذا اجلماعــة ال تفكــر بعقــد شــراكة مــع معهــد مــوالي رشــيد للدخــول يف إطــار التكويــن.

ANAPEC قامــت بــدورة تكوينيــة مدهتــا ثالثــة أشــهر مبعهــد مــوالي رشــيد قبــل ســنتني، لكــن لألســف مل حيضــر 
األطــر الــي كانــت ستســتفيد مــن التكويــن ، جيــب إشــراف اجلماعــة علــى مثــل هــذه األمــور.

ـ تنظيــم التظاهــرات ضعيــف جــدا ابملقارنــة مــع مدينــة مليونيــة وابلتحديــد التظاهــرات الكبــرية، يف مســتوى ماراطــون 
الــرابط مثــال. ســبق لنــا أن قمنــا بتظاهــرات مبدينــة ســال » أســوار ســال يف 2007 » شــارك فيهــا حــوايل 8000 

متســابق مــن مجيــع أحنــاء العــامل.

ـ قمنــا بــدورة تنقيــب » أبطــال الغــد » منهــا انبثقــت عــدة أنديــة مــن بينهــا انطالقــة مدرســة كــرة الســلة والــي أشــرفت 
عليهــا املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية.

- مجيــع البطــوالت الوطنيــة يف الرايضــات املدرســية، تكــون ألعــاب القــوى دائمــا هــي الفائــزة، لألســف يف املقابــل 
مدينــة ســال ال تتوفــر علــى اندي ألعــاب القــوى، هنــاك اندي واحــد كان يشــرف عليــه املرحــوم الســيد ســرياج ولكــن 
لألســف مل تعــد مجعيــة ســال تشــرف عليــه، هلــذا أحــث املســؤولني علــى تشــجيع هــذه الرايضــة، فــال جيــب أخــذ كــرة 
القــدم دائمــا كرائــد للرايضــة، جيــب البحــث عــن رايضــات أخــرى ميكــن النجــاح فيهــا ككــرة الســلة، كذلــك ألعــاب 

القــوى ميكــن الرهــان عليهــا ألن هلــا مجهــور كبــري، وأبطــال جيديــن. 

هلــذا أرى أن جانــب التظاهــرات، توفــري أنديــة أللعــاب القــوى، تكويــن األطــر وهــو أمــر مهــم وســال تتوفــر علــى أطــر 
مســتعدة للتكويــن. جيــب فقــط إعطاؤهــم العنايــة الــي يســتحقوهنا وشــكرا.

السيد نور الدين بنعبد النيب  : مسري اجللسة أشكر اإلخوة املتدخلني.

  لإلشــارة فقــط معنــا مقــرر اجللســة وكل اقرتاحاتكــم تســجل، ابإلضافــة إىل أن اجلماعــة وضعــت رهــن إشــارتكم بوابــة 
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إليكرتونية :ma.villedesalé@Pack2022 إلرسال اقرتاحاتكم وستؤخذ بعني االعتبار.

السيد انصر : أستاذ ابملعهد امللكي لتكوين األطر، بطل سابق أللعاب القوى :

    أوال نشــكر اجلماعــة علــى اجملهــود الكبــري الــذي قامــت بــه، وهــذه فرصــة لنعــرف مجيــع املســؤولني الرايضيــني مبدينــة 
ــا أن كل املتدخلــني  ــة ســال يف مجيــع االختصاصــات، الحظن ــة الــي تتوفــر عليهــا مدين ســال علــى املنشــآت الرايضي

حتدثــوا عــن الرايضــة املدرســية، عــن املنشــآت الرايضيــة، الرايضــة النســوية ورايضــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

    علمــا أن مدينــة ســال حتتضــن مجيــع الرايضــات وتتوفــر علــى منشــآت كبــرية مثــل : مركــز حممــد الســادس لــذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، معهــد مــوالي رشــيد لتكويــن لألطــر، أكادمييــة حممــد الســادس لكــرة القــدم، املســبح نصــف 

أوملــيب ســال اجلديــدة.

    هــذه النــدوة أاتحــت الفرصــة جلميــع املتدخلــني خصوصــا املســؤولني الرايضيــني علــى صعيــد األنديــة لوضــع خريطــة 
طريــق مــن أجــل اســتثمار هــذه املنشــآت الرايضية.

نطلــب مــن اجلماعــة عقــد شــراكة مــع معهــد مــوالي رشــيد الــذي يتوفــر علــى أطــر رايضيــة يف مجيــع 	 
للســاكنة. تكوينيــة  دورات  لتنظيــم  التخصصــات 
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أمتىن من اجلماعة أن أتخذ توصياتنا بعني االعتبار وشكرا.

فاعل مجعوي 

نسجل خصاصا كبريا يف عدد املالعب.	 

الدفاعيــة ال جيــدون 	  الفنــون  هنــاك قاعــات ال تســتغل بطريقــة جيــدة، فمثــال رايضــة فنــون احلــرب أو 
. للتداريــب  فضــاءات 

السيد عبد الرؤوف: أمني مال اجلمعية الرايضية السالوية لألشخاص يف وضعية إعاقة.

الــي تصــب يف مصلحــة املدينــة  اللقــاءات التشــاورية       ابمســي وابســم اجلمعيــة نشــكر اجلماعــة علــى هــذه 
الرايضــي. اجملــال  يف  العاملــة  واجلمعيــات 

     حنــن كجمعيــة رايضيــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة نتــدرب يف مركــز حممــد الســادس للمعاقــني ومنخرطــني يف 
اجلامعــة وننشــط يف عشــرة أنــواع رايضيــة، أربعــة مجاعيــة متــارس مــن طــرف األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة الســمعية 
واحلركيــة وهــي: كــرة القــدم للمبتوريــن، كــرة الســلة علــى الكراســي وكــرة الطائــرة جلــوس، أيضــا هنــاك كــرة القــدم 
للصــم والبكــم. أمــا ابلنســبة للرايضــات الفرديــة الســتة فهــي: الســباحة، البوتشــيا، ألعــاب القــوى، محــل األثقــال، 

الكــرة احلديديــة، كــرة الطاولــة.

     لإلشــارة فجمعيتنــا عانــت مشــكل التواصــل حبيــث راســلت املصــاحل املختصــة لالســتفادة مــن القاعــة املغطــاة حــي 
الســالم، مســبح ســال اجلديــدة وقاعــة بئــر أنــزران دون أن نتوصــل أبي جــواب.

     مشكل آخر نصادفه هو أن مالعب القرب صغرية، دون إانرة، دون أتمني، دون صيانة ودون مرافق صحية، 
ابإلضافة إىل ضرورة األداء يف بعض املالعب. 

االقرتاح :

نطلب من اجلماعة أن توفر لنا قاعة إضافية.	 

السيد عبد الكرمي التزاري: فاعل مجعوي

     بنــاء علــى مــا متــت مالحظتــه علــى أرض الواقــع وكمــا جــاء علــى لســان اإلخــوة املتدخلــني ســابقا جيــزم اجلميــع 
علــى أن مدينــة ســال عرفــت حركــة ديناميكيــة جديــدة وقفــزة نوعيــة يف جمــال توفــري مرافــق رايضيــة جديــدة مل تعرفهــا 
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مــن قبــل، وهــذا اثبــت وصحيــح، لكــن وقبــل الغــوص يف هــذا املوضــوع وجــب علينــا أوال تصنيــف هاتــه املرافــق 
واجلهــات التابعــة هلــا، هنــاك مالعــب اتبعــة للجماعــة مثــال ملعــب اإلمــام مالــك ابلقريــة، كذلــك هنــاك جمموعــة مــن 

القاعــات املغطــاة مثــال القاعــة املغطــاة ســال اجلديــدة.

     مالعــب اتبعــة للعمالــة مثــال مالعــب قطــاع 7 بقريــة أوالد موســى وأخــريا الوافــد اجلديــد مالعــب القــرب 
ــة التنشــيط الثقــايف  الــي تتواجــد ابملقاطعــات اخلمــس للمدينــة والــي تنتســب للمبــادرة الوطنيــة والــي تديرهــا مجعي
والرايضــي لســال، ومالعــب اتبعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم األويل والرايضــة، وزارة الشــبيبة والرايضــة ســابقا. حتتــل 
ــة تليهــا بنســبة بعيــدة جــدا كــرة الســلة وأقــل كذلــك كــرة اليــد  مالعــب كــرة القــدم الرتبــة األوىل مــن حيــث العددي
بينمــا تبقــى الرايضــات األخــرى بــدون مرافــق مثــال املالكمــة، كــرة املضــرب، الكــرة الطائــرة إىل غــري ذلــك، ولألســف 

مدينــة ســال هبــا جمموعــة مــن الفــرق متــارس ابلعصبــة وتتنافــس علــى مراتــب أوىل.

     املدينــة ال متتلــك إال ملعبــني لفئــة الكبــار إذا اعتــربان امللعــب الكبــري لســيدي موســى ملعبــا صاحلــا ملزاولــة هاتــه 
الرايضــة، ويبقــى لدينــا ملعــب واحــد وهــو ملعــب حــي الرمحــة. 

ابلنســبة ملالعــب القــرب فهــي تعــرف جمموعــة مــن اإلكراهــات  أمههــا االكتظــاظ حيــث بلــغ عــدد الســاعات املســتغلة 
أســبوعيا 1600 ســاعة وبلــغ عــدد اجلمعيــات خــالل املوســم املنصــرم 95 مجعيــة، وارتفــع هــذا املوســم إىل 105 
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مجعيــة وعــدد األطفــال مــا يفــوق 3440 والســاعات املخصصــة هلــم تزيــد عــن 403 ســاعة وهــي حصــص جمانيــة، 
يف ظــل هــذا املثــال البســيط نالحــظ مــدى الضغــط املوجــه هلاتــه املالعــب والــذي ينعكــس علــى أرضيــة املالعــب، 
انقطــاع اإلانرة، تكســري األبــواب، ابلنســبة ملالعــب قطــاع 7 بقريــة أوالد موســى أصبحــت غــري صاحلــة ملزاولــة أي 

نــوع مــن الرايضــات.

     رايضــات أخــرى ال جتــد هلــا موطنــا بيننــا، كــرة الســلة علــى الكراســي، رايضــة املالكمــة والــي تتنافــس اليــوم علــى 
ربــع هنائــي املغــرب.

       لنقــول يف األخــري أن ملدينــة ســال بنيــة حتتيــة مهمــة فقــط حنــو منطقــة حــي الســالم، فخــي ترســم خطــا ينطلــق مــن 
طريــق مكنــاس حنــو الكليــة وميــر عــرب مركــز حممــد الســادس للمعاقــني مــارا ابملركــب الرايضــي حممــد الســادس وقادمــا 

مــن معهــد مــوالي رشــيد ومتوقفــا بنواحــي معهــد اجليــش امللكــي ابملعمــورة.

     فهــذه مدينــة رايضيــة ولــن جتدهــا يف أي منطقــة إال يف مدينــة تعتــرب حبلــى ابملواهــب الرايضيــة، فعلــى ســبيل املثــال 
كــرة الســلة مــن الرايضــات الــي بفضلهــا أصبــح العــامل يعــرف مدينــة ســال.

     نعــود ونقــول أن رغــم هــذا الكــم مــن البنيــات التحتيــة فهــي يف خطــر الــزوال إذا مل نتمكــن مــن تدبريهــا ابلشــكل 
اإلجيــايب عــرب حتســيس اجلميــع مبســؤولية احملافظــة عليهــا والعنايــة هبــا.     

السيد حممد بوصبع: فاعل مجعوي وعضو مبقاطعة اتبريكت 

تدخلي سيكون عبارة عن جمموعة من املالحظات:

- سبب عدم توفر اجلمعية الرايضية السالوية على فريق هو أن عملية التنقيب توقفت.

ــة مــع أهنــم  ــة خــارج املدين ــة الســالوية ال هتتــم بالعبيهــا، الذيــن أصبحــوا ميارســون يف أندي ــة الرايضي - ملــاذا اجلمعي
ســالويون. 

- مبلغ ضخم مينح جلمعية واحدة ال نستفيد منها، ومجعيات أخرى تدعم مببلغ زهيد ال يكفي لشيء.

- بعــض األحيــاء مبدينــة ســال ) حــي الرمحــة، حــي الفروكــي، حــي بــن داوود، الــدار احلمــراء، اتبريكــت اجلنوبيــة ( ال 
تتوفــر علــى مالعــب القــرب وهــذا خطــأ يف التدبــري. 

- ضرورة تسيري مالعب القرب من طرف املسؤولني الرايضيني.
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االقرتاحات :

ـ ملــا ال تدبــر مالعــب القــرب مــن طــرف رؤســاء اجلمعيــات، والفــرق تــؤدي مثنــا رمــزاي تســتفيد منــه األنديــة دون تدخــل 
اجلماعــة أو العمالة.

ـ فتح املسبح البلدي حي الرمحة.

      لألســف ذكــران كل الرايضــات إال رايضــة الغــوص، ومعنــا يف القاعــة مجعيــة املرجــان للغــوص ومجيــع الرايضــات 
املائيــة، مؤخــرا احتلــت املرتبــة الثالثــة وطنيــا مــع العلــم أهنــم قبــل الذهــاب للمشــاركة يف النهائيــات ابلــدار البيضــاء مل 
تكــن لديهــم وال حصــة تدريبيــة واحــدة، التجــأوا إىل مجيــع املســؤولني مبدينــة ســال لالســتفادة مــن حصــص تدريبيــة يف 
أي مســبح ومل جيــدو آذاان صاغيــة. وكانــوا ســيرتاجعون عــن املشــاركة لــوال دعــم اجلمعيــات ولــو معنــواي، وفعــال شــاركوا 

وفــازوا. أطلــب مــن اجلميــع التصفيــق جلمعيــة املرجــان املمثلــة يف رئيســها الســيد جليــل الســقايطي.

     بــكل صراحــة هــذه اجلمعيــة مل حتظــى ابلعنايــة، إال مــن طــرف رئيــس مقاطعــة اتبريكــت الــذي أقــام حفــل اســتقبال 
علــى شــرفهم بــدار الشــباب اتبريكــت.

السيد سعيد الناكودي: الكاتب العام جلمعية أنوال السالوية

نشكر اجلماعة على هذا اللقاء للتعبري عن املشاكل الي تعيشها اجلمعيات الرايضية.

- أوال أان أختلــف مــع الســيد العلــوي يف كــون كــرة القــدم مكلفــة وكــرة الســلة حققــت ألقــاب يعــي االســتغناء عــن 
كــرة القــدم.

يف نظــري اإلجنــاز احلقيقــي هــو جتنيــب األطفــال اإلدمــان وهــذا مــا تقــوم بــه اجلمعيــات يف اشــتغاهلا معهــم فهــي تــريب 
مثلمــا تــدرب. 

ـ اإلطــار القانــوين املنظــم للجمعيــات الرايضيــة خصوصــا 09/30 يضيــق اخلنــاق علــى اجلمعيــات وخيلــق لنــا نوعــا مــن 
الدعــم ميكــن تســميته ابلريــع الــذي تتهافــت عليــه اجلمعيــات لالســتفادة حبصــة األســد.

اقرتاحات :

      ـ نعــرف أن اجلمعيــات الرايضيــة لديهــا برانمــج ويربطهــا ابلعصــب وهــي مطالبــة بتنفيــذه ويتطلــب مصاريــف 
واضحــة، أطلــب مــن اجلماعــة إهنــاء هــذا النــوع مــن التمويــل للجمعيــات وأتخــذ الربامــج مــن العصــب وتقــوم بتمويــل 

هــذه األنشــطة ) النقــل، احلــكام، األكل...(.
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     ـ مالعــب القــرب أالحــظ أهنــا غــري نظيفــة وال ختضــع للصيانــة فكيــف ملثــل هــذه املرافــق أن تنتــج شــبااب واعيــا، 
يتحلــى بــروح املواطنــة ويدافــع عــن الثوابــت الوطنيــة.

السيد جليل السقايطي: رئيس مجعية املرجان للغوص

مجعية املرجان للغوص حاصلة على بطولة املغرب 2019 .	 

حاصلة على درع األمرية لال حسناء وكانت أول مرة حتصل عليه مدينة سال 	 

تتلمــذت علــى يــد الســيد عشــاق يف البيئــة الرايضيــة، كنــا نؤطــر أطفالنــا عنــد نزوهلــم إىل البحــر أو النهــر 	 
يف حــب البيئــة.

ــا اخلاصــة فقــط لتبقــى رايضــة الغــوص  ــة ابهظــة نؤديهــا مــن أموالن كل هــذه اإلجنــازات كانــت ابكــرتاء مســابح أبمثن
علــى قيــد احليــاة.

كل هــذه اإلجنــازات حققهــا أبنــاء مدينــة ســال عــن طريــق مجعيــة املرجــان وإبمكانياهتــا جــد احملــدودة، فنحــن نفتخــر 
هبــؤالء األبطــال الذيــن حــازوا مراتــب مشــرفة علــى الصعيــد الــدويل.
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     مؤخــرا وضعنــا مشــروع تدبــري املســبح البلــدي حلــي الرمحــة لتدريــب أطفــال الطبقــة الشــعبية علــى ممارســة رايضــة 
األغنيــاء. فجمعيتنــا هلــا ابإلضافــة إىل البعــد الرايضــي بعــد اجتماعــي.

السيد رشيد العلوي: رئيس مجعية 2 مارس للتنمية االجتماعية والثقافية بسال

    يف إطــار برانمــج عمــل مجاعــة ســال 2022 -2027 ، ومــن أجــل النهــوض ابلرايضــة يف ســال ســواء مــن حيــث 
املقرتحــات، األهــداف، املعيقــات أو األهــداف املســطرة البــد مــن التعــاون والتضامــن لتحقيــق املبتغــى.

السيد عبد احلكيم : الكرة احلديدية.

بعد التحية، لدي جمموعة من النقط أريد التطرق إليها وهي:

 حنن ال نتوفر على منحة مع أننا حنن من يعطي أبطال إفريقيا وأبطال العامل للجامعة.	 

لدينــا 186 العــب ولدينــا ملعــب، التنقــل والبدلــة مــن مالنــا اخلــاص، فقــد حرمنــا مــن املنحــة الــي 	 
أصبحــت تعطــى فقــط لكــرة الســلة وكــرة القــدم، والنتيجــة أن الكــرة احلديديــة تعــاين مبدينــة ســال.

أطلب منكم السيد عشاق إضافة اسم اجلمعية يف احتاد اجلمعيات.	 
مقاطعة بطانة كانت تدعمنا ببعض اجلوائز.	 

السيد ايسني:  مجعوي

      أوال أمتــىن أن تكــون اللجنــة الــي ســتتحاور معهــا هــذه اجلمعيــات رايضيــة ابمتيــاز فهــذه اجلمعيــات تعطــي الغــايل 
ــة  ــن : البني ــة ســال إال مــن خــالل حموري والنفيــس مــن أجــل أتطــري األطفــال. فــال ميكــن للرايضــة أن تتطــور يف مدين

التحتيــة والدعــم املــايل .

البنية التحتية : قلة املالعب.	 

الدعم املايل:  جيب أن يعتمد على مقاييس.	 

استاذة الرتبية البدنية  و فاعل مجعوي 

مرحبا ابجلميع لدي جمموعة من املالحظات:

ـ اجلمعيــة الرايضيــة الســالوية كانــت ختــرج األبطــال خصوصــا يف مدينــة ســال ويف مجيــع أنــواع الرايضــات. أمــا اآلن 
فاألبطــال يؤخــذون مــن النــوادي.
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ـ انعــدام الشــراكات املفــروض عقدهــا بــني األنديــة، اجلمعيــات والــوزارة ألن هــذه األخــرية تتوفــر علــى مالعــب 
رايضيــة، أطــر ومــوارد.

ـ مؤخــرا متــت شــراكة بــني اجلامعــة امللكيــة املغربيــة لكــرة القــدم وشــركة  système sport étude ( ) هــذه 
الشــراكة ضمــت مجيــع مــدراء األكادمييــات ابملغــرب للجمــع بــني الدراســة والرايضــة وهــذه ابدرة طيبــة. هــذه الفكــرة 

كان علــى مدينــة ســال أن تكــون ســباقة هلــا ألهنــا كانــت موجــودة ومل أتخذهــا بعــني االعتبــار.

ـ كــرة القــدم النســوية مل حتظــى ابلعنايــة الالزمــة علــى صعيــد مدينــة ســال فتطويرهــا كان علــى الصعيــد الوطــي فقــط 
ال علــى الصعيــد احمللــي.

ـ مدينــة ســال اثين مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان وال تتوفــر علــى أي فريــق لكــرة القــدم النســوية، لدينــا اندي اجليــش 
امللكــي الــذي يعتــربه األغلبيــة ال ينتمــي ملدينــة ســال.

السيد عزيز العريب: رئيس مجعية AJAX الرايضية السالوية

تدخلي سيكون من خالل هذه النقط:

-  مالعب القرب املريسة يستفيد منها مخس أو ست مجعيات فقط مع أهنا خمصصة لكل اجلمعيات.
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-  حي االنبعاث ال يتوفر على ملعب، إذ نستفيد من ساعتني يف طريق مكناس لكنها غري كافية.

فاجلمعية هلا دور كبري يف تشجيع األطفال على الرايضة ومحايتهم من التعاطي  للمخدرات.  وشكرا.

فاعل مجعوي العيايدة 

أان فقــط أريــد أن أؤكــد أن العيايــدة بــدون مالعــب، بــدون دار الشــباب امللعــب الوحيــد غــري كايف ممــا حيــرم جمموعــة 
مــن األطفــال مــن ممارســة الرايضــة.

ـ أطلب من املنتخبني اإلصغاء لنا لالستماع للمشاكل الي نعيشها.

ـ ضرورة إنشاء مالعب إضافية فالعيايدة يف حاجة إىل فضاءات رايضية.

ـ إنشاء احتاد مجعيات للدفاع عن مطالب اجلمعيات.

فاعل مجعوي 

     سأحتدث عن مدينة سال اجلديدة املنسية واملهمشة، فهي تتوفر على ملعبني فقط، ومها بدون إانرة.

هــذه املدينــة حتتضــن عــددا كبــريا مــن األطفــال دون الســن 15 أغلبهــم ينتمــي إىل الطبقــة الفقــرية، هلــم مواهــب لكــن 
ال جيــدون مــن يدعمهــم ممــا أدى أبغلبهــم إىل تعاطــي املخــدرات.

االقرتاحات :

ـ ضرورة هتيئة مالعب : شنكيط، بيي، ابحسن.

ـ نطالب بزايدة عدد مالعب القرب .

السيد عادل العمري: رئيس مجعية سلة لكرة السلة إانث أقل من 15 سنة

      حصلنــا ألول مــرة يف اتريــخ كــرة الســلة الوطنيــة الرتبــة 16 عامليــا يف حتــدي املهــارات. وأحســن العبــة يف هــذا 
الفريــق هــي مــن مدينــة ســال، هــذه الالعبــة مــن بــني 10 الالعبــات األوائــل يف العــامل يف حتــدي املهــارات.

      مدينــة ســال تتوفــر علــى طاقــات فقــط يلزمنــا اإلمكانيــات، فريــق مجعيــة ســلة أول فريــق نســوي ميــارس يف القســم 
املمتــاز وطنيــا كفريــق اجلمعيــة الســالوية الــي حتظــى بدعــم يقــدر بـــ 300 مليــون ســنتيم، أمــا مجعيتنــا اســتفادت مببلــغ 
16000 درهــم فقــط، ممــا اضطــرين لالعتــذار عــن املشــاركة يف القســم الوطــي املمتــاز، وانســحبت مــن البطولــة 
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ــا يف الســنة املاضيــة عنــد مشــاركتنا يف القســم  ــازة، والدليــل أنن الوطنيــة، مــع أن بطالتنــا تتمتعــن مبؤهــالت جــد ممت
املمتــاز كنــا يف املرتبــة اخلامســة وطنيــا بعــد اجليــش امللكــي، الفتــح الرايضــي، النــادي املكناســي، الكوكــب املراكشــي 
هــذه الفــرق كلهــا مدعمــة مــن طــرف اجلماعــات واجلهــات التابعــة هلــا أمــا حنــن فــال نســتفيد مــن الدعــم املالئــم 

إلجنازاتنــا.

       لإلشارة فبطالتنا مت توزيعهن مقابل أجر زهيد على الفرق الوطنية ألهنن ميلكن مؤهالت القسم املمتاز. 

يف األخري أرى أننا إن مل نعتي أببطالنا وندعم اجلمعيات بطريقة معقولة فالرايضة يف مدينة سال ستموت حتما. 

السيد عبد اللطيف رئيس مجعية صقور العزوزي:

     هــذا اليــوم اترخيــي ألن اجلماعــة ومســؤوليها بعــد غيــاب طويــل يتحدثــون عــن واقــع الرايضــة بســال، هــذا الواقــع 
املــزرى والكارثــي. 

    الحظــت أن رايضــة فنــون احلــرب مل يتــم التطــرق إليهــا مــع أهنــا هــي الرايضــة الوحيــدة الــي شــاركت يف األلعــاب 
األوملبيــة، ومعنــا أبطــال مــن مدينــة ســال 
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   مــع كامــل األســف القاعــات الرايضيــة لفنــون احلــرب تعتمــد علــى نفســها وهــي حمــرك الرايضــة علــى الصعيــد 
الوطــي، وتنقــذ فئــة كبــرية مــن األطفــال وأبمثنــة رمزيــة. 

االقرتاحات :

نطلــب مــن املنتخبــني الوفــاء بعهودهــم، فرايضــة فنــون احلــرب تعيــش وضعــا كارثيــا خصوصــا بعــد اجلائحــة 	 
ألن أغلــب القاعــات الرايضيــة أغلقــت ممــا أدى إىل إفالســها، هــذه القاعــات كانــت تشــغل جمموعــة مــن 

األطــر الرايضيــة. 

مركــز السوســيو رايضــي ســال اجلديــدة الزال مغلقــا، احلمــد هلل الوضــع الوابئــي حتســن وهــذا املركــز فضــاء 	 
رايضــي ممتــاز للســاكنة. 

نرجو منكم إنقاذ هذه اجلمعيات وتقدمي الدعم هلا وشكرا.	 

السيد أشرف أوالد علي محو: فاعل مجعوي 

سأبدأ مداخلي بسؤال: 

رايضة املكفوفني يف مدينة سال إىل أين؟

جوابنا على هذا السؤال هو: 

اجلمعيــة الســالوية للمكفوفــني وضعــاف البصــر حصلــت علــى 11 لقبــا يف مــدة 7 ســنوات. عندمــا نقــول 	 
أن الرايضــة تعــاين ابلنســبة للشــخص الســوي فعنــد املكفــوف املعــاانة تتضاعــف داخــل املالعــب بســبب 

انعــدام الولوجيــات. 

حنــن كجمعيــة اشــتغالنا علــى الصعيــد الوطــي أعطــى مثــاره علــى الصعيــد الــدويل، فاليــوم مدينــة ســال تفتخــر 	 
ببطلــني شــاركا يف األلعــاب البــارا أوملبيــة وأحــرزا الكثــري مــن امليداليــات، هلــذا نشــكر جاللــة امللــك الــذي 

هنــأ مدينــة ســال مــن خالهلــم. 

االقرتاحات :

ختصيص مدينة سال ملالعب وقاعات خاصة برايضة املكفوفني وضعاف البصر.	 
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كــرة القــدم خاصــة حتتــاج لتجهيــزات ال ميكــن نقلهــا مــن ملعــب آلخــر، فنحــن أبطــال ســال يف جمموعــة مــن 	 
الرايضــات نتنقــل إىل مدينــة الــرابط ألهنــا تتوفــر علــى ملعــب مبعايــري خاصــة.

أمتىن أن يعطي اجمللس كلمته من خالل الدعم.	 

مدينــة ســال ســتعرف إنشــاء حــي صناعــي جديــد ومــن املؤكــد أن اجلماعــة ســتكون طرفــا يف النقــاش، فلمــاذا 	 
ال خيصــص حيــز مــن الدعــم بشــكل مباشــر جلمعيــات ذوي االحتياجــات اخلاصــة الــي تنشــط يف اجملــال 
الرايضــي، وهبــذا ســيتم تغطيــة جــزء كبــري مــن االحتياجــات، ولــن نعتمــد علــى اجلماعــة فقــط، بــل ســيدخل 
القطــاع اخلــاص كمســاهم، خصوصــا أن بــالدان تتجــه حنــو الشــراكات املواطنــة الــي ســتؤكد لنــا هــذا املبــدأ 

مــن خــالل هــذه احملطــة وشــكرا.

السيد صالح موريدي: رئيس اجلمعية السالوية للكريكت

      تدخلــي يؤكــد مــا قالــه زمالئــي يف أن واقــع الرايضــة مبدينــة ســال هــو كارثــي، بســبب غيــاب التكويــن يف اجلانــب 
اإلداري ونقــص املواكبــة هلــذه اجلمعيــات، والنتيجــة هــي وجــود مشــكل الوصــول إىل اجلهــات الداعمــة وابلتــايل انــداثر 

بعــض اجلمعيات.

  االقرتاحات :                                                                                                                                                                                                         

تنظيم اجلماعة لدورات تكوينية لفائدة اجلمعيات.	 

ضعــف الــدم املــايل ســببه عــدم التواصــل بــني اجلمعيــات واجلهــات املســؤولة الــي جيــب أن تكــون ملمــة 	 
بشــأن الرايضــي.

فاعل مجعوي 

      ابلنســبة للمعــاانة الــي تعيشــها الرايضــة يف مدينــة ســال، فــأان أضــم صــويت جلميــع اجلمعيــات الــي حتدثــت عــن 
مشــاكلها مــع الدعــم، والســبب يف رأيــي هــو عــدم التخصــص، وأن املســؤولني عــن الدعــم بعيــدون وال يدركــون 

ــة الــي تعيشــها الرايضــة يف ســال املعروفــة أببطاهلــا. و شــكرا. املشــاكل احلقيقي
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السيدة سارة موزون: رئيسة أكادميية كرة القدم األمريكية

مجعيتنا هي أول مجعية سالوية لكرة القدم األمريكية، صادفت جمموعة من العراقيل وهي:

 ســاعتان، هــي املــدة الــي تســتفيد منهــا اجلمعيــة مــن مالعــب طريــق مكنــاس، وهــي غــري كافيــة ألن اجلمعيــة 	 
ميــارس  هبــا األطفــال، ذكــور وإانث.

احتــكار مالعــب القــرب لبــاب املريســة مــن طــرف بعــض اجلمعيــات، ابإلضافــة إىل اســتغالل هــذه املالعــب 	 
مــن طــرف مجعيــات رابطيــة.

مســريو مالعــب القــرب غــري مؤهلــني هلــذا التســيري، فلمــاذا ال تســري مــن طــرف جمموعــة مــن اجلمعيــات 	 
ــة واحــدة. وليــس مجعي

قمنــا بشــراكة مــع مجعيــات التوحــد للرتفيــه عليهــم ويف نفــس الوقــت للتعريــف ابجلمعيــة لكــن يبقــى مشــكل 	 
املالعــب مطروحــا.

السيد يوسف: فاعل مجعوي 

يف رأيي اجمللس يتحمل املسؤولية يف التمييز يف الدعم بني اجلمعيات.	 

ضرورة منح الدعم ملن يستحقه ومتابعته. 	 

اجمللــس الســابق تعامــل مــع حالــة شــادة عصبــة الغــرب لكــرة القــدم تعامــل ابحليــاد ال نعــرف مــا هــو الســبب 	 
حنــن صــربان ألننــا وجــدان أانســا ســاندوان، أمــا اجمللــس احلــايل يف املنحــة الــي اســتفدان منهــا تقــدر ب 10000 

درهــم مت صرفهــا يف احلــني ألداء ديــون مرتاكمــة خاصــة لتغطيــة مصاريــف تغذيــة الالعبــني.

السيد الطاهر : مجعوي ينشط ابلدار احلمراء

انعدام املالعب ابلدار احلمراء.	 

بعد املالعب عن الساكنة حيرم أطفاهلا من ممارسة الرايضة.	 
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السيد بوشعيب عيوش: رئيس مجعية الوفاء السالوي لكرة القدم حي الرمحة

     نشــكر مجاعــة ســال علــى هــذا اللقــاء التشــاوري والــذي أضــم فيــه صــويت لصــوت زمالئــي فيمــا خيــص معــاانة 
اجلمعيــات الرايضيــة جبميــع أنواعهــا يف ســال، مشــكورين علــى اجملهــودات املبذولــة الحتــواء الطفــل ومحايتــه وانقــاذه.

أوال: أرجو االهتمام ابجلمعيات ودعمها ألهنا هي أساس جناح الرايضة.	 

اثنيا: مالعب القرب طريقة تسيريها وطريقة توزيع احلصص غري عادلة.	 

اثلثــا: مجعيتنــا حمرومــة مــن االســتفادة مــن ملعــب حــي الرمحــة أو ملعــب ابب املريســة وحــى ملعــب ســيدي 	 

موســى رغــم حالتــه املزريــة كان ســيخفف عنــا العــبء لــو اســتفدان منــه.

السيد اإلدريسي حممد: فاعل مجعوي

املشكل الذي نعيشه يف مجيع القطاعات هو عدم  التواصل الذي يعي عدم االحرتام.	 

غياب النخب السياسية.	 

تشجيع الرايضة اجلامعية.	 
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السيد إدريس: فاعل مجعوي 

ابلنســبة يل أول إشــكالية هــي التمويــل، وهلــذا جيــب أن نشــتغل علــى مســتوى الرتافــع كآليــة دســتورية قويــة، 	 
فاملــادة 141 املتعلقــة ابملنفعــة العامــة تســمح لعــدد مــن اجلمعيــات االســتفادة مــن الدعــم مــن املنبــع وهــذا 

مــا جيــب أن نرتافــع عليــه علــى املســتوى التشــريعي.

ابلنســبة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة هنــاك إشــكالية الولوجيــات يف املالعــب، و هــذا يعــي إقصــاء فئــة 	 
ــة، جيــب إعــادة النظــر يف هــذه النقطــة. معين

بعض املالعب هبا ولوجيات لكن ال حترتم الضوابط العاملية.	 

ضرورة التصريح حبراس مالعب القرب هبم ليحسوا أهنم ينتمون للملعب.	 

 اقرتاح :                                                                                                                                                                                                         

شــراكة مــع وزارة التعليــم والرايضــة وذلــك مبــأل اســتمارة حتــدد رغبــات التالميــذ بتحديــد نــوع الرايضــة، 	 
بنــاء علــى هــذه االســتمارات ســنصل إىل نــوع الرايضــة األكثــر طلبــا، وعليــه ســنحدد نــوع وعــدد املالعــب 

املــراد إنشــاؤها.

 	

فاعل مجعوي 	 

ســأحتدث عــن نقطــة تطرقــت هلــا الســيدة وفــاء وهــي أن اجلمعيــات  تعتمــد علــى مؤطريــن دون شــهادة تدريــب، هــذه 
األخــرية تقدمهــا العصبــة مقابــل 7000 درهــم، لالشــتغال هبــا مقابــل 600 درهــم شــهراي، إذن أول مــن يســتغل 

املؤطريــن هــم رؤســاء اجلمعيــات، الذيــن جيــب أن يكونــوا صادقــني يف عملهــم.

مشكل آخر نعيشه وهو صغر املالعب.

فاعل مجعوي 

هناك أمران حيوالن دون تنمية الرايضة بسال:

البنية التحتية. 		

الدعم املايل: هو مشكل جل الفرق، فهي ال تعرف ابلضبط اجلهة املسؤولة عن منح هذا الدعم. 		
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 السيد إدريس جفال: رئيس اجلمعية السالوية لكرة اليد

     لــن أحتــدث عــن فــرع كــرة اليــد، فألقابــه واترخيــه يتحدثــون عنــه. للتذكــري فقــط فــأول فــرع أدخــل كأس العــرش 
ملدينــة ســال هــو فــرع كــرة اليــد، مث جــاءت بعدهــا كــرة الســلة الــي هننئهــا ابملناســبة.

لإلشــارة فكــرة اليــد حمرومــة مــن املمارســة داخــل قاعــة البوعــزاوي، راســلنا يف هــذا الشــأن الســيد العامــل   
جــواب أبي  نتوصــل  مل  لألســف  املنــع،  هــذا  ســبب  ملعرفــة  اجلماعــة  رئيــس  والســيد 

مــن  الرايضــة،  السياســة يف  تداخــل  هــو  الرايضــة يف ســال  تعانيــه  الــذي  ابلنســبة يل املشــكل األســاس   
عليــا. مصــادر  مــن  بقــرار  بينهمــا  الفصــل  الضــروري 

خبصــوص البنيــات التحتيــة تقولــون أن ســال تتوفــر علــى عشــر قاعــات، فالوحيــدة الــي تتوفــر علــى الشــروط   
البوعــزاوي. قاعــة  هــي  الضروريــة 

السيد سعيد الشعباين: رئيس مجعية األجماد الرايضية السالوية لكرة القدم النسوية

     نشكر اجلماعة على هذا اللقاء التشاوري، وأمتىن أن يصل تدخلي هذا لكل املسؤولني ابملدينة.

يف ظــل جائحــة كــوروان مل جنــد أي خماطــب ســوى صاحــب اجلاللــة، فنحــن كفريــق رايضــي مل جنــد أي دعــم، يف حــني 
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اســتفادت مجعيــة دون ذكــر امسهــا مــن الدعــم، هــذا األخــري جيــب أن يشــمل مجيــع اجلمعيــات.

أؤكد لكم أن اجلمعية الي استفادت من دعم ال تستحقه فهي كانت يف نزاع مع األندية.

املسؤولون مل يتحملوا املسؤولية ومل يكونو إىل جانب الفاعل اجلمعوي الذي ضحى يف سبيل الوطن.


