أين الفساد ؟

في المؤتمرات وورش العمل التي

في الموظف الصغير الذي يتلكأ في

ُتكلف مبالغ باهظة وال يستفيد منها

أم أن الفساد
واجبه ويهمل
َ
دوامه ؟ ْ

أحد إال أصحاب الفنادق المضيفة ؟!

هو عدم امتثال السائقين لقواعد

أم في الشركات الخاصة التي تعلن
ْ

المرور ؟

أم عدم تق ّيد المصانع
ْ

عن وظائف شاغرة بشروط معينة

أم هو
بالمواصفات القياسية ؟
ْ

تم تفصيلها على مقاس من يرغبون

إهمال المريض في غرفة الطوارئ

بتوظيفهم ؟

أم هو رفع األسعار بال رحمة
؟
ْ

هل الفساد موجود في المؤسسات

أم ممارسة الغش
ودون منطق ؟ ْ

لدى

أم هو في البيئة التي
واالحتكار ؟ ْ

المستويات العليا ؟ أم هو في البيئة

أفسدها البشر بجشعهم

أم في
؟ ْ

غير النظيفة التي تنتج الفساد

المؤسسات العامة والخاصة التي

؟ أم هو في الظروف العامة التي

أم هو
تعمل بال حسيب وال رقيب !! ْ

خلقت هذه البيئة ؟ وهل مصدره

المحسوبيات والواسطة والشللية ؟

هو اإلنسان نفسه ؟ أم النظام الذي

أين هو الفساد بالضبط ؟

الحكومية

ذ محمد فرقوشي
مشروعة

أسئلة

تستدعي

أوال ً

تعريف الفساد ثم تحديد مكامنه
ومصادره قبل الشروع بمحاربته،
وهي

أسئلة

عامة

ولكن

عند

الحديث عن أوضاعنا بشكل خاص
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سيتفرع

عنها

بالضرورة

أسئلة

أخرى تفصيلية ،مثال :هل الفساد في
ممارسات بعض المنظمات حيث
يتقاضى المدراء رواتب خيالية وغير
منطقية مقارنة بمستوى الرواتب
في البلد ،ويوفدون خبراء أجانب
بأجور فلكية لإلشراف على مشاريع
من الممكن أن يديرها أي مواطن
مؤهل عاطل عن العمل ،أم الفساد

فقط،

وبالذات

يعيش فيه هذا اإلنسان ؟
قد يكون الفساد أي شيء مما سبق
وقونَ
أم هو في بعض التجار الذين ُيس ِّ
ْ

ذكره أو جميع ما ُ
ذكر ،وقد يكون

مواد منتهية الصالحية أو فاسدة أو

موجودا في أي فرد وفي أي مستوى

مخالفة للشروط الصحية والقوانين

وأي مكان ،ولكن محاربة الفساد

السارية !! دون أدنى اعتبار لصحة

تتطلب أوال ً التخلص من عقلية

المواطن أو لسمعة البلد ،فالمهم

اتهام اآلخرين وتبرئة الذات ،كما لو

لديهم هو الثراء السريع ،حتى لو

أن الفساد هو فقط ما يتعارض مع

كان أطفالنا هم من يدفعون فواتير

مصالحنا ،أو هو ما نراه في اآلخرين

تجار الموت !!

فقط ،ثم بعد ذلك نقر بأن المنبع
الحقيقي للفساد هو اإلنسان غير

هل الفساد هو أن يسرق المسئولون

المنتمي والالمبالي والسلبي الذي

الكبار من الموازنات العامة ؟ أم هو

يرى الفساد ويتعايش معه.

جاللة الملك محمد السادس
يعين أعضاء اللجنة الخاصة
بالنموذج التنموي

على إثر تعيين صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،في  19إلى المنجزات التي حققتها المملكة ،واإلصالحات التي تم اعتمادها،
نونبر الماضي للسيد شكيب بنموسى ،رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج وكذا انتظارات المواطنين ،والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
التنموي ،أشرف جاللة الملك اليوم الخميس على تعيين أعضاء اللجنة
وسترفع إلى النظر السامي لجاللة الملك ،بحلول الصيف المقبل،
المذكورة.
التعديالت الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد
وتتكون هذه اللجنة ،باإلضافة إلى الرئيس ،من  35عضوا ،يتوفرون النموذج التنموي الوطني.
على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة ،وعلى دراية واسعة بالمجتمع
المغربي وبالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وستعمل اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على
ضمان أوسع انخراط ممكن ».
والبيئية.
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كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج ،مشهود في ما يلي تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ،الذين عينهم يوم
لها بالعطاء وااللتزام ،تنخرط في القطاعين العام والخاص ،أو في الخميس ،صاحب الجاللة الملك محمد السادس
المجتمع المدني.
وباإلضافة إلى رئيسها ،السيد شكيب بنموسى ،تتكون هذه اللجنة من
وتفعيال للتوجيهات الملكية السامية ،ستنكب هذه اللجنة ،منذ اآلن ،على  35عضوا ،في ما يلي الئحة بأسمائهم ،وفق بالغ للديوان الملكي :
بحث ودراسة الوضع الراهن ،بصراحة وجرأة وموضوعية ،بالنظر

– عدنان عديوي  :مؤسس مشترك لـ »موروكن سانتير فور إينوفايشن
آند سوشل إنتروبرونورشيب » و أرضية « ولوج » الخاصة بالمشاركة – حميش حكيمة :أستاذة بالطب وفاعلة جمعوية في مجال الطب وعضو
بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
في تمويل مشاريع مبدعة ومبتكرة.
– رجاء أغزادي  :جراحة ممارسة رئيسة الجمعية المغربية « قلب
النساء »

– العربي الجعيدي :خبير اقتصادي وأستاذ جامعي .كبير الباحثين
بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

– محمد العمراني بوخبزة  :عميد كلية الحقوق بتطوان ،أستاذ التعليم
العالي بكلية الحقوق بطنجة

– إدريس جطو :وزير أول سابق .رئيس المجلس األعلى للحسابات.

– فريدة بليزيد  :ناقدة سينمائية مخرجة وكاتبة سيناريو
– ليلى بنعلي  :خبيرة دولية في مجال االستراتيجية الطاقية واالستدامة.
كبيرة االقتصاديين  ،مديرة االستراتيجية في االقتصاد واالستدامة بـ
»آبيكورب » .رئيسة النادي العربي للطاقة

5

– أحمد الجماني :باحث في علم االجتماع متخصص في الثقافة الحسانية
مهتم بالتنمية المجالية.
– إدريس كسيكس :كاتب ومسرحي ومدير مركز « إيكونوميا » للبحث
التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير.

– غيثة لحلو اليعقوبي :مديرة المدرسة المركزية بالدار البيضاء .رئيسة
– محمد بنموسى  :رجل اقتصاد متصرف سابق بمجلس أخالقيات القيم ومؤسسة مشتركة لحركة (المواطنون).
المنقولة ،نائب رئيس جمعية ضمير.
– فؤاد العروي :كاتب وأستاذ جامعي بكلية العلوم اإلنسانية بجامعة
– رشيد بنزين  :أستاذ جامعي بالجامعة الكاثوليكية بلوفان وكلية أمستردام.
التيولوجيا البروتيستانتية بباريس
– خالد المشاط  :خبير في التحول الرقمي وتدبير االبتكار داخل
– حميد بوشيخي  :خبير في المقاوالت واالبتكار في مجال التدبير .المقاولة ،وفي التكنولوجيات اإلحاللية والمدن الذكية.
عميد « سولبريدج إنترناشنال سكول أوف بيزنس » الموجود مقرها في
دايجيون بكوريا الجنوبية .عضو المعهد المغربي للذكاء االستراتيجي – .عبد اللطيف ميراوي  :الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض
بمراكش ،أستاذ جامعات بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار -فرنسا
– أحمد بونفور  :أستاذ جامعي ،أستاذ الكرسي األوروبي للتدبير
– نور الدين العمري  :مفتش مالية ،الرئيس السابق لمجموعة البنك
الالمادي بجامعة باريس /جنوب .
الشعبي .الكاتب العام السابق لوزارة االقتصاد والمالية .مكلف بمهمة
– رجاء شافيل  :مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ «  4سي -في الديوان الملكي.
ماروك » المكلف بدعم السياسات المناخية بالمغرب وأفريقيا.
– لكبير أوحجو  :أستاذ باحث في الجغرافيا بجامعة أكادير .خبير في
– أحمد رضا الشامي :وزير سابق .سفير سابق .رئيس المجلس التنمية الترابية والواحات
االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
– حسن رشيق  :عالم انثروبولوجي ،وعالم اجتماع ،وأستاذ بجامعة
– نور الدين العوفي :أستاذ العلوم االقتصادية بجامعة محمد الخامس الحسن الثاني بالدار البيضاء
بالرباط .رئيس الجمعية المغربية للعلوم االقتصادية.
– يوسف السعداني  :خبير اقتصادي ،إطار سابق ببنك المغرب .مدير
– غيثة القادري :المديرة العامة لمؤسسة زاكورة للتربية المهتمة الدراسات االقتصادية بصندوق اإليداع والتدبير.
باالبتكار االجتماعي.
– السعدية السالوي بناني  :الرئيسة المديرة العامة لمكتب استشارة،
– خديجة الكاموني :مهندسة ،رئيسة مشروع بالمؤسسة المغربية للعلوم رئيسة لجنة « المقاولة المواطنة » باالتحاد العام لمقاوالت المغرب
المتقدمة واإلبداع والبحث العلمي ،متخصصة في التنمية الخضراء.
– كريم التازي  :رجل أعمال ،فاعل جمعوي ومدير شركات
– محمد فكرات :مدير شركة ،رئيس لجنة االستثمار والتنافسية باالتحاد
– مصطفى التراب  :الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف
العام لمقاوالت المغرب.
للفوسفاط
– رشيد الكراوي :أستاذ ومدير معهد الخوارزميات الموزعة بالمدرسة
متعددة التقنيات بلوزان (سويسرا) ،وجامعة محمد السادس متعددة – محمد الطوزي :خبير في علم االجتماع ،أستاذ جامعات بجامعة
(آكس أون بروفانس) .رئيس جمعية تارغة للتنمية المستدامة
التقنيات.
– نرجس هالل :أستاذة بجامعة جنيف الدولية ،متخصصة في قضايا
الذكاء االصطناعي وتطوير قدرات النساء.

– ميشيل زاوي  :بنكي أعمال بلندن ونائب الرئيس سابق لمورغان
ستانلي

الوزير عبيابة يحقق إنجازا بتونس :تسجيل عاصمة المملكة
المغربية الرباط ضمن قائمة التراث في العالم اإلسالمي
حظيت عاصمة المملكة المغربية ،الرباط ،يومه الثالثاء 17
دجنبر  ، 2019بتونس  ،بشرف تسجيلها ضمن قائمة التراث في
العالم اإلسالمي ،وذلك خالل أعمال المؤتمر اإلسالمي الحادي
عشر لوزراء الثقافة الذي نظمته المنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم الثقافة –إيسيسكو -ووزارة الشؤون الثقافية التونسية
يومي  17و 18دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لسيادة رئيس
الجمهورية السيد قيس سعيد.
وقد تم اعتماد تسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث في العالم
اإلسالمي ،بناء على مقترح تقدم به السيد الحسن عبيابة ،وزير
الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ضمن
أعمال هذا المؤتمر ،وذلك بحضور السيد حسن طارق سفير
صاحب الجاللة بتونس.
ويأتي هذا االختيار ،كتتويج للمكانة التاريخية والحضارية الثقافية والحضارية الفريدة التي جعلت من مدينة الرباط واحدة
التي تحظى بها عاصمة المملكة المغربية ،تحت القيادة الحكيمة من العواصم اإلفريقية واإلسالمية والعالمية.
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا ،باعتبارها تراثا
إنسانيا وفضا ًء مجسدا للتعايش والوحدة والعيش المشترك ،ومدينة ومن شأن تسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث في العالم
تجسد مظاهر النهضة الحديثة على مستوى األوراش الثقافية اإلسالميأن يعطي دفعة قوية للجهود التي تبذلها بالدنا لصيانة
والتنموية التي تنجز في إطار برنامج” الرباط :مدينة األنوار وتثمين التراث الثقافي الوطني المادي والالمادي ،سيما وأن
وعاصمة المغرب الثقافية” في انسجام تام مع الخصوصيات التتويج جاء باإلجماع من دول تشكل قوة ثقافية وحضارية مهمة

نتخب  ،مصطفى مجبر رئيسا جهويا لمؤسسة جمع ربط عالقات تعاون وشراكة مع جمعيات وطنية ودولية
شمل الصحراويين المغاربة في العالم والجمعيتين لها نفس األهداف .
األوروبيتين البلجيكية واإلسبانية بجهة فاس -مكناس
 ،بحضور نائبة الرئيس السيدة شرفة بنعياد والمنسقة وشددت أهداف الجمعية أيضا على دعم كل المبادرات
العامة السيدة عائشة اليعقوبي والسيد رئيس فرع والمجهودات المبذولة من طرف مصالح الدولة والجهات
فاس والسيد محمد العلمي والعديد من رجال اإلعالم المختصة والمانحين والمحسنين من الداخل والخارج
والمجتمع المدني .

لفائدة الصحراويين المغاربة وإدماجهم في الحياة

وتهدف الجمعية على تأطير المواطن المغربي على اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية داخل الوطن ...
وفي الختام رفعت برقية الوالء واإلخالص الى السدة
قضية الصحراء وترسيخ المواطنة الصادقة  ،عقد
ِ
لقاءات وندوات محلية،وطنية ودولية من أجل التعريف العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله .
بقضية الصحراء المغربية وخدمة الملف الوطني
وتأطير الشباب من أجل زرع روح المواطنة الحقة .

حوار خاص مع

:يونس سراج

الكاتب العام للشبيبة اإلشتراكية
 - 1من هو يونس سراج ؟

== يونس سراج شاب من شباب مدينة آزمور ،إطار عالي
بإحدى شركات االتصال ،ذو مستوى جامعي ،بدأ مشواره
الجمعوي و الشبابي سنة  1999من خالل القطاع الطالبي
لحزب التقدم و االشتراكية ثم عضوا بمنظمة الطالئع أطفال
المغرب فرع آزمور و منها عضو بمجلسها الوطني ،و
في سنة  2008كعضو بالمكتب الوطني للشبيبة االشتراكية
و في حدود  2015عضوا بالهيئة الوطنية للشباب و
الديمقراطية ،عضو سابق في الكتابة اإلقليمية لحزب التقدم
و االشتراكية بالجديدة و الكتابة الجهوبة لجهة دكالة عبدة،
ثم مستشارا جماعيا بجماعة آزمور ،شارك في العديد من
الملتقيات الوطنية و الدولية ،و اآلن ككتاب محلي للحزب
لفرع سيدي معروف و عضوا بالكتابة اإلقليمية لعين الشق.

 2كونكم الكاتب العام للشبيبة اإلشتراكيةكيف ترى المشهد السياسي المغربي
الحالي في ظل هذه الحكومة الجديدة؟
== إذا ما أردنا الحديث عن المشهد السياسي الحالي في
المغرب فال بد لنا من اإلشارة إلى مكونات هذا المشهد ،و
أعني به األحزاب التي تشكله ،بمختلف مشاربها و أسمائها
و مرجعياتها ،القديمة منها والجديدة ،التي صنعت نفسها
بنضالها أو التي صنعها المخزن لضبط بعض التوازنات
التي يراها من منظوره صائبة.،و هي التي تقود اآلن
هذه الحكومة بطريقة أو أخرى ،فيما المنبثقة عن الحركة
الوطنية ،فهي تعيش أزمة بنيوية ،وتَمثّل ذلك أوال في
نتائجها الهزيلة في االستحقاقات األخيرة ،إذ النسبة الكبرى
من هذه األحزاب تدمن على ممارسة السياسة السياسوية،
أو ما يسميه األستاذ منير الجوري ب» الدعارة السياسية
« ،مشهد سياسي جعل الجميع يفقد الثقة في كل شيء،
العتماده على آليات عمل غامضة ليست في صالح الشعب،
و بمعنى آخر مشهد يتحكم فيه المخزن لما فيه من مصلحة
له و ألتباعه ،و بالتالي فليس هناك من يمتلك مشروعا
مجتمعيا فاعال و متكامال يمكن إخراج المغرب من عنق
األزمة التي تطوقه .كون الحكومة الحالية ال زالت بعيدة
عن إبراز خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل األداء
السياسي المغربي  ،بكل التوافقات والتجادبات والتقاطعات
والصراعات الممكنة والمرتقبة.

 - 3في نظركم انتم كمنظمة شبابية ماهي االسباب
او العوامل الذاتية والموضوعية التي تبعد الشباب
عن السياسة ؟

== إن الحديث عن عزوف الشباب عن
السياسة يمكن أن نقول أنه تجاوز الحديث
عن قانون االنتخابات ،الذي لم يحظ بالرضا
أغلبيتهم ،فكانت مقاطعة االنتخابات و عدم
االكتراث بالتسجيل في اللوائح االنتخابية
رغم الحمالت االشهارية التي صرفت
عليها الماليين من الدراهم ،عزوف راجع
ألسباب ناتجة عن اإلحباط الشديد و عدم
االكتراث والالمباالة و عدم الوعي بأهمية
المشاركة في تدبير الحياة العامة ،و انعدام
فرص التشغيل و التكوين ،هذا من جهة و
من جهة أخرى الغياب الحقيقي لألحزاب
و دورها في التأطير وكذلك غياب
الديمقراطية داخل األحزاب التي تعاني
الشيخوخة داخل أطرها ونخبتها « .فالقول
شيء و الفعل شيء آخر « هذا هو تعبير
شباب اليوم.

 - 5هل ستحاول الشبيبة االشتراكية
العودة للتنسيق مع شبيبات اليسار
وخاصة «شبيبات الفيدرالية» و ماهي
النقط المشتركة التي يمكنكم اإلشتغال
عليها بصيغة مشتركة؟
== هذا سؤال ستجيب عنه األيام القليلة
المقبلة في إطار االجتماعات التنسيقية
التي تعرفها هذه الشبيبات مادامت تجمعهم
نفس األهداف و األدوار في ظل ما تشهده
الساحة السياسية و التي سبق اإلشارة
إليها في هذا الحوار ،فهي باإلضافة إلى
تركيزها على الجانب الفكري و التكويني،
فإنها لسان هموم الشباب و المدافع عنه في
كل المحافل ،بدءا من حق التعليم و جودته
و ربطه بسوق الشغل و حق الصحة و
غيرها مما يتخبط فيه الشباب ،ناهيك عن
الدفاع عن القضايا الوطنية و الحقوقية .

 - 4ما هو دور الشبيبات الحزبية ومن
بنها شبيبتكم في تأطير الشباب المغربي  - 6قمتم مؤخرا بلقاء مع الكاتب العام
وما هي استراتجيتكم لمحاربة العزوف للشبيبة اإلستقاللية قصد احياء الكتلة،
لكن هذه المرة بنفس شبابي .ماهو هدفكم
عند الشباب؟
من اعادة احياء الكتلة ؟
== مشاركة الشباب في الشأن السياسي
تحتاج إلى إدماج الشباب في األحزاب == لإلشارة فاللقاء كان تنسيقيا بامتياز
السياسية والتنظيمات النقابية من أجل حيث تم التطرق لجملة من القضايا اآلنية
تفعيل دورها ،و إعطاءها االهتمام الالزم التي تعرفها البالد إضافة لألوضاع التي
و المكانة المناسبة لها ،ففاعلية الشباب تشهدها المنطقة المغارىبية و العربية
تكون في جعله قادرا على إدراك أهمية عموما في ظل موجة الحركات الشبابية
دوره داخل المجتمع وعلى دفعه بالتالي المتفرقة ،ومدى تفاعل الشبيبات الحزبية
إلى التفاعل مع القضايا االجتماعية ذات التراكم التاريخي والوطني معها ،وكذا
واالقتصادية والسياسية ،كما على الشباب سبل المساهمة في تقوية وتعزيز العالقات
أن يدرك أن المشاركة السياسية اليوم لها النضالية المتميزة التي تجمع بين حزب
بعد اجتماعي هام القترانها بمبدأ المساواة اإلستقالل وحزب التقدم واإلشتراكية،
والعدالة االجتماعية بين األفراد ،بحيث وهما الحزبان العريقان القادران على تقديم
أنه لرفع التحديات يجب أن تكون هناك اإلجابات المالئمة على مختلف اإلشكاالت
مشاركة قوية وانخراط إيجابي للدفاع والقضايا التي تهم المغرب ،كما أنه يعد
عن المصالح األساسية االقتصادية منها لبنة نحو إحياء الكتلة بمواصفات و حس
واالجتماعية ،و أنه اآلن األوان لتنزيل جديد من شأنه عدم الحركة الحزبية و
فصول الدستور المغربي خصوصا الفصل الشبابية أيضا ،هذا و شدد الطرفان على
 33منه  ،لضمان مشاركة حقيقية وفاعلة ضرورة تثمين وتطوير العالقات التي
للشباب المغربي في الواقع السياسي ،تجمع بين الشبيبتين من مبادئ و أفكار
و نحن كمنظمة شبابية كان من بين أهم تروم في مجملها للدفاع عن القيم الكونية
توصيات مؤتمرنا األخير إعادة الثقة و اإلنسانية النبيلة ،و السعي النضالي
للشباب لالنخراط الجاد في العمل السياسي نحو اإلسهام المؤثر في تحقيق الكرامة
و هيئاته وفق برنامج عمل سنسعى جاهدين والمساواة والعدالة االجتماعية و المجالية.
لتحقيقه.
 - 7اخيرا ما هو برنامجكم ككاتب عام
للشبيبة اإلشتراكية ؟

== لقد سبق أن تقدمت سواء بالمؤتمر
الوطني األخير و كذا بالدورة الثانية
للمجلس المركزي بمشروع برنامج عمل و
تم التصويت عليه باالجماع مما جعله اآلن
برنامج ملزم للجميع ،سنعمل كفريق من
أجل تطويره و تحقيقه على أرض الواقع
 ،و هو ينبني على أربعة محاور أساسية ،
وهي إعادة النظر في التنظيم عبر النهوض
بهيكلته ،خصوصا على مستوى دعم
القطاعين الطالبي والتالميذي لما يشكالنه
من قوة مجتمعية و التي لم تحض باالهتمام
الواجب على كل المستويات ،علينا أن
نكون األقرب إليهم و سماع صوتهم ،و
العمل إلى جانبهم في مختلف المناطق
والجهات ،و في المحور الثاني ركزنا
على ضرورة تطوير آليات و أدوات
التكوين لمناضالت ومناضلي الشبيبة
االشتراكية خاصة في المجال السياسي و
االجتماعي و الثقافي ،مع االنفتاح على
باقي الشباب غير المنخرط في السياسة
أو الهيئات الشبابية بمختلف الجهات ،كما
لم ننس محور العالقات الخارجية للشبيبة
التي كانت لها إسهامات كبيرة في إبراز
القضية الوطنية و الدفاع عنها في مختلف
المنتديات و اللقاءات و المؤتمرات ،مع
االهتمام بشباب المهجر و تقريب روح
المواطنة لهم ،و أخيرا ضرورة تطوير
جانب اإلعالم والتواصل ،لما أضحى لهذا
المجال من أهمية بالغة في حياة شبابنا من
خالل المواقع و الشبكات االجتماعية.
 - 8كلمة أخيرة :
== أتوجه لمنبركم بالشكر على هذه
الفسحة التي أتيحت لنا توضيح جملة
من األمور التي نتمنى أن تكون رسالة
واضحة لمن يهمهم األمر ،و أقول أن
الشبيبة االشتراكية ستبقى قوية بتاريخها
و رجاالتها التي وضعوا لبناتها األساسية،
و أنها قادرة على استعادة الثقة في العمل
السياسي وفي ضرورة المشاركة في العمل
السياسي لبناء المجتمع الديمقراطي ،الذي
نطمح إليه ،كما نطالب من هذا المنبر
إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين
وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وكافة
معتقلي الحركات االحتجاجية.

بالغ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف واإلعالم اإللكتروني
الكونفدرالية في معرض تقريره ،على
عقدت الكونفدرالية المغربية لناشري
ضرورة تقديم الدعم العمومي للمنشآت
الصحف واإلعالم اإللكتروني مؤتمرها
الصحفية اإللكترونية .على اعتبار أنها
الوطني األول ،تحت شعار :
تشكل القلب النابض للرأي العام ،وتهيمن
على األخبار والمعلومة وتحتكر المعرفة.
«اإلعالم اإللكتروني بين مطرقة التأهيل وهو الشعار المحوري الذي رفعته
المهني ،وسندان شروط الدعم العمومي» .الكونفدرالية ،خالل هذا مؤتمر الوطني
األول  « :الصحافة اإللكترونية بين
وذلك يوم السبت  07دجنبر  .2019بفندق مطرقة التأهيل المهني وسندان شروط
لوليدو ،رياض السالم سابقا ،بعين الذئاب الدعم العمومي» .مختتما كلمته بالتنويه
بالدار البيضاء.
والشكر للسيد وزير الثقافة والشبيبة
والرياضة المكلف بقطاع االتصال
وحضر لهذا المؤتمر  150مؤتمر،
على جهوده الحثيثة للنهوض بالصحافة
يمثلون مدراء النشر ومديري المقاوالت
الوطنية وانشغاله الكبير باإلعالم
اإلعالمية ،و 50مشاركا من المهتمين
اإللكتروني ،باعتباره يشكل عصب الرأي
والمتتبعين ،وأطر أكاديمية وإدارية
العام الوطني .واصفا إياه برجل الحوار
الثقافة
ومهنية .في مقدمتهم ممثلي وزارة
والمسؤولية وبالكفاءة الوطنية.
والشبيبة والرياضة قطاع االتصال،
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية،
وخالله تم اإلعالن عن مشروع إحداث
وأعضاء اللجنة التنسيقية لمركز
مركز للدراسات والبحوث العلمية في
لإلعالم
الدراسات والبحوث العلمية
اإلعالم والثقافة الرقمية.
والثقافة اإللكترونية.
وفي الجلسة الثانية ،انكب المؤتمرون
وقد توزعت أشغال هذا المؤتمر
على شؤونهم التنظيمية ،حيث فتح الباب
كجلسة
على جلستين ،خصصت األولى
لمناقشة بعض االقتراحات التنظيمية
افتتاحية عامة ،أما الثانية فكانت تنظيمية
المتعلقة ببعض مقتضيات القانون
محضة ،تهم المؤتمرين المنخرطين
األساسي ،وكذا بعض المشاريع المهنية
بالكونفدرالية.
والتوصيات ،لتضمينها في البيان
الختامي.
في بداية أشغال الجلسة األولى،
رحب السيد رئيس اللجنة التحضيرية
بعد ذلك تمت تالوة التقريرين األدبي
بالحاضرين ،وفسح المجال للضيوف
والمالي ،ومناقشتهما ،حيث تمت
كلماتهم
والشخصيات المدعوة ،إللقاء
المصادقة عليهما باإلجماع .ومباشرة بعده
الشرفية على هامش هذا المؤتمر.
فسح المجال النتخاب الرئيس الوطني
وبعده تناول رئيس الكونفدرالية السيد
وأعضاء المجلس الكونفدرالي الوطني.
عبد الوافي الحراق مداخلته ،حيث
وقد أسفرت نتائج االقتراع على ما يلي :
قدم تقريرا شامال حول أهم المراحل
التنظيمية والمحطات النضالية ،واألنشطة انتخاب المجلس الوطني الكونفدرالي
اإلشعاعية للكونفدرالية .مذكرا في ذات
من  59عضو مؤتمر.
اآلن بالظروف المواكبة للنشأة والتأسيس،
والسياقات المهنية والمرجعيات القانونية .انتخاب السيد عبد الوافي الحراق رئيسا
التي تم اعتمادها من أجل النهوض
للكونفدرالية ،و تجديد الثقة في شخصه
بقطاع الصحافة الوطنية بصفة عامة،
كرئيس وطني باإلجماع
واإلعالم اإللكتروني على وجه التحديد.
إن على مستوى التأطير وتأهيل المهنة،
تخويل عملية تشكيل أعضاء المكتب
أو من خالل ترسيخ قيم ومبادئ أخالق
التنفيذي إلى السيد الرئيس الوطني
ممارستها .ولتحقيق ذلك أكد السيد رئيس الكونفدرالية ،مع مراعاة تمثيلية جميع

منسقي مكاتب الفروع الجهوية .وفق ما
ينص عليه القانون األساسي.
وقبل الختام ،تم قراءة البيان الختامي
والمصادقة عليه ،حيث تمحورت أغلب
توصياته حول ما يلي :
الدعم العمومي للصحافة اإللكترونية.
واحترام قواعد أخالقيات المهنة.
ضرورة التأهيل والتكوين المهني.
االهتمام وتشجيع ودعم الصحافة
اإللكترونية الجهوية.
تمكين الصحافة اإللكترونية من
عضويتها داخل اللجنة الثنائية،على
اعتبار أنها الهيئة األكثر تمثيلية لقطاع
اإلعالم الرقمي.
إعمال البطاقة المهنية للصحافة
للترشح لعضوية المجلس الوطني ،على
غرار اعتماد بطاقة التعريف الوطنية
في االستحقاقات الوطنية .بدل إلزامية
الراغبين في الترشح بشرط توفر 15
السنة من الخبرة .وهو ما يتعارض
مع مبادئ وقيم الديمقراطية والعدالة
والمساواة ،حتى في أدنى مستوياتها
وتجلياتها ،ويتنافى مع األعراف الدولية
والمكتسبات الوطنية ،في مجال الحريات
العامة وحقوق اإلنسان.
وفي الختام أشغال هذا المؤتمر ،رفع السيد
رئيس الكونفدرالية ،أصالة عن نفسه
ونيابة عن أعضاء المجلس الكونفدرالية،
برقية الوالء واإلخالص إلى السدة العالية
باهلل ،صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره هللا.

