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يونس مجاهد

ــواء  س مكثفة،  اجــتــمــاعــات  بــعــد  ــه،  ــال أشــغ الشعبية،  ــلــقــوات  ــي ل ــراك ــت االش لــاتــحــاد  الــعــاشــر  الــمــؤتــمــر  اخــتــتــم 
الــحــزب  تــهــم  الــتــي  الــقــضــايــا  الــنــقــاش والـــجـــدل، حـــول مختلف  ــجــان، حــيــث ســـاد  ــل ال ــي  الــعــامــة أو ف الــجــلــســات  ــي  ف
ناظما،  خيطا  أن  غير  ــدخــات،  ــت ال ــن  م الــعــديــد  طبع  ــذي  الـ ــة،  ــمــقــارب وال التحليل  ــي  ف ــاف  ــت االخ ــم  ورغـ والــوطــن، 

ظل يربط بين كل المساهمات.
واضحا  ــك  ذل ــدا  ب ــد  وق الــمــغــرب،  نــحــوه  يسير  أن  ينبغي  الـــذي  المجتمعي،  الــمــشــروع  ــول  ح واضـــح  قلق  هــنــاك 
البيان  ــي  ف ترجمتها  تــمــت  ــات،  ــدخ ــت ال ــن  م وغــيــرهــا  تــوجــيــهــي،  وتــقــريــر  ــي  أدبـ تــقــريــر  ــن  م ــق،  ــائ ــوث ال مختلف  ــي  ف
اإليــديــولــوجــيــات  ــرات  ــي ــأث ت بفعل  المنطقة،  تعيشها  ــتــي  ال والــتــراجــعــيــة،  الشعبوية  الــتــوجــهــات  إشــكــالــيــة  ــار  أثـ ــذي  الـ ــام،  ــع ال

الرجعية والضغط الهوياتي، الذي جاء كردة فعل على العولمة.
ــل طـــرف في  ك عــلــى  الـــضـــروري،  ــن  م مــســؤولــيــات مشتركة  أن هــنــاك  ــي،  ــراك ــت االش لــاتــحــاد  الــعــاشــر  الــمــؤتــمــر  اعــتــبــر  لــذلــك 
على  وتنزيله  تفعيله  كيفية  ــي  ف مــراجــعــة  إلــى  يحتاج  ــذي  الـ ــوري،  ــت ــدس ال الـــورش  فهناك  يتحملها.  أن  والمجتمع،  ــة  ــدول ال
الحقوقية،  المكتسبات  صيانة  ــي  وف المجتمع،  وتــحــديــث  دمــقــرطــة  فــي  ــصــه،  ون وروحـــه  مــبــادئــه  مــع  ليتجاوب  ــع،  ــواق ال أرض 

وتكريس المساواة بين الجنسين، واالنفتاح على الحضارات اإلنسانية...
المجتمع  تحصين  أجــل  ــن  م تلعبها،  أن  الملكية،  السلطة  ــا  رأســه وعــلــى  الــســلــط،  لمختلف  يمكن  الــتــي  األدوار  ــاك  وهــن
ــات الــمــواطــنــة الــحــقــة، وحــمــايــة الــمــواطــنــات  ــي ــمــشــروعــة، وتــعــزيــز آل ــو، ومـــن جــمــاعــات الــضــغــط غــيــر ال ــل ــُغ ــطــّرف وال ــت ــن ال م

والمواطنين من الممارسات التي تنتج المهانة واإلذالل...
التراثية  ــاألغــال  ب  « وصــفــه  مــا  فــي  تكمن  القطاع  ــذا  ه مشاكل  مــن  ــزًءا  جـ أن  سجل  والتعليم،  التربية  لمحور  تناوله  ــي  وف

والثقافية واللغوية والمنهجية«، التي تعيد إنتاج التخلف، وتهدد قدرات التامذة والطلبة، الفكرية والعلمية. 
الكبرى  ــارات  ــي االخــت فــي  الحسم  ــرورة  ضـ مــن  ينطلق  ــصــدد،  ال ــذا  ه فــي  للمؤتمر،  يقترحه  الــذي  البرنامج  إن  الــقــول  ويمكن 
أن  يمكن  ال  ــن  ــذي ال ــة،  ــمــغــارب ال مستقبل  لتشييد  ــوه،  ــح ن ــوجــه  ــت وال ــاؤه،  ــن ب ينبغي  ــذي  الـ الــمــغــربــي،  المجتمعي  لــلــمــشــروع 
على  ــة،  ــشــاب ال ــال  ــي األج إلــيــه  تصبو  ــا  م إن  ــل  ب واالنـــغـــاق،  والــرجــعــيــة  الجهل  يــســودهــا  متخلفة،  ــة  دولـ ــوذج  ــم ن إلــى  يتطلعوا 

الخصوص،  هو العيش الكريم، في مجتمع منفتح، تسوده الحرية والمساواة، ومتحرر من قيود الجهل والتخلف.
ــن يكون  ل ــر  ــدرك أن األمـ يـ الــديــمــقــراطــي،  ــي  ــراك ــت ــســاري واالش ــي ال ــه،  ــزب تــوجــه ح يــجــدد  الــمــؤتــمــر، وهـــو  الــمــؤكــد أن  ــن   م
األطـــراف  مختلف  مــن  اإلرادات،  تــظــافــرت  إذا  إال  يتم  ــن  ل والــمــعــرفــة،  والــعــلــم  ــســاواة  ــم وال الــحــريــة  مجتمع  تشييد  ألن  ســهــا، 

الفاعلة في الدولة والمجتمع.
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لهذا  مقالتي  تــكــون  أن  األعــــزاء،  ــي  ــرائ ق ــي،  ل اســمــحــوا   
ــة امــتــنــان لــاتــحــاد االشــتــراكــي  ــال ــن رس ــارة ع ــب األســبــوع ع
للمشاركة  التاريخية  الــفــرصــة  لمنحي  الشعبية  لــلــقــوات 
ــو مؤتمر  ــذي ه الـ الــعــاشــر  الــوطــنــي  الــمــؤتــمــر  ــال  ــم ــي أع ف
والهيبة  الفرحة  مشاعر  أخفيكم  ولست  بامتياز.  تاريخي 
المؤتمر  فــي  ــارك  أشـ وأنـــا  تتقاذفني  الــتــي  الــخــوف  وبــعــض 
فيه،  ــارك  أشـ أن  ــام  األيـ مــن  ــوم  ي فــي  أتخيل  ــن  أك ــم  ل الـــذي 
يشاء،  كما  يتخيلها،  أن  منكم  واحــد  لكل  ــدة،  عــدي ألســبــاب 
قراءاتكم  بحسب  بعضها  أو  جلها  أو  كلها  صحيحة  ألنــهــا 
والحزبي  السياسي  العمل  إلــى  نظركم  ــا  ــ وزواي للحدث 
ــول،  أق أن  أود  لذلك  ــذات.  ــال ب الــظــروف  هــذه  فــي  بــادنــا  فــي 
الموقف،  يشاطرونني  ــن  ــذي ال ــاقــي  رف مــن  ــعــدد  ول لنفسي 
ونتائجه،  المؤتمر  متابعي  مــن  غيركم،  قبل  ولكم  قبلكم، 
الشعبية،  لــلــقــوت  االشــتــراكــي  ــحــاد  ــات ل كــانــوا  أصـــدقـــاء 
إنني  ــي:  ــل ي ــا  م أقـــول  أن  أود  ــى،  حــت وأعــــداء  خــصــومــا  أو 
ــدة، تجب  ــدي إلـــى عــقــيــدة ج انــتــمــائــي  إلــيــه ألعــلــن  ــم آت  ل
التغيير  ــة  ــدرس م ــي  ف ــخــراطــي  ان ألؤكـــد  ــا  ــم وإن قبلها،  ــا  م
المنخرطين  ــارب  ــج ت اســتــيــعــاب  عــلــى  الـــقـــادر  الــســيــاســي 
كثيرة،  وهـــي  بــإخــفــاقــاتــهــا،  والــجــمــاعــيــة،  ــة  ــردي ــف ال فــيــهــا، 
التجربة  هـــذه  مكنت  ــرة،  ــي وكــث نــوعــيــة  وهـــي  ونــجــاحــاتــهــا 
واجهته  إعــصــار  مــن  أكــثــر  ــه  وج فــي  الــصــمــود  مــن  النضالية 
وغنى  إثـــراء  عــامــل  باعتبارها  عليكم،  خافيا  ليس  كما   ،

لألفراد وللمدرسة معا.
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ــراكــي  ــاتــحــاد االشــت ــعــاشــر ل ــوطــنــي ال نــجــح الــمــؤتــمــر ال
فشله،  على  ــوا  ــن راه ــن  ــذي ال كــل  وفــشــل  الشعبية،  لــلــقــوات 
مؤتمرهم،  ــاح  ــج إن ــي  ف واالتـــحـــاديـــون،  ــات  ــادي ــح االت نــجــح 
خصومهم،  أنــــواع  كــل  هــزمــوا  ــم...  ــه ــوم ــص خ ــزم  هـ ــي  وفـ
عــبــاءات  ــي  ف المتنكرين  الداخليين  و  منهم  الخارجيين 
بفعل  ــدون  ــام ــص ال االتــحــاديــون  ــل خــيــوطــهــا  ــة، س ــادي ــح ات

عزيمتهم خيطا خيطا، إلى أن كشفوهم أمام الجميع.
و  االتـــحـــاديـــات  كــل  ــره  ــض ح مــؤتــمــرنــا  أن  لــو  تمنيت 
لم  لــو  تمنيت  البقاء،  دار  ــى  إل ــا  ــادرون غ الــذيــن  االتحاديين، 
االتــحــاد،  مــؤتــمــرات  حضور  ــرف  ش تنظم  قــواعــد  هناك  تكن 
االتــحــاد  بــمــشــروع  المؤمنين  المغاربة  كــل  أن  ــو  ل تمنيت 
بمجمع  األســـبـــوع  ــذا  هـ نــهــايــة  بيننا  ــوا  ــان ك االشـــتـــراكـــي، 
تمنيت  بــبــوزنــيــقــة...  ــاب   ــشــب ال و  للطفولة  رشــيــد  ــوالي  مـ
مخططات  إفــشــال  فــي  نجحنا  كيف  جميعا  ليشهدوا  ــذا  ه
وكيف  ــا،  مــؤتــمــرن ــاح  ــج إن ــي  ف نجحنا  كــيــف  و  خــصــومــنــا، 
مؤتمرنا  ــن  م جعلت  ديــمــقــراطــيــة،  فـــرح  لــحــظــات  عشنا 

عرسا نضاليا، جدد طعم االنتماء فينا.
ــدوء  ــه ــزه ال ــي ــا، م ــي ــا نــضــال ــرس ــا ع ــمــرن ــان مــؤت ــل، كـ ــ أج
ــزام  ــت ال ــزه  ــي م ــه...  ــات ــس ــل وج ــه  أشــغــال مختلف  ــاد  سـ الـــذي 
طيلة  مقاعدهم  ــوا  الزمـ الــذيــن  المؤتمرين،  و  المؤتمرات 
ميزته  ــا...  ــدده م ــول  ط مــن  بالرغم  العامة  الجلسات  فترة 
جمالية  ــن  م زاد  ــا  م  ، لجلساته،  رســمــوهــا  الــتــي  ــورة  ــص ال

الفضاء الذي احتضنه وضاعفها ... 
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لاتحاد  العاشر  الوطني  المؤتمر  فعاليات  أكــدت  لقد 
كل  أن  ــه  ــال أشــغ ــج  ــائ ــت ون الشعبية  ــوات  ــق ــل ل ــي  ــراك ــت االش
التحضير  عملية  ــاف  ــق إلي افــتــعــالــه  ــم  ت ــذي  الـ  - الــتــشــويــش 
سوى  يكن  لــم  مــوعــده-  فــي  المؤتمر  إنــجــاز  دون  والحيلولة 

زوبعة في فنجان أو نفخ في قربة مثقوبة. 
انقلبوا  الــذيــن  الــعــشــرة«  »القياديين  لموقف  أعــود  لــن 
ــم  ــه ــوان ــزوه مـــع إخ ــجـ ــا أنـ ــم ــفــســهــم وتــنــكــروا ل ــى أن ــل ع
وســاهــمــوا  للمؤتمر  التحضير  ــل  ــراح م خـــال  ــم  ــه ــوات وأخ
أفضت  أن  لــي  سبق  لقد  ــه.  ب المتعلقة  الــقــرارات  كــل  فــي 
تصريحات  ــال  خ مــن  والــبــرهــان  بالحجة  وبينت  األمـــر  فــي 
واهية  مبرراتهم  أن  المتوفرة  القرائن  خــال  ومــن  بعضهم 
موقفهم  فــي  المتحكمة  ــع  ــدواف ال وحقيقة  للسياق  بالنظر 

واألبعاد التي اتخذها هذا الموقف.
مألت  الــتــي  المتحاملة  الكتابات  بتلك  هــنــا،  أهــتــم،  لــن 
بصفة  بــعــضــهــم  )ونـــعـــرف  األشـــخـــاص  ــض  ــع ب ــات  ــح ــف ص
لاتحاد  ينتمون  ــوا  ــ زال ــا  م أو  ــتــمــوا  ان لكونهم  شخصية 
شيئا  إال  ــرز  ــب ت ال  ــي  ــت وال الــفــايــســبــوك،  عــلــى  ــي(  ــراك ــت االش
ــاب الـــتـــوازن الــنــفــســي لـــدى أصــحــابــهــا  ــي واحـــــدا، هـــو غ
وغــل  ــن ضغينة  م فــيــه  ــم  ه مــمــا  بــالــشــفــاء  لــهــم  ــا  ــن ــوات )دع
نفسي  اضـــطـــراب  مــن  مــعــانــاتــهــم  عــلــى  ــل  ــي ــدل ــد...ك ــق وح
ــل  ــغ ــة وال ــن ــضــغــي ــحــقــد وال ــال ــاســـي(. ف ــيـ ــي وسـ ــاع ــم ــت واج
لاتحاد  األول  لــلــكــاتــب  األشـــخـــاص  هـــؤالء  يحمله  الـــذي 
خطأ  يرتكبون  يجعلهم  لشكر،  إدريـــس  األخ  ــي،  ــراك ــت االش

فادحا في حق كل المؤتمرات والمؤتمرين..

سكان  ــدد  ع إن  للتخطيط  السامية  المندوبية  قــالــت 
 ،2050 سنة  نسمة  مليون  إلـــــى43,6   سيصل  الــمــغــرب 
 272 بــإضــافــة  أي   ،2014 سنة  نسمة  مليون   33,8 ــدل  ب
ــو مــا يــعــادل  ــا، وهـ ــوي ــن ــمــتــوســط س ــف شــخــص فــي ال ألـ

ساكنة مدينة متوسطة مثل صفرو.
بتحيين  قـــامـــت  الـــتـــي  ــة  ــي ــدوب ــن ــم ال ــت  ــ ــح ــ وأوض
ــمــســتــوى الــوطــنــي  ــديــمــغــرافــيــة عــلــى ال اإلســقــاطــات ال
المعايير  وفــق  والـــقـــروي،  الــحــضــري  الوسطين  وحــســب 
الــديــمــوغــرافــي  ــطــور  ــت ال أن   ، بــهــا  الــمــعــمــول  ــة  ــي ــدول ال
للهجرة  ــا  ــي ــزئ ج يــعــزى  بـــاألســـاس،  ــا  حــضــري ــون  ــك ــي س
ســتــأوي  بحيث  ــة.  ــروي ــق ال الــمــنــاطــق  ــتــمــدن  ول ــة  ــروي ــق ال
مجموع  مــن   73,6%  ،2050 ــق  أف فــي  المغربية،  الــمــدن 
ستكون  بحيث   ،2014 سنة   60,3% ــدل  ب المغرب  سكان 
نسمة  مــلــيــون   32,1 ــي  ــوال ــت ال عــلــى  الــحــضــريــة  الــســاكــنــة 
فستعرف  الــقــرويــة،  الساكنة  ــا  أم نسمة.  مليون   20,4 و 
 13,4 ــن  م سينتقل  حــيــث  ــا  ــدده ع ــي  ف طفيفا  تــراجــعــا 
نسمة  ــيــون  مــل  11,5 ــى  إلـ  2014 ــام  عـ نــســمــة  ــيــون  مــل

سنة 2050.
الــذيــن  األطـــفـــال  عـــدد  ــأن  بـ ــة  الـــدراسـ ــادت ذات  ــ وأفـ
بسبب  انــخــفــاضــا  ســيــعــرف   ســنــة  ــن 15  ع عــمــرهــم  يــقــل 
 .2050 و   2014 بين  الخصوبة  فــي  المفترض  الــتــراجــع 
ســنــوات،   5-4 بين  ــا  م ــال  ــف األط عــدد  سينخفض  ــذا  وهــك
ــد،  واح مليون  ــى  إل مليون   1,3 مــن  األولـــي،  التعليم  ســن 
و   6 بين  مــا  أعمارهم  تــتــراوح  الــذيــن  لألطفال  وبالنسبة 
مليون   3,6 مــن  ــي،  ــدائ ــت االب فــي  الــتــمــدرس  ســن  ســنــة،   11
تــتــراوح  ــن  ــذي ال لــألطــفــال  بالنسبة  ــا  أم مــلــيــون،   3,2 ــى  إل
الــتــمــدرس  ــن  س ــو  وهـ ــة،  ــن س  14 و   12 بــيــن  ــم  ــاره ــم أع
إلى  مليون   1,8 ــن  م األســاســي،  ــن  م الــثــانــي  السلك  ــي  ف

1,6 مليون.
النشاط،  ســن  فــي  السكان  ــدد  ع سيصل  جهتهم،  مــن   
بــدل   2050 ســنــة  نــســمــة  مــلــيــون   25,6 ــة،  ــن س  59-15
الــســكــان  ــرف  ــع ــي س ــا  ــم ك  ،2014 ــة  ــن س ــون  ــي ــل م  21,1
والــذيــن  ســنــة،   24 و   18 بين  أعــمــارهــم  ــراوح  ــت ت ــن  ــذي ال
تــزايــدا  الــشــغــل،  ســوق  على  ــجــدد  ال ــن  ــدي ــواف ال يعتبرون 
 2014 ســنــة  مــلــيــون   4,3 ــن  م ــم  ــدده ع لينتقل   ، طفيفا 
ذلك  بعد  ليسجل    ،2032 سنة  نسمة  مليون   5,4 ــى  إل
 ،2050 ــة  ســن ــون  ــي ــل م  3,8 لــيــصــل  مــلــمــوســا  ــخــفــاضــا  ان
فترة  ــال  خـ  10% ــي  ــوال ــح ب نسبيا  ــخــفــاضــا  ان مــســجــا 

االسقاطات.

تفاصيل زيارة أعضاء الحكومة للحسيمة

الئحة املجلس الوطني للمؤمتر العارش كام صادقت عليها الجلسة الختامية

رئيس مجلس النواب: المغرب اليمكنه إال أن يكون وفيا اللتزاماته إزاء البلدان الصديقة
الــنــواب  مجلس  رئــيــس  الــمــالــكــي  الحبيب  ــرأس  تـ
افتتاح  المجلس  بمقر   2017 مــايــو   22 االثنين  ــوم  ي
إلفريقيا  الــجــهــويــة  للجمعية   25 ــدورة  ــ الـ ــال  ــغ أش
تحتضنها  الــتــي  للفرنكفونية  البرلمانية  بالجمعية 

الرباط خال الفترة مابين 22 و24 مايو.
ــس مــجــلــس الـــنـــواب خــطــابــا في  ــي ــى رئ ــق ــد أل وقـ
 19 ــن  م وفـــود  فيها  ــارك  ــش ت ــي  ــت ال الــــدورة  افــتــتــاح 
ــاء  رؤس ثمانية  بينهم  مــن  فرنكفونيا  إفريقيا  بــلــدا 
برلمان  ومنها  القارية  المنظمات  وبعض  برلمانات 

عموم إفريقيا الذي يحضر رئيسه أشغال الدورة. 

وفي ما يلي نص كلمة رئيس مجلس النواب:
 25 ــدورة  ــ ال أشــغــال  افــتــتــاح  ــرأس  أتـ أن  »يشرفني 
البرلمانية  بالجمعية  إلفريقيا  الجهوية  للجمعية 
في  بكم  أرحــب  أن  البداية  فــي  وأود  للفرنكفونية. 
المغربي  البرلمان  وســعــادة  فخر  عن  معربا  المغرب 
تعتبر  ــتــي  ال الــــدورة  هـــذه  ــضــان  واحــت باستقبالكم 
الحاسمة  القضايا  مــن  ــدد  ع لمناقشة  أخــرى  مناسبة 

بالنسبة لمستقبل قارتنا.

مؤمتر تكريس املامرسة 
الحداثية بنفس دميقراطي
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