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شهيد 
صحافة االتحاد 

االشتراكي Al Ittihad Al Ichtiraki

الثمن:
4 دراهم

يونس مجاهد

الثاني  الشطر  امتحانات  الثالثاء،  اليوم 
أن شهد  بعد  الوطني  بعدها  في  للباكالوريا 
األسبوع املاضي امتحاناتها على املستوى الجهوي. 
الكمية  الناحية  من  السنة  هذه  الباكالوريا  وتتميز 
بزيادة املترشحني مقارنة بالسنة املاضية ب 10 باملئة 
نسبة  وتمثل  ألف.   440 من  أكثر  عددهم  بلغ  ،حيث 
املترشحني،  مجموع  من  املئة  في   48 اإلناث  ترشيح 
من  املئة  في   23 األحرار  املترشحني  نسبة  بلغت  كما 
بالتعليم  الترشيح  نسبة  وبلغت  املترشحني،  مجموع 
التعليم  في  املئة  في   7 مقابل  املئة  في   70 العمومي 

الخصوصي.
التعليم  مسار  في  رئيسية  تعد  املحطة  هذه  إن   
والتعليم  الثانوي  بني  الرئيسية  البوابة  تشكل  إذ 
الجامعي ،حيث ينتقل عشرات اآلالف من التالميذ الى 
الكليات واملعاهد واملدارس العليا كطلبة يبحثون عن 
آفاق مستقبلهم وانخراطهم في سوق الشغل بمختلف  
محطة  للبالد...هي  واإلدارية  االقتصادية  األنسجة 
السواء نظرا للضغط  التالميذ وعائالتهم على  تؤرق 
الذي تفرزه من جهة عملية التحضير لالمتحانات، ومن 
جهة ثانية ما ينجم عن هواجس التوجيه واختيارات 
املسارات الجامعية ،حيث عمليات االنتقاء واملباريات 
والعتبات و...البحث عن مقاعد بالتعليم العالي داخل 

املغرب أو خارجه.
امتحانات  تواكب  »ديناميكية«  إذن  هناك 
الباكالوريا ،قبلها وأثناءها وبعدها، وهي ديناميكية 
البشري  في شقها  لوجيستيكية خاصة  تعبئة  تخلق 
.لكن بموازاة ذلك هناك بعض القضايا التي البد من 

إثارتها بمناسبة هذه االمتحانات:
إن امتحانات الباكالوريا يجب أن تكون من، حيث 
إعادة  ورش  لتسريع  فرصة  وإفرازاتها  نتائجها 
في  اليوم  توجد  التي  العمومية  للمدرسة  االعتبار 
ورش  باملغرب،  التعليم  أزمة  بالفعل  يعكس  وضع 
ينصب على املضمون أي أن ننتج تلميذا في مستوى 
واملعرفي.  العلمي  التطور  قيمة  في  وطالبا  العصر 
سنة  كل  لنا  يعد  أن  ال  الشغل  بسوق  مرتبط  تعليم 
في  مضافة  قيمة  وال  أفق  بال  العاطلني  من  أفواجا 
تأطير  يتم  وأن  والتنموي.  االقتصادي  النسيج 
املنظومة  التعليمية بعنصر بشري كفء ومؤهل فكريا 
وبيداغوجيا . نوفر له كل مستلزمات العمل والعطاء 

معنويا وماديا... 
ثانيا، هناك  عمليات الغش، التي استفحلت بشكل 
بمناسبة  الوطنية  التربية  وزارة  نشرت  .وقد  مثير 
االمتحانات الجهوية أرقاما على مستوى األكاديميات، 
تفيد أنه تم ضبط املئات من التالميذ، الذين التجأوا 

موضوع  األسئلة  على  لإلجابة  كوسيلة  الغش  إلى 
في  صادقت  والتي  الحكومة  أعلنت  لقد  االمتحانات. 
مرسوم  مشروع  على  املاضي  األسبوع  اجتماعها 
يتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية أن هناك » 
مجهودات  مرتبطة بمحاربة الغش في االمتحانات تم 
اتخاذها ، ،حيث تم إطالق حمالت تحسيسية لتوعية 
املترشحات واملترشحني بالعواقب الوخيمة للغش في 
االمتحانات وحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ 
الفرص...«. لكن يبدو أن هذه املجهودات بحاجة إلى 
التأويالت  تعزيز كي تكون ناجعة وإلى حمايتها من 
والقيم  تتنافى  إجراءات  منها  تجعل  التي  الخاطئة  

التربوية والبيداغوجية التي يجب مراعاتها.
املتعلقة  األسئلة  مضامني  اشكالية   الزالت  ثالثا، 
واملبادئ  انسجامها  لعدم  جدال  تثير  املواد  ببعض 
التي تم إرساؤها خاصة من خالل الدستور أو الرؤية 
.وعموما   2030 سنة  إلى  تمتد  التي  االستراتيجية 
تتناقض في بعض األحيان مع ما يرمي إليه إصالح 

منظومة التربية والتكوين.
املتمثلة  الرئيسية  ومحطاته  التعليم  إصالح  إن 
يجب  ورش  أهم  اليوم  يعد  املفصلية  االمتحانات  في 
ببناء  يرتبط  ألنه  كأولوية  له  القصوى  العناية  إيالء 

املستقبل وبناء املواطن والوطن.

الدر�س الإ�سباني
الكاتب العام للحزب اإلشتراكي العمالي اإلسباني، بيدرو شانتشيز، من تولي رئاسة الحكومة 
في بالده، بعد نجاح حزبه في إسقاط حكومة ماريانو راخوي، زعيم الحزب الشعبي اليميني، 
عبر ملتمس رقابة، حصل على األغلبية الكافية، إلرغام الحكومة على االستقالة، مما شكل أول تجربة 

سياسية، في اسبانيا تسقط فيها الحكومة، بملتمس رقابة.
أسقطت  التي  األسباب  فإن  إسبانيا،  في  السياسي  التغيير  هذا  أهمية  إلى  باإلضافة  أنه  غير 
في  مال سابق  أمني  فيها  تورط  كبرى،  فساد  بفضيحة  وتتعلق  التأمل،  تستحق  اليمينية،  الحكومة 
الحزب الشعبي، لويس بارصيناص،الذي كان يتلقى أموااًل من املتهم الرئيسي، في ماسمي بفضيحة 
كان يحصل عليها من عمليات مشبوهة ملشاريع مع شركات،  »گورتيل«، فرانسيسكو كوريا، والتي 

يتوسط فيها منتخبون من الحزب الشعبي.
وقد أدانت العدالة اإلسبانية، 29 متهمًا في هذه القضية، بمجموع 51 سنة سجنًا، باإلضافة إلى 
غرامات باهظة، من بينهم العديد من أعضاء الحزب الشعبي اليميني، األمر الذي أدى إلى طرح ملتمس 
ماريانو  الحكومة،  رئيس  عزل  إلى  املطاف  نهاية  في  ليؤدي  األحزاب،  من  عدد  حوله  تجمع  رقابة، 
راخوي، ووصول بيدرو سانتشيز إلى رئاسة الحكومة، خلًفا له، رغم أنه جاء في املرتبة الثانية في 

االنتخابات التشريعية.
مثلما  سلوكه،  على  محاسبته  جراء  الشعبي،  الحزب  فيها  يسقط  التي  الثانية،  املرة  هي  وهذه 
حصل في انتخابات سنة 2004، حيث تمكن االشتراكيون من الحصول على املرتبة األولى، بعد حملة 
مظاهرات وإدانة شعبية، للتصريحات الكاذبة، لوزراء الحزب الشعبي، الذين وجهوا اتهامات ملنظمة 
»أطوتشا«، رغم توفرهم  القطار  اإلسبانية، كمسؤولة عن العمل اإلرهابي الذي عرفته محطة  »إيتا« 

على معلومات تفيد بأن املسؤول هم عناصر من منظمة »القاعدة«.
البلدان  في  والنخب  الشعوب  تعطيها  التي  القصوى  األهمية  اإلسبانية،  التجربة  هذه  وتؤكد 
الديمقراطية، للمصداقية وللنزاهة، في تدبير الشأن العام، وهو الدرس الذي قدمته العدالة اإلسبانية، 

في إسقاط حكومة ماريانو راخوي.

ق�سايا بمنا�سبة امتحانات الباكالوريا

م�سروع النفق القاري بني املغرب و اإ�سبانيا يخرج من الرفوف جمددا
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آخر خبر
الرباط »ت�ستبعد« وجود مغاربة 

�سمن �سحايا غرق مركب 
�سيد في �سواحل �سفاق�س

يوسف هناني
أكدت مصادر دبلوماسية مغربية بتونس العاصمة أنه 
ال يوجد لحد اآلن مغاربة ضمن ضحايا حادث غرق مركب 
صيد، كان يقل مهاجرين غير نظاميني في عرض سواحل 
العاصمة(،  تونس  )جنوب شرق  بوالية صفاقس  قرقنة 
ليلة السبت إلى األحد، أدى الى وفاة 46  شخصا وإنقاذ 

68 شخصا من بينهم 8 أجانب.
وأفادت ذات املصادر في حديث لـ«االتحاد االشتراكي« 
السفارة  مستوى  على  أزمة  خليتي  إحداث  تم  أنه 
تتبع  أجل  من  تونس،  في  للمملكة  العامة  والقنصلية 
السلطات  مع  اتصال  على  والبقاء  قرب،  عن  الوضع 

التونسية املختصة.
القنصلية  املصالح  أن  االشتراكي«  »االتحاد  وعلمت 
بخبر  علمها  منذ  انتقلت  العاصمة،  تونس  في  املغربية 
احتمال وجود »مغربيني« ضمن الناجني من حادث غرق 
بينهم  من  مهاجرا   180 نحو  يحمل  كان  الذي  القارب، 
إلى والية صفاقس،  أفريقية وعربية أخرى  80 من دول 
واألمنية   الصحية  السلطات  مع  دائم  اتصال  في  وظلت 

التونسية .
بالغ  في  ذكرت  قد  التونسية  الداخلية  وزارة  وكانت 
الوطني  للحرس  التابعة  البحرية  الوحدات  أن  لها، 
تمكنت  التونسية،  البحرية  بصفاقس ووحدات  )الدرك( 
من إنقاذ 68 شخصا، من بينهم 60 تونسيا و5 من دول 

إفريقية جنوب الصحراء ومغربيان وليبي.
أن  التونسية  الدفاع  وزارة  من  إعالمي  مصدر  وذكر 
سبب غرق املركب، الذي كان على متنه ما ال يقل عن 180 
شخصا من بينهم 80 من أصول إفريقية، قبالة الساحل 

الغربي لجزيرة قرقنة، يعود إلى تسرب للمياه.

املوت يح�سد املزيد من الأرواح باإقليم جرادة 
جرادة،  بإقليم  بوبكر  لسيدي  القروية  الجماعة  ساكنة  استفاقت 
الجاري، على وقع فاجعة جديدة ذهب  3 يونيو  منتصف يوم األحد 
ضحيتها شابان في عقدهما الثالث والرابع، مصادر الجريدة أفادت أن 
الضحيتني كانا داخل أحد اآلبار العشوائية بحثا عن معدن الرصاص 
والزنك قبل أن يتفاجئا بانهيار تحت أرضي على رؤوسهما األمر الذي 
تسبب في وفاة الضحية م. ه) حوالي33 سنة( على الفور، فيما أصيب 

إصابات  أبناء   لثالثة  وأب  متزوج  )42سنة(  خ.ه  الثاني  الضحية 
بليغة بمختلف أنحاء جسده نقل على إثرها إلى املركز االستشفائي 
الجامعي محمد السادس بوجدة حيث توفي متأثرا بجراحه حوالي 
بمستودع  إيداع جثته  وتم  اليوم،  نفس  من مساء  السادسة  الساعة 

األموات بمستشفى الفارابي بوجدة.

»قوات �سوريا الدميوقراطية« 
ت�سلم مغربيات لإرهابيي داع�س
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بديعة الرا�سي: وغاب..
»مترو المدينة«

اأحمد م�سيلي: وقائع  �ساخنة
في �سهر رم�سان

د.اأحمد ال�سادقي:الفل�سفة تنقذ 
الإن�ساني من ال�سقوط في البهيمية

االتحادر�سالة

تنطلق

جاللة الملك يعطي 
انطالقة اأ�سغال اإنجاز مركز 

لطب الإدمان ببن�سليمان

األحد،  أمس  أول  السادس،  محمد  امللك  جاللة  أشرف 
على  سطات(،   - البيضاء  الدار  )جهة  بنسليمان  بإقليم 
املشروع  اإلدمان،  لطب  مركز  إنجاز  أشغال  انطالقة  إعطاء 
التضامني الذي يجسد العناية السامية التي ما فتئ جاللة 
امللك يحيط بها الشباب، وحرص جاللته على حمايتهم من 

كل انحراف أو خطر مجتمعي.
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الممر�سون وتقنيو ال�سحة 
ي�سربون اليوم وغدا

يومه  وطني  إضراب  خوض  الصحة،  وتقنيو  املمرضون  قرر 
الثالثاء وغدا األربعاء، في خطوة احتجاجية جديدة بعد اإلضراب 
رفضا  وذلك  الفارط،  ماي   11 الجمعة  يوم  تنظيمه  جرى  الذي 
الفئة،  هذه  مطالب  مع  الصحة  وزارة  بها  تتعاطى  التي  للكيفية 
يعانون من حيف طالهم طيلة  أنهم  إليها  املنتسبون  يؤكد  التي 
الصحي  للقطاع  الفقري  العمود  يشكلون  أنهم  علما  سنوات، 
ببالدنا، بالرغم من الخصاص املهول في أعداد املوارد البشرية 

وتعدد املهام التي تلقى على عاتقهم.
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تمكن


