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خالد البكاري يكتب:
الراضي ،بيغاسوس وأعداء المغرب..
فقي ـ ــد جري ــدة ملفـ
جنيبـاتاحلتادجلــةـام جريدة معتمدة لدى األمم املتحدة
األس تـاذ حممد

www.milafattadla24.com

جريدة أسبوعية مستقلة شاملة  -مؤقتا نصف شهرية  -تصدر من بين مالل وتوزع وطنيا

ⴰⵍⴷⴰⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵉⵎ

مدير النشر :حممد تغروت

مدير التحرير :حسن امساعيلي العدد  471-470من  01إىل  31غشت 2021

 24صفحة

الثمن  4دراهم

الغرق ..خطر داهم

يتربص باألطفال كل صيف

11

من أجل صيف

بدون غرقى ..ما

مصير  14مسبحا

بإقليم الفقيه
بنصالح؟

12

مسابح بني مالل
مالذ العائالت

واألطفال من
الغرق

15

الريصاني:انعدامالمسابح
يهدد باستمرار حاالت
الغرقوالساكنةتنشد
التعجيلببناءمسابح
للقرب

2
إلعالناتكم التجارية
واإلشهارية
لنشر مجيع االعالنات التجارية واإلشهارية والعقارية
والقضائية واإلدارية ،سواء تعلق األمر بالبيع أو
الشراء أو الكراء أو الرهونات لكل املواد املنقولة
والعينية والرسوم والعقود ،وطلبات العروض
املفتوحة ،وتأسيس الشركات،
اتصلوا بنا يف مقر اجلريدة يف العنوان التايل:
حي األدارسة ،الزنقة  ،2رقم  ،25بين مالل
أو االتصال باهلاتف0659915874 :
أو الربيد االلكتروين:
milafattadla@gmail.com
سلمونا إعالناتكم وسنوصل اخلرب واملنتوج إىل الرأي
العام اجلهوي والوطين عرب اجلريدة الورقية.
بالنسبة للجريدة االلكترونية:
www.milafattadla24.com
االتصال ب:
contact@milafattadla24.com

إعالنات
إعالن عن بحث المنافع والمضار لفتح مصبنة

يعلــن للعمــوم أن الســيد عبــد الرحيــم جومــدي  ،الحامــل ل ب  .ت  .و  ،I667757 :الســاكن بفــم أودي بنــي
مــال ،تقــدم بطلــب رخصــة لفتــح مصبنــة بالمحــل الكائــن بتجزئــة النــور  ،1الجــزء  ،1رقــم  ،393فــم أودي-
بنــي مــال ،وعليــه يجــب علــى الراغبيــن فــي إبــداء مالحظاتهــم أو تعرضاتهــم ،أن يقومــوا بذلــك لــدى مصالــح
جماعــة فــم أودي فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر (  ) 15يومــا ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــان.
AVIS D›ENQUETE COMMODO – INCOMMODO
POUR OUVERTURE D›UN PRESSING
Il est porté à la connaissance du public que Mr ABDERRAHIM JOUMADI,
titulaire C.I.N n° I667757, demeurant à FOUM OUDI – BENI MELLAL, a
présenté une demande d›autorisation pour ouverture d›un PRESSING au
local sis: LOT NOUR 1 PHASE 1 NR 393 , FOUM OUDI BENI MELLAL.
Ceux qui désirent présenter leurs observations ou oppositions doivent le faire
auprès des services de la commune de FOUM OUDI et ce dans un délai de
.quinze (15) jours å compter de la date de la publication de cette annonce
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستيناف ببني مالل
المحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
مركز القاضي المقيم بالقصيبة
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
ملف :التنفيذ

لالشـتراك
للتوصل بأعداد اجلريدة عرب الربيد فور صدروها،
تفتح ملفات تادلة إمكانية االشتراك السنوي أو
نصف السنوي ،سواء لألفراد أو للمؤسسات ،للراغبات
والراغبني يف االشتراك يرجى االتصال بإدارة
اجلريدة.
اتصلوا بنا يف مقر اجلريدة الكائن حبي األدارسة،
الزنقة  ،2رقم  ،25بين مالل
أو باهلاتف0659915874 :
أو الربيد االلكتروين:
milafattadla@gmail.com
سلمونا إعالناتكم وسنوصل اخلرب واملنتوج إىل الرأي
العام اجلهوي والوطين عرب اجلريدة الورقية.
بالنسبة للجريدة االلكترونية:
www.milafattadla24.com
االتصال ب:
contact@milafattadla24.com

تعزيــة يف وفــاة والــدة الزميــل
حممــد العونــي

عدد مزدوج  71-470من  01إىل  31غشت 2021

عدد2019 /6302 /134 :
يعلــن الســيد القاضــي المقيــم بمركــز القصيبــة إلــى علــم العمــوم أنــه بتاريــخ  2021 /09 /02علــى الســاعة العاشــرة
صباحــا بقاعــة البيوعــات بهــذه المحكمــة ســتجرى سمســرة عموميــة لبيــع عقــار بالمــزاد العلنــي كالتالي:
 1دار للســكنى الكائنــة بزنقــة دار الدبــاغ بالقصيبــة تشــتمل علــى ســفلي وطابقيــن ومرافــق فــي الســطح ســفلي بــهمــرأب يحتــوي ثالثــة ريــداوت مســاحتها  51م 2يحدهــا:
غروبا :سيدي وطلحة على  10متر
قبلة :الزنقة على  12.40متر
شماال :الطريق على  14.70متر
ويمينا :ورثة امهوش محمد على  12.90متر
وذلك على أساس الثمن االفتتاحي  1500000.00درهم
 2قطعة أرضية فالحية مسماة جنان الزيتون الكائنة بالموقع المسمى الزمزمي مساحتها  526م 2يحدها:غروبا :الحاج باسو على  23متر
قبلة :الطريق على  23متر
شماال :الطريق على  20متر
		
ويمينا :واسو الحاج باسو على  26متر
وذلك على أساس الثمن االفتتاحي  300000.00درهم
 3جميــع الربــع الواحــد مــن الثلــت الجــزء الواحــد مــن ســتين جــزاء مــن واجــب ايــت عيــرو فــي مــاء عيــناصهــراض وعيــن تســال وعيــن تســلمت بالجبــل تــدور نوبتــه علــى  15يومــا
وذلك على أساس الثمن االفتتاحي  80000.00درهم
وعلى الراسي عليه المزاد أن يؤدي الثمن ناجزا مع زيادة ثالثة بالمائة وواجب الخزينة العامة.
وللمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب التنفيذ المدني بهذه المحكمة.
اإلمضاء :القاضي المقيم
ذ /محمد بحار
ف
أزيالل ي� 12/07/2021
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
ن
بب� مالل
محكمة االستئناف ي
المحكمة االبتدائية بأزيالل
ملف التنفيذ رقم884/2021 :

ببالغ الحزن واألسى تلقت أسرة
ملفات تادلة ،نبأ وفاة والدة الزميل
محمد العوني ،رئيس منظمة
حريات اإلعالم والتعبير (حاتم).
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم
أسرة الجريدة للزميل محمد العوني
ولكل أفراد عائلة الفقيدة بأسمى
عبارات التعازي والمواساة في هذا
المصاب الجلل.

إعالن عن بيع عقار

جريدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة
ملفات تادلة للتواصل واالشهار
مدير النشر :حممد تغروت
contact@milafattadla24.com
+212 666 283 603
مدير التحرير :حسن امساعيلي
ishassan@msn.com
املراسل املقيم باألمم املتحدة:
عبد القادر عبادي
سكرترية التحرير :عاصيم نزهة
املستشار القانوين :حممد اعبودو
هيئة التحرير:
بناصر زيكزي ،خالد أبو رقية ،حممد لغريب،محزة
املتاقي ،إشراق الرحياين ،عبادي صاحلة ،بديعة أيت
بن عدي،
نادية مصلوح ،نعيمة خلفاوي،
 ،رضوان السعيدي.
كتاب األعمدة:
ع.احلكيم برنوص ،التهامي ياسني ،خالد البكاري،
عائشة العلوي
بناصر زيكزي ،أمحد حفظي
القسم اإلداري واملايل :نعيمة خلفاوي ،حممد تغروت
التصفيف واإلخراج :عاصيم نزهة
القسم الرياضي :نادية مصلوح
تصوير( :أ.ف.ب ،و.م.ع ،أيس بريس)
مندوب الرباط :عبد احلق الرحياين
اهلاتف0668471294 :
0661457700
السحب :أنفوبرانت
سحب من هذا العدد  15000نسخة
ملف الصحافة91/3431 :
اإليداع القانوين91/84 :
الترقيم الدويل1113013 :
املراسلة :صندوق الربيد  94بين مالل
اهلاتف الثابت0523484454 :
الربيد االلكتروين:
contact@milafattadla24.com
اإلدارة والتحرير:
حي األدارسة الزنقة  2رقم  25بين مالل
اهلاتف0659915874 :
رقم اللجنة الثنائية :ج.أ.ع06-044/
احلساب البنكي
145090212118033639001802
البنك الشعيب وكالة العرصة،
بين مالل

ال
لفائدة  :عبد القادر الزعر ي
ينوب عنه األستاذ ايت فراج عبد هللا
ت
بوس� عالوي
ضد:
يعلــن رئيــس مصلحــة كتابــة الضبــط بالمحكمــة االبتدائيــة بازيــال انــه بتاريـ ـ ــخ
 15/09/2021عــى الســاعة الثانيــة عـ شـر بعــد الــزوال ســتجری ســمرسة عموميــة بمقــر هــذه
المحكمــة لبيــع الم ـنز ل الكائــن بــ� تفرويــن أزيــال المتكــون مــن طابــق ض
أر� وسـ تـرة يحــده قبلــة
ي
ي
الزنقــة ،غربــا فــدان وغــاض ومريــم مــع وغــاض مليكــة ،شــماال ابــت بنعيــی عــدي جنوبــا امزيــل
محمــد .
ف
ـاح الــذي حــدده الخبـ يـر ي� مبلــغ :
وســتنطلق المزايــدة العلنيــة مــن الثمــن االفتتـ ي
 180.000درهــم مــع زيــادة  % 3لفائــدة الخزينــة العامــة وأداء جميــع المصاريــف.
وللمزيد من المعلومات االتصال بكتابة الضبط حيث يوجد ملف اإلجراءات.
اإلمضاء
رئيس مصلحة كتابة الضبط
ذ.ادريس باقس

«ملفات تادلة»
يف عطلة
بعد سنة من الكد واالجتهاد والتضحيات يف
خدمة قرائها األعزاء ،وبعد التحدايت اليت فرضتها
اجلائحة ،خترب «ملفات اتدلة قراءها األعزاء
ومتتبعيها األوفياء أبنه ستضرب هلم موعدا جديدا
مع بداية شهر شتنرب القادم ،بعد عطلتها السنوية،
طيلة شهر غشت.
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ال حديث ،منذ بضعة أيام ،سوى عن
توتر العالقات بني الجارين الشقيقني
املغرب والجزائر ،يف بعدها الرسمي ،توتر
ليس وليد اليوم ،وغالبا ما كانت األحداث
تزيده تأزما ،لكنه يف الغالب األعم،
يحتفظ ببعده الرسمي ،دون أن تصل
انعكاساته إىل الغالبية العظمى من أبناء
البلدين الشقيقني.
إذ يكفي أن تنطلق الطبول يف توقيع
’’لحساب‘‘ كي تهدم جدران الوهم
والفصل 3 ) ،بانت ،عريشة  3عىل 3
و خماسية( ،تنترص برطية يرقصها
الشعبان املغربي والجزائري عىل كل
نعرات العداء بني شعب واحد ،هناك حيث
’’الطبل‘‘ و’’الغيطة‘‘ الشعبيان األصيالن
أقوى من كل الخطب الديبلوماسية.
القول بأن األمر يتعلق بشعب واحد
ليس شعارا للرتديد كلما أعطي الضوء

األخرض لذلك ،بل هو واقع يتحدى
الحدود واإلجراءات السياسية والقنصلية
والديبلوماسية واألزمات التي يتم
تسعريها والنفخ فيها من حني آلخر،
خدمة ألجندات ال تفيد الشعب /بني يف
يشء ،بقدر ما تزيد تأزيم ا ُملؤ َّزم أصال.
واقع يعلو وال يعىل عليه ،تقويه
عالقات الدم ،وتجسده املشاهد التي
تتكرر بني تارة وأخرى ألفراد أرس عىل
جانبي الحدود ،تارة يلوحون لبعضهم
البعض متحدثني بمكرب الصوت أو
بالهاتف املحمول ،وتارة أخرى يرقصون
عىل إيقاع ،ينطلق من هناك أوهناك ،هذا
املشهد عىل قساوته يوجد-عىل األرجح-
فقط بني املغرب والجزائر وبني سوريا
والجوالن املحتل ،فبني األسالك الشائكة
عىل الجانب املغربي ،وخندق عميق
عىل الجانب الجزائري ،ظل الشعبان

رساليت إىل ولدي عمر لليوم الثامن من احلكم اجلائر و  363من االعتقال التعسفي.
تحية الحرية والعدالة أيها الربيئ.

إدريس الرايض إىل ابنه الصحفي املعتقل عمر الرايض

من يتأمل واقعنا الثقايف والفني والعلمي والريايض يخرج بنتيجة مؤملة هو أن بلدنا كرس كل الجسور التي تؤدي
إىل هذه املقومات التي ال تقوم للدول قومة بدونها ،وكأن املغرب مر عىل أجوائه إعصار جرف كل شيئ وحول كل
فضاءاتنا إىل صحراء َ
تتسيَّ ُد فيها العناكب والعقارب واألفاعي ،وذلك منذ عقد من الزمن.
وكأننا بلد بدون تاريخ سيايس مرشف وبدون جامعات ومعاهد وتنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية،
لكي تتسيد عىل فضاءاتنا العمومية العناكب والعقارب واألفاعي تنفت سمها يف مفاصل املجتمع وتزرع الفتنة
وترضب قيم التماسك والتضامن االجتماعيني.
والحقيقة أن بلدنا يعج باإلرادات العلمية والفنية والفكرية التي تُغلق يف وجهها كل وسائل التعريف واالنتشار
وولوج اإلعالم العمومي.
وأنا أستمع لبعض طلبة املاسرت يف السوسيولوجيا والعلوم السياسية والصحافة أكتشف أن هذه الدراسات
عميقة وجادة وتتناول واقع املغرب من جميع النواحي ،لكنها ال تربح أسوار الجامعة ،وأن األطروحات التي يعدها
الطلبة ال يعرفها إال صاحبها واملرشفني ،وتنتهي يف األرشيف تاكلها الرطوبة.
ً
بلدنا غني باألطر العلمية والثقافية واإلعالمية والسياسية واالقتصادية والفنية ،لكن ال تجد لها طريقا إىل
املواطنني إذا كانت تتشبت بقناعاتها وترفض التوظيف السيايس من طرف السلطة.
يتم إبعاد كل هؤالء عن الفضاء العمومي عقابا ً لهم عىل احرتام قناعاتهم وتقديرها ورفض استعمالهم للرتويج
للتضليل الذي يعترب العدو األول ضد الشعوب وضد حقوقها.
ويتم تعويضهم وتوظيف الفاشلني يف تعليمهم والباحثني عن ظل يستظلون به مقابل منافع مادية ونفوذ
يحميهم من جرائمهم.
يُطلق لهم العنان يف نرش الخرافة والتلفيق والكذب والتشهري يف
مقاالتهم وترصيحاتهم ضد من يرفض توظيفه.
تم استقطاب املحامي الخفيف والفاسد والصحايف الكسول
والباحث املزور واملطبل يف هذه الجوقة البئيسة.
والنتيجة تصحر ثقايف وحضاري وإفساد يف تربية وسلوك
املواطنني والشباب.
هذه الجوقة/العصابة التي وضعت نفسها تحت ترصف طبقة
أوليغارشية من املجرمني االقتصاديني تمكنوا من السيطرة عىل
السلطة وتسخريها خدمة ملصالحهم.
عندما يتم تغييب السياسة وغلق كل مجاالتها ال
يمكن أن ننتظر غري هذا التصحر.
ال مناص من فتح املجال السيايس ألصحابه
ونشطائه ومناضليه وشاباته وشبابه وطرد
هذه العصابة ومحاسبتها عىل جرائمها  ،وذلك
بقرار سيايس شجاع من جميع األطراف ،
يستبق العاصفة ويُنقذ الدولة من الغموض
الذي نعيشه.
قلوبنا مع سليمان ومتمنياتنا له
بالحياة والحرية ونتمنى لنورالدين
الرباءة بمحاكمة عادلة غدا ً بمحكمة
عني السبع وسنكون حارضين إىل جانبه.

الشقيقان يمنيان النفس بتغري حسابات
السياسة بتقلباتها ،وتغليب البعد
اإلنساني بديمومته.
لم ولن تنجح  27سنة من إغالق
الحدود يف قطع أوارص وروابط صنعتها
الجغرافيا والقدر ،ووطدها التاريخ يف
لحظات تالحم عرب عصور عدة 27 ،سنة
أصبح فيها التقاء األحبة وأبناء العمومة
واألخوال الذي كان باإلمكان أن يتم بعد
مسرية قصرية عىل األرجل- ،أصبح-
يحتاج إىل اإلنتقال من وجدة إىل البيضاء
وبعدها إىل الجزائر العاصمة قبل الوصول
إىل من يرون بعضهم البعض عىل مسافة
البرص 27 .سنة فتحت فيها الحدود ب
»صفة استثنائية » ملرات معدودة عىل
رؤوس
األصابع ،ويف الغالب ملرور جثمان شاب
مغربي ،ألقت به أمواج البحر يف الجزائر،

أو أطلقت عليه رصاصة أردته قتيال،
آخر املشاهد التي نذكرها مشهد طرد
املزارعني املغاربة الذين يستغلون مزارع
وواحات نخيل منطقة العرجة ،بعد أن
أحكمت الجزائر سيطرتها الكاملة عىل
املزارع والواحات يف املنطقة.
عاد الحديث عن رضورة فتح الحدود
عىل إثر خطاب العرش ،الذي أكد فيه
امللك أنه «ليس هناك أي منطق معقول،
يمكن أن يفرس الوضع الحايل ،ال سيما
أن األسباب التي كانت وراء إغالق
الحدود ،أصبحت متجاوزة ،ولم يعد لها
اليوم ،أي مربر مقبول » ،فهل آن األوان
لتصحيح الوضع؟ وإنهاء مأساة عائالت
مشرتكة/مقسمة بحدود «وهمية
«طالت معاناتها.

إصــــــــــدار
صناعة العلوم االجتماعية  :من أوغست كونت إىل ميشال فوكو
للكاتب  :جوهان ميشال

ينما ظلت الفلسفة تفكر يف نفسها ملدة طويلة بوصفها «أمًّ ا لكل العلوم» ،فإن حقول املعرفة يف الحقبة
الحديثة ،املهتمة إىل حد بعيد بتحقيق استقالليتها العلمية ،لم تتوقف عن االعرتاض عىل هذا املوقف الذي
تتبناه الفلسفة .واألمر يبدو أكثر صحة يف الفرتة املعارصة التي سعت خاللها العلوم االجتماعية إىل االستيالء
عىل املكانة التي كانت تحتلها الفلسفة من قبل.
وهذا هو بالذات الرصاع الذي يسعى جوهان ميشال إىل استكشافه يف هذا الكتاب ،الذي يكمن رهانه
ّ
املؤسسة
يف تسليط الضوء عىل الطريقة التي أسهمت من جهة ،يف انبثاق العلوم االجتماعية من التيارات
للفلسفة (الوضعانية ،الذارائعية ،الفينومينولوجيا ،)...ومن جهة أخرى ،يف معارضة مناهج ومواضيع
العلوم االجتماعية لتلك املناهج واملواضيع التي تتبناها الفلسفة .ويطمح هذا الكتاب يف األخري إىل توضيح
األسلوب الذي يمكن من خالله للعلوم االجتماعية وللفلسفة ،ضمن رشوط معينة ،القيام بتخصيب متبادل
لبعضهما البعض.
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اجلــــــــــــــدل بني الساكن واملسكن ()4/2
حتّى احْ تَوَى بَيْتُ َك ا ْلمُهَ ي ِْم ِن ِم ْن
عَ ْليَا َء تَحْ تَها الن ُّ ْ
ط ُق
ُ
ْت ِم َن ِّ
الشعر ما زا َد عَ لَ
أ َ َرا َد ِببَيْتِه َشَفهُ .والبي ُ
طريقة واحدة.
البيت أو املنزل أو املسكن شكل من أشكال العمارة؛
و»العمارة ظاهرة اجتماعية ،حيث يوجد عامالن
أساسيان يف كل وضع فني :متطلبات الجماعة
املنظمة ،وإرادة الفنان .ويف جميع األحوال ،الفنان
ملزم بإقناع الجماعة بقبول عمله املبدع ،وعملية
القبول هذه تكون جزءا من ممارسات الجماعة
الثقافية ،وهذا ما ينطبق عىل العمارة ،يقول هربرت
ريد :إن التعبري الفردي أيضا هو رمز اجتماعي،
وعليه فإن الفن يستطيع أن ينمو ويتطور يف مناخ
اجتماعي مناسب ،وتاريخيا ،لم يكن اإلنتاج الفني
إنتاجا فرديا بل جماعيا ،إذ كانت املالحم أساطري
جماعية يبتدعها املجتمع .كما كان املجتمع بأرسه
بانيا لرصوح معمارية تتطلب تعاونا أقىص بني
الجماعة .
والتجزئات السكنية هي إنتاج عمراني جماعي،
والتجزئة هي تقسيم مللك من أجل إقامة بنايات،
رغبة ،ويف ظرف أقل من عرش سنوات ،يف أن يتم
الحصول عىل بقع مبنية أكثر من اثنتني..
عىل طريق املواصالت تجزئة نموذجية؛ فالطرق
الثانوية املتعامدة مع الطريق الرئيسية ،التي تصب
فيه بانحدار طفيف،والتي تصل أركان التجزئة
بالطريق الرئييس ،والتي توصل الساكنة إىل نقط
سكناهم ،متوازية متسعة ،تسمح بمرور الساكنة
والهواء والشمس إىل كل شرب من التجزئة.
إن طرق املواصالت شبيهة إىل حد التطابق برشايني
الجسم البرشي ،املوصلة لألوكسجني ومواد القيت إىل
كل خلية من خاليا الجسم ،وبشكل مستمر ،كاآللة
التي ال تتوقف ،حتى تضمن بقاء الخلية عىل قيد
الحياة.
لقد استفادت التجزئة من الوضع الطبوغرايف؛
فالطبوغرافيا منبسطة ،مع انحدار طفيف من
الرشق نحو الغرب ،مما ال يفسح املجال لتجمع
املياه ،مطرية كانت أو غريها؛ فال يعرف املجال
خِ نْد َِق،

مليكة أبو حرمة
( ...تتمة العدد السابق)

واملسكن غري البيت ،والبيت قد يقال للمبنى من
غري األبنية التي هي األخبية بيت ،والخباء :بيت
صغري من صوف أو شعر ،فإذا كان أكرب من الخباء
فهو بيت؛ وقول جربيل عليه السالم :برش خديجة
ببيت من قصب ،برشها بقرص من لؤلؤة مجوّفة ،أو
بقرص من زم ّرد ..وقوله ع ّز وجل :ليس عليكم جناح
أن تدخلوها بغري إذن؛ وجاء يف التفسري :أنه يعني
بها الحانات وحوانيت التجار ،واملواضع املباحة التي
تباع فيها األشياء ،ويبيح أهلها دخولها؛ وقوله عز
وجل :يف بيوت أذن الل ُه أن ترفع؛ قال الزجاج :أراد
املساجد ،قال :وقال الحسن يعني به بيت املقدس،
قال أبو الحسن ،وجمعه تفخيما وتعظيما .ويف
التنزيل العزيز﴿ :وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت﴾،
فقد يكون البيت للعنكبوت والضبّ وغريه من ذوات
الجحر .ورشف الله الكعبة وسماها البيت الحرام.
وقال لبيد:
وصاحب ملحُ وبُ ،ف ِجعنَا ِبيَو َِمهِ
و ِعن ْ َد
داع بَي ٌ
ْت آخ َر َك ْوث َ ُر
ال َّر ِ
ويعني بالبيت القرب .وقال نوح عليه السالمَ :ربِّ
اغفِ ْر يل وَلوالديَّ  ،ولِمَ ْن د َ
َخ َل بَيْتِي مؤمناً؛ والبيت
سفينته .وقال العباس يمدح رسول الله صىل الله
عليه وسلم:

حممدسبيال:احلداثةالفكرية
غادرنا قبيل عيد األضحى محمد سبيال
صوت الفكر النقدي ،واملدافع عن تطوير
الفكر املغربي والعربي .بفقدانه ،وكل
األعالم املغربية التي تتوارى خفية عنا
تباعا ،يفرض علينا حدث املوت التفكري
يف ما قبله ،والتخطيط ملا بعده .ولعل أهم
سؤال يتعلق بمدى مواصلة املشاريع التي
دشنها السابقون لالحقني؟ وما مدى قدرة
الالحق عىل مواصلة املسري بهمة وإرادة
وعزيمة.
إن املشرتك بني الجيل الذي ولد قبل
االستقالل ،وما بعده إىل نهاية الستينيات،
تشبع بصورة أو بأخرى بروح الحركة
الوطنية املغربية ،واتصالها بحركات
اإلصالح العربية التي دشنت منذ
النهضة العربية .ولذلك كانت رؤيتها
ترتكز حول معارضة ما هو قائم،
والحلم بمستقبل مختلف،
ومن ثمة كان ما يجمعها،
سواء انتمت ألحد التيارات
السياسية اليسارية أم
ال ،هو انتماءها ملسار
فكري ومعريف عام
يرمي إىل تجديد
والفكر،
الثقافة
واإلسهام يف تطوير
املجتمع العربي،
االشتغال
عرب
بالفعل الثقايف.
ولهذا السبب نجد
مفكرينا
أغلب
ومثقفينا ارتبطوا بالصحافة

أو التعليم ،أو بهما معا .كما أننا نجد أكثر
من ساهم منهم يف العمل عىل تطوير
الثقافة العربية الحديثة اشتغل بالعلوم
االجتماعية أو اإلنسانية ،وليس بالعلوم
الحقة أو التكنولوجيا.
محمد سبيال من الرعيل األول الذي اشتغل
بالتدريس يف الجامعة املغربية وهي يف
بدايات تشكلها ..وكان يكفي بالنسبة
إلينا ،نحن تالميذ الثانوية ،أن ننعت أستاذا

تعفنا ،وال مجال ألن يصري مرتعا للحرشات .الطرق
القصرية املتعامدة مع الشارع الرئييس هيممرات
هوائية ،تمر عربها الرياح الغربية والرياح الرشقية،
يمر عربها نسيم السهل ونسيم الجبل؛ كلما تعاقبت
الفصول تعاقبت الرياح ،وكلما تعاقب الليل والنهار
تعاقبت النسائم ،وإن يف خلقه لشؤون..
وسكن الفيالت ،R+1،ال يحجب أشعة الشمس،
بل يسطع نورها ويتسلل دفؤهاإىل حيطان محكمة
البناء ،جميلة العمارة.
تتغذىالتجزئة بالهواء الذي ال يحبسه حاجز،
وبالشمس التي ال يحجبها حائل ،وتتغذى باملواصالت
التي ال يوقفها عائق؛ وصحة الجسم غذاؤه .فتلك
التجزئة جسممغ ّذى وسليم.
رسم التجزئة سليم ،وبناء مساكنها أسلم؛ حتى
املسجد لم يوضع عىل الطريق ،منبع الضوضاء
والصخب ..بل انزوى يف إحدى أركان التجزئة حتى
يضمن االطمئنان للمصلني ،وإذا اطمأننتم فأقيموا
الصالة..إن تخطيط املدن يراعي رشوط الصحة
وسهولة االتصال بني بني البرش .فكل تخطيط
تُستهدف فيه راحة اإلنسان،وكرامة اإلنسان.ولقد
كرم الله اإلنسان..وعلم اإلنسان ما لم يعلم..
فيما يتعلق برتتيب الفنون يقول هيجل« :املكان
األول يعود ،بحكم طبيعة األشياء بالذات ،إىل فن
العمارة ،فالعمارة تمثل بدايات الفن ،ألن الفن
يف بداياته ال يكون قد وجد بعد ،لتمثيل مضمونه
الروحي ،ال املواد املناسبة وال األشكال املوافقة،
مما يضطره إىل االكتفاء بمجرد البحث عن التطابق
الحقيقي وإىل االرتضاء بمضمون ونمط تمثيل
خارجيني رصفني .واملواد التي يعمل فيها هذا الفن
األول خالية من كل روحية؛ فهي املادة الثقيلة،
الخاضعة لقوانني الثقالة؛ أما الشكل فقوامه الجمع
بصورة متناظمة بني تشكيالت الطبيعة الخارجية،
وتحقيق كلية العمل الفني بجعله محض انعكاس
للروح».
يقول القائل إشكاليات التنظري املعماري ،التي
تكرس الفصل الديكارتي بني الذات الواعية وأشياء
العالم ،تربز بالدرجة األوىل يف أساليب التعامل مع

بأنه يدرس الفلسفة
لنصنفه ضمن خانة
السيايس
املعارض
والثقايف .ومعنى ذلك
بعبارة أخرى لعبه
دور املحفز عىل تطوير التفكري
والفكر .وكان محمد سبيال من
بني األوائل املحرضني عىل التفكري
الجديد .تعرفت عليه يف فاس
حني كانت فاسا يف مقاهي شارع
محمد الخامس التي كانت ملتقى
للمثقفني واألساتذة من مختلف
االختصاصات .وكان املقهى
مجلسا للحوار والنقاش يف قضايا الثقافة
واالجتماع والسياسة .بسمته الساخرة
كانت تثريني فيه ،إىل جانب روحه املرحة
التي ال تخفي رصامة يف املواقف ،ودقة يف
التعبري عن آرائه بال مواربة .وكانت لنا بعد
ذلك لقاءات يف اتحاد كتاب املغرب ،ويف الدار
البيضاء ،وبعدها يف كلية اآلداب يف الرباط،
وأخريا يف اللقاءات التي كان ينظمها بني
الفينة واألخرى املرحوم عبد الكبري العلوي
اإلسماعييل يف بيته.
يف كل هذه اللقاءات ،ويف تقديمه لكتابي
«املغرب مستقبل بال سياسة» ويف كتبه
الفكرية ،وترجماته لعيون املعرفة
الفلسفية ومفاهيمها ،ومقاالته الثقافية
واالجتماعية ،كان يبدو يل مثقفا من طراز
رفيع يجمع بني الهم الفكري والتطور
االجتماعي .كان مدافعا عن الحداثة ليس
باملعنى الذي صارت تختزل إليه ،إنها يف
تصوره عتبات ودرجات ومستويات عمل،
االنطالق منها ركيزة لتطوير الفكر العربي،
وليست شعارا أيديولوجيا يوظف يف الرصاع
السيايس ،لذلك نجده مدافعا عن القيم
الفكرية والثقافية ،التي تدفع يف اتجاه

الشكل والفراغ من قبل كل من املعمار والعامة ،ويف
الدور البطويل الذي يحاول املعمار تمثيله من خالل
مكانته املهنية واالجتماعية املتميزة.
«فالنقاش املستمر حول مفهوم الفراغ واملكان
مثال غالبا ما يكشف عن عالقة ما لإلنسان بمحيطه
البيئي يبدو أنه قد فقدها».
و»العمارة ظاهرة اجتماعية ،حيث يوجد عامالن
أساسيان يف كل وضع فني :متطلبات الجماعة
املنظمة ،وإرادة الفنان ..وارتباط العمارة باملجتمع
يتضمن عالقتها بالدين والثقافة.
قد «يصور املعمار عىل أنه الفنان املبدع الخالق
صاحب التصورات املثالية للعمارة والعمران والذي
يسعى دائما لبناء البيئة املثالية واملدينة الفاضلة».
«أول سؤال يثار بصدد بناء من هذا النوع (البناء
الكالسيكي) ،هو ذاك املتعلق بمعرفة ما سيكون
هدفه وغايته وما الرشوط التي ينبغي أن يشيد فيها.
فتتعيني هذه الرشوط ،واالستجابة لها ،عىل أن يؤخذ
بعني االعتبار املناخ واملوقع واملحيط املتمثل باملشهد
الطبيعي ،وخلق كل واحد حر ،رغم التقيد بهذه
املطالب جميعا ،تلك هي املهمة التي يرتهن تحقيقها
بذكاء الباني وروحه.
«فمشكلة الفصل بني الدراسة النظرية واملمارسة
العملية كانت ومازالت من أهم املشاكل امللحة التي
تتناولها الدراسات املعمارية باستمرار للبحث عن
املنهج األمثل لتحقيق التواصل بني النظري والعميل
وإيجاد أفضل الطرق لتطبيقه» .
يقول ابن خلدون« :األوىل يف أن االجتماع اإلنساني
ّ
ويعب الحكماء عن هذا بقولهم اإلنسان
رضوري
مدني بالطبع أي ال بد من االجتماع الذي هو املدينة
يف اصطالحهم وهو معنى العمران» .
إذن هذا االجتماع رضوري للنوع اإلنساني وإال لم
يكمُل وجودهم ،وما أراده الله من اعتمار العالم بهم،
واستخالفه إياهم ،وهذا هو معنى العمران ،الذي
جعلناه موضوعا لهذا العلم».

د ,سعيد يقطني
تقدم اإلنسان فردا وجماعة مؤسسة،
وتنظيم العالقات بني األمم والشعوب عىل
ضوابط جديدة.
محمد سبيال وليد حقبة وجيل من
الباحثني واملفكرين املغاربة ،الذين أسسوا
للدرس الفلسفي املغربي والعربي .وكانوا
مجتمعني يف رؤيتهم الفكرية واالجتماعية،
ومتفرقني يف توزيع اهتماماتهم الثقافية.
لم يرتك موضوعا لم يعالجه بطريقة
واضحة ودقيقة ،فمن املفاهيم
واملصطلحات ،إىل االتجاهات والتيارات
الفكرية املختلفة ،إىل األعالم الذين ساهموا
يف تطوير الفكر اإلنساني ،يبدو لنا ملما
بمجمل تصورات التفكري ،وله رؤية خاصة
ومتكاملة يف مختلف القضايا التي يتناولها
بلغة شفافة وعميقة ،تمتزج فيها ذاتيته
النقدية بموضوعية تقديم األفكار ،بعد
اإلحاطة بها من مختلف جوانبها ،لذلك
تخلو كتاباته وترجماته من الغموض
والتعقيد الذي نلمسه يف بعض الكتابات
الفكرية والفلسفية .وال يمكن أن تتوفر
مثل هذه السجايا إال لدى من يمتلك القدرة

 ...يتبع يف العدد املقبل
البيداغوجية التواصلية والتفاعلية واملعرفة
العميقة .وفعال كان سبيال معلما كبريا.
محمد سبيال وليد حقبة وجيل من الباحثني
واملفكرين املغاربة ،الذين أسسوا للدرس
الفلسفي املغربي والعربي .وكانوا مجتمعني
يف رؤيتهم الفكرية واالجتماعية ،ومتفرقني
يف توزيع اهتماماتهم الثقافية .منهم من
انرصف إىل الرتاث ،أو األبستيمولوجيا ،أو
املنطق ،أو الفكر املعارص .وأدى كل منهم
دوره الكبري يف إقامة سيمفونية وتشييدها
يف فضاء الساحة العمومية املغربية
والعربية ،متجاوزين بذلك حدود املدرجات
الجامعية التي كانوا يحتلونها بجدارة
واقتدار ومسؤولية .لقد انشغل هذا الجيل
ألنه سليل الحركة الوطنية بالهم الفكري
واالجتماعي ،وقد دفعه ذلك إىل اإلسهام يف
تعميق املعرفة ،يف مختلف جوانبها ،بهدف
تطوير اإلنسان واملجتمع .وخ ّلفوا لنا بذلك
تراثا هائال ومهما.
كيف يمكن لألجيال الجديدة والقادمة
التعامل مع هذا الرتاث ،وقد جرت مياه
تحوالت كبرية ،سواء يف الساحة العمومية
أو الجامعة يف زمن الثورة الرقمية ،الذي
وجدوا فيه أنفسهم؟ هذا هو السؤال الذي
يفرض علينا نفسه ،ونحن نودع رجاالت
أسهموا يف الحداثة الحقيقية .لقد خلت
الساحة العمومية من رجاالتها ،وصار
الفضاء العمومي الرقمي بديال يتجاور
فيه الصاهل والساحج ،والنابح والعاوي،
ويهيمن فيه القاص والالصق .كما صارت
الجامعة مهوى البحث عن املسؤولية
والرتقية .بناء اإلنسانيات الرقمية الحقيقية
يف الجامعات العربية مقدمة للحداثة.
نرش عىل موقع لكم2
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الراضي ،بيغاسوس وأعداء المغرب..

منذ انطالق كاسحة االعتقاالت يف
صفوف الصحافيني واملدونني واليوتوبرز
االحتجاجية،
الحركات
ومناضيل
وسمفونية الخيانة وأعداء الوطن
والطابور الخامس يتم تكرار عزفها يف
منصات مختلفة ،ويف تبادل لألدوار متسم
بالعشوائية والتناقضات.
ولقد كان واضحا أن الذين اضطلعوا
بمهمات التشهري والتخوين ،سواء تطوعا
أو عرضا للخدمات أو تكليفا ،فشلوا
يف تمرير الرسديات الرسمية داخليا
وخارجيا .وال زالوا مستمرين يف الفشل «
التواصيل» حتى يف الدفاع عن القضايا التي
تمس حقيقة السيادة الوطنية.
والدولة لألسف تدفع وستدفع ثمن
مراهنتها عىل جوقة تعزف عىل لحن واحد،
ال تغريه ،وال قدرة لها عىل اإلبداع والحجاج.
إن قوة بلد مثل املغرب غري قوي
اقتصاديا وال طاقيا هو يف جبهته
الداخلية ،ويف ديموقراطيته ،ويف تعدديته،
ويف احتضانه للذين يقولون الحقيقة ولو
كانت مؤملة ( عبارة وردت يف أحد خطب
امللك نفسه) ،ال الذين يرددون « آمني» حتى
قبل أن يسمعوا الدعاء.
قبل أيام تمت إدانة عمر الرايض
بست سنوات سجنا ،وكان الالفت أن أغلب
املواقع لم تكن تنقل وقائع ما يدور أثناء

الجلسات املتعلقة بمحاكمة صحفي تم
تقديمه للرأي العام عىل أنه جاسوس.
حتى املواقع التي كانت تشهر به قبل
اعتقاله ،وتقدم ما تعتربه تفاصيل خيانته
املزعومة للوطن ،ألن ما كان يروج خاللها
كاف ألن يقنع أي مواطن لم يشكل قناعته
بعد برباءة عمر الرايض.
يكفي أن نذكر أن النيابة العامة لم
تعط اسم أي دولة تجسس لصالحها عمر،
وال اسم أي عميل لجهاز مخابرات أجنبية
تعامل معه ،وال أي وثيقة أو تسجيل
هاتفي أو رسالة تثبت التهم ،وحتى
رشكتي االستشارات اللتني كان يتعامل
معهما عمر أثبت دفاعه أن رشكات
عمومية مثل املكتب الرشيف للفوسفاط
تتعامل معها ،وأن الهولدينغ امللكي نفسه
تعامل معها ،وأن دراسة تخص مستقبل
تجارة التمور باملغرب ،قام بها الرايض،
كانت سببا يف استثمار الرشكة التي طلبت
الدراسة ببلدنا.
املفارقة أن النيابة العامة ،وهي جهة
االدعاء التي عليها أن تقدم دالئل اإلثبات،
كانت تطالب عمر ودفاعة بدليل النفي،
يف صيغة تشبه سؤال فرانس :24ما دليل
املغرب عىل عدم استخدامه لربمجية
بيغاسوس؟
واألمر نفسه يف ملف االغتصاب ،ال
شهود ،وال دليل مادي ،وشهادة طبية بعد

مرور أكثر من ثالثة أسابيع عىل الواقعة
املدعاة ال تفيد اغتصابا ،وخطيب تحول
لرجل متزوج من أمريكية ،وتناقض
يف الترصيحات ،واستبعاد لشاهد نفي
وتحويل آخر إىل
متهم وإدانته.
قصة عمر
قصة عمر
الرايض تكثف الراضي
حكاية املغرب تكثف حكاية
الذي بالفعل المغرب
يتعرض ملؤامرة الذي بالفعل
خبيثة وقذرة .يتعرض
مؤامرة
لمؤامرة
تستهدف
وحدته الوطنية خبيثة وقذرة.
عرب وصم جزء
من املواطنني يف
منطقة محددة
باالنفصال،
وترجع بمسلسل توسيع الهوامش
الديموقراطية للوراء ،الذي استفاد املغرب
سابقا منه ،وتقمع بسفور عددا من
األصوات املنتقدة ،وبوسائل تشبه ما كان
يقوم به حبيب العاديل يف مرص ،مما يسمح
بابتزاز املغرب حقوقيا.
ويف حكاية البيغاسوس ،التي كان يكفي
أن تنفي الحكومة تورطها فيها ،وأن
تقول ولو تمويها إنها ستفتح تحقيقا

يحتفي نُعيمة بكتاب «الديوان» أيما احتفاء،
ويتقبله قبول املزدهي وا ُملنتيش ،بعد أن كاد يفق ُد
األمل يف كل ما أتى ويأتي من مرص« .الديوان»
شبه ويتسابق في
مُؤ َّلف باالشرتاك بني ركنني من أركان النقد ُي ّ
العربي يف مرص والعالم العربي .أصدر العقاد
واملازني كتابهما بداية عرشينيات القرن املايض ،أشواط البصر والسمع،
ْ
أن
كتاب ضخم يف عرشة أجزاء،
حسبُ نُعيمة ِ
اطلع عىل جُ زأيه األول والثاني ،الصادران إىل ذلك
ولكن  ،التشبيه أن
ّ
اآلن.
يكاد
شفاء
ميخائيل
غليل
«الديوان»
َشفي
ي
تطبع في وجدان
يكون تاما ،ولوال النقد الالذع ِ
وسهامه الحارقة،
ملا كان له وقع عىل قلب وعقل نُعيمة .إن
«الديوان» يف رأي نُعيمة تصفية حساب ومسح سامعك وفكره صورة
للطاولة ،ووضع للنقط عىل الحروف ،وأقلها
حرف الياء ،وإزالة لألصنام القديمة واملعبودات واضحة ،مما انطبع في
ا ُملتآكلة« ،إن الساعة لرهيبة وجميلة ،ومُبكية
ومُضحكة ،ساعة ينتصب امليزان ،فتهبط منه ذات نفسك»....
كفة ،وترتفع كفة» .
ويبلغ احتفاء صاحب الغربال بجماعة
الديوان ،أن اعترب ساعة اهتدائه إليه ،أطيب ساعة
يف حياته .ثم يبني نعيمة طريق عمل الناقدَين ،حيث يعمد أحدهما إىل كاتب أو شاعر،
ُ
فينقده بما أوتي من مقدرة النقد ،وقد استقل العقاد بشوقي ووزنه وح ّكه ،يف الجزأين
َ
كليهما اللذين طالتهما يد ميخائيل ،وكذلك فعل املازني باملنفلوطي يف جُ زأي الكتاب.
وطبعا فميخائيل نُعيمة يعتد بنفسه اعتدادا كبريا ،فلم تشفع للعقاد وال املازني
قامتهما عنده ،فما كان ليحفل بديوانهما لوال أنه وجد فيه دقة وصحة ،لم يعهدهما إال
عند نفر قليل من أدباء العالم العربي .
فالذي أثلج صدر نُعيمة ،وحفزه وجعله يُقدر العقاد ويضمه إىل جانبه ،ذلك النهج
الذي نهجه العقاد ،وتلك الرؤية التي بها ينظر إىل الشاعر ،ودوره يف الحياة .فنُعيمة
يوافق ويُصادق عىل ما ذكره العقاد يف بداية نقده لشوقي ،يقول العقاّد «فاعلم أيها
الشاعر العظيم ،أن الشاعر من يشعر بجوهر األشياء ،ال من يُع ِّددُها ،ويُحيص أشكالها
وألوانها .وأن ليست مزية الشاعر ،أن يقول لك عن اليشء ماذا يُشبهُ ،وإنما مزيته أن
يقول ما هو» .
ّ
ولكن « التشبيه أن
فليس دور الشاعر أن يُشبّه ويتسابق يف أشواط البرص والسمع،
تطبع يف وجدان سامعك وفكره صورة واضحة ،مما انطبع يف ذات نفسك» .
يعقد العقاد ميزانا للشعر ،ومح ّكا ال يُخطئ يف نقد الشعر« :إرجاعه إىل مصدره» ،
فإن عُ دل به إىل الحواس ،فإن العقاد يعُ دّه ِشعر قشور وطالء ،وإن ارتد عميقا وراء
الحواس ،وملحت دونه شعورا حيا ،ووجدانا تعود إليه املحسوسات « فذلك هو شعر
الطبع القوي والحقيقة الجوهرية» .
ينتيش صاحب الغربال ملا يرى كومة من أشعار أحمد شوقي ،مُفككة األوصال،
متنافرة األلوان ،يابسة القلب ،مُكفهرة الوجه ،بعد أن ح ّكها العقاد عىل محكه الصادق
كما يراه نُعيمة ،وهي أمور ترتب عنها بالتبع نز ُع إكليل اإلمارة من عنق «األمري»،

«ليس دور الشاعر أن

«نعوذ باهلل من الن ّقاد»
بين ُنعيمة والع ّقاد والمازني

يف هذه املزاعم ،أبت جوقة التربير إال أن
تقدم دفوعات ال يقبلها املنطق ،من قبيل
استهداف املغرب لنجاحاته االقتصادية
والدبلوماسية ،مع العلم أن الترسيبات لم
توجه االتهامات للمغرب فقط ،بل كذلك
لإلمارات والسعودية والبحرين والطوغو
وغانا واملكسيك والهند واملجر وغريها،
ولألسف أساءت بعض «التحليالت» للملك
نفسه ،حني قرنت بني الترسيبات وعيد
العرش للداللة عىل استهداف املغرب ،وهو
دفع «صبياني».
لقد انشغلت الصحافة األمريكية
واإلنجليزية يف حكاية البيغاسوس
بالسعودية واإلمارات والعراق أكثر من
انشغالها باملغرب ،وانشغلت الصحافة
األملانية وكثري من املنابر األوروبية
باحتمال تورط املجر العضو يف االتحاد
األوروبي ،وكان طبيعيا أن تنشغل فرنسا
باملغرب باعتبار العالقة الخاصة بني
البلدين ،وباعتبار ترسيب أرقام هواتف
لصحافيني ومسؤولني يف الدولة الفرنسية
مع توجيه االتهام للمغرب.
وتبعا لذلك فتقديم املغرب وكأنه
املستهدف الوحيد من كل هذه الضجة
يعني أن املراد ليس مخاطبة الخارج ،بل
مخاطبة الداخل وإقناعه.
هل ثمة قاسم مشرتك بني الدول التي تم
توجيه اتهامات لها؟

املشرتك الوحيد هو أنها إما ترتأسها
حكومات محسوبة عىل اليمني القومي
املحافظ ( املجر ،الهند ،)،،أو أنها دخلت
يف تحالف مع اليمني املحافظ األمريكي
واليمني القومي اإلرسائييل يف املدة األخرية
( اإلمارات ،السعودية ،البحرين ،املغرب.)،،
لقد كان واضحا أن السياسة الخارجية
للمغرب يف آخر والية ترامب كانت تراهن
عىل اللوبي املحافظ يف كل من أمريكا
وإرسائيل ،وهو ما يفرس التقارب الذي
حصل مع اإلمارات خصوصا بعد جفاء
عابر بسبب الحياد املغربي اإليجابي يف
األزمة الخارجية.
هل االكتفاء بترسيب ما يتعلق
بالحكومات املحسوبة عىل اليمني املحافظ،
أو املتحالفة معه ،أو املراهنة عليه ،يعني
أن العملية أكرب من تحقيقات صحفية؟
هي مجرد فرضية فقط ،األكيد أن األيام
املقبلة ستبدي كثريا من الغموض.
واألكيد أكثر أن املغرب يخرس دبلوماسيا
من استمرار مراهنته عىل اللوبي اليميني
املحافظ يف كل من الواليات املتحدة
وإرسائيل .خصوصا بعد سقوطه انتخابيا
يف الدولتني ،واتجاه اإلدارة األمريكية
الجديدة إىل مسح آثار كل الغبار الذي
خلفه ،وإعادة ترتيب السياسة الخارجية
وفق مفردات مغايرة.
يتبع..

اإلكليل الذي «ضفره له و َْهم الكثريين وجهلهم ُ
وخ ّلته ،وال إكليل عىل رأسه إال الخيبة» .
ويبلغ االنتشاء بصاحب الغربال مداه ،عندما يُطيح العقاد بالصنم الخزيف الذي
ّ
فالشاعر شاعر ،والو ّزان و ّزان ،وإ ِن لقبه األلوف
كان يعتقده الناس يف أمري الشعراء،
بالشاعر الكبري أو باألمري.
إن الشعر يف نظر العقاد ،موافقا تمام املوافقة لرأي نُعيمة« ،هو ملتقى جميع أنباض
الحياة العاملية ،املنظورة وغري املنظورة»  ،فكيف يأتمر الشعر بأمري وأمثال هومريوس
وفريجيل واملعري واملتنبي والفارض ...قائمة؟ يتساءل العقاد.
وليُقد الدليل امللموس عىل صحة هذا الهجوم الالذع ،يسوق ميخائيل مثاال تطبيقيا،
ُ
وهو جزء من قصيدة ألحمد شوقي واصفا خ ّ
ريشة صادق» ،يُقدمها
طاطا ،عنوانها»
بهذا التربّؤ الساخر «يا وي َل ّ
الشعْ ر و واحربَ الشعراء ،إذا كان ناظ ٌم لهذه األبيات
أمريَهم» فيُعيب عليه نرشها يف الصحف وإذاعتها بني الناس ،وال يشفع له أن نظمها
َف َكهة وتسلية كما يقول البعض.
ْ
يتّكئ صاحب الغربال عىل العقاد ليطال رأس األمري ،مُطالبا بإسقاطه وهو الذي
ّ
كأن له ثأرا عند شوقي ،لكن رسعان ما
نزقا،
اعتقد بداية أن العقاد كان متحامال ِ
يتوافق الناقدان ،فيُدرك ميخائيل أن العقاد «ما استغرق يف نقد شوقي ،إال ليطال من
ورائه جيشا من الذين حاك الجه ُل أو الرياء أو التز ّلف عىل بصائرهم نقابا كثيفا»  ،إن
نقد العقاد ،كما يقول نُعيمة  ،إنما هو قاصد توضيح الرؤية وإزالة النقاب.
واألمر نفسه فعله املازني مستهدفا ّ
كل من شكري واملنفلوطي ،فيَعيب عىل األول
ُ
ُ
العجائبي ،ويأخذ عىل الثاني قصو َر لغته ،وعجزها
ادّعاءَه الغرابة والجنون وركوب
ّ
عن أن تُطاول الزمان واملكان ،يقول نُعيمة ذلك ،بعد أن رصح باملجهر الذي يعتمده
املازني يف فحص عيناته « :إن الجيد يف لغة جيد يف سواها ،واألدب يشء ال يختص بلغة
وال زمان وال مكان .ألن مردّه إىل أصول الحياة العامة .ال إىل املظاهر واألحوال الخاصة
العارضة .وكذلك الغث ّ
غث يف كل لغة .يف أي قالب صببته وسكبته وبأي لسان نطقته» .
ُ
فقد يظهر املنفلوطي صاحب حَ الوة ونعومة ،إال أنها ال تعدو أن تكون محلية الصنع،
إذا أنت جُ زت بها إىل خارج البالد العربية ،ن ُ ْ
زعت عنها كل حالوة وانتفى عنها كل جمال.
ّ
العقاد واملازني ( ونعوذ بالله من النقاد) كما
يُق ّر صاحب الغربال بحِ رفية الناقدَين
يقول يف موضع آخر من كتابه ،باعتبار املوازين واملقاييس التي بحوزتهما ،مُرجعا
الفضل يف جُ زء من ذلك إىل ا ّ
طالعهما عىل اآلداب الغربية ،لوال أنه يأخذ عليهما تحاملهما
ّ
أحيانا عىل من ينقدانه من الشعراء أو الكتاب ،واحتفائهما ببعض اآلثار أو الحط منها
سهوا وغلطا.
ميخائيل نُعيمة ،الغربال  ،دار نوفل ،بريوت  ،لبنان ،ط  ،1991 ،15ص .209
املرجع نفسه ، ،ص .211
املرجع نفسه  ،ص .211
ملرجع نفسه  ، ،ص .211
املرجع نفسه  ،ص .212
املرجع نفسه  ،ص .212
املرجع نفسه  ،ص .213
املرجع نفسه  ،ص .213
املرجع نفسه  ،ص .214
املرجع نفسه ،ص .216
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رحيل متيم احلداثة..يف الفكر الفلسفي املغريب
هل باإلمكان يف هذا الزمان املغربي ..وبعد كل
ما حدث من تطورات فكرية واجتماعية وسياسية
 ..يف املرشق واملغرب أن نتكلم عن مدرسة فلسفية
مغربية متميزة ومختلفة ..عن نظريتها يف املرشق؟
وكيف يمكن استثمار أفكارها وأطروحاتها
ومقارباتها ومباحثها العلمية يف وقتنا الحارض ؟
رحل كثري من رواد تلك املدرسة املغربية ،الذين وظفوا
كل إمكاناتهم وطاقاتهم ..لتأسيسها وتشييدها
وتقوية رصحها وأسسها..بدءا من املؤسس الراحل
لشعبة الفلسفة يف الجامعة عزيز الحبابي ومحمد
عابد الجابري وعيل أومليل وعبد الكبري الخطيبي
وعبد الله العروي وعبد السالم بنعبد العايل وسالم
يفوت وكمال عبد اللطيف ومحمد جسوس وفاطمة
املرنييس والطاهر واعزيز ومحمد وقيدي وكمال عبد
اللطيف وطه عبد الرحمان وآخرين ...نعتذر عن
عدم ذكر أسماءهم(ن)..ويرحل يف هذه األيام القليلة
املاضية مفكر مغربي آخر تقاسم مع رفاق تلك
املدرسة هموما فكرية مختلفة ،كان عاشقا للحداثة
و»متيمها «و»يتيمها» هو د محمد سبيال.واملتأمل
لرواد هذه املدرسة يالحظ أنهم يمثلون كل الحقول
املعرفية ورغم اختالفاتهم التي قد تصل أحيانا حد
التنافر يف املقاربات والرؤى فثمة أرضية فكرية
مغربية ،وجهد فلسفي متفاعل و متداخل ومشرتك
يف النهاية يظل مغربيا.. .واألمر ال يتعلق بالرضورة
بالباحثني تحديدا يف حقل الفلسفة  ،ولكن أيضا
كل مبدعي تلك الفرتة التاريخية ،املنتمني إىل حقول
املعرفة العلمية والعلوم اإلنسانية بكل تفرعاتها
كعلم االجتماع والتاريخ واالقتصاد والسياسة والفن
واإلبداع و علوم وفلسفة اللغة واالبستمولوجيا
والنقد األدبي؛ أي إىل الفكر املغربي األصيل عموما من
فالسفة وروائيني وشعراء وعلماء اجتماع ومؤرخني
كبار وعلماء اقتصاد ..ولعل املتأمل أيضا حني يعود
إىل كتابات رواد تلك املدرسة و أبحاثها التي أنجزت يف
الستينات والسبعينات ..إىل وقت رحيل الكثري منهم
..يالحظ بكل وضوح أن تلك املدرسة أنجبت كثريا من
األتباع واملريدين حتى خارج الوطن ..ويمكن كذلك
أن يالحظ أن األسس األوىل الفكرية لتلك املدرسة قد
عرفت بداياتها األوىل بعد االستقالل التي تفاعلت
مع العمل السيايس الوطني امللتزم باختالف ألوانه
 ،ويف إطار املرشوع الديمقراطي الحداثي الذي شكل
الهاجس األكرب لجل املثقفني املتنورين والعضويني
..إذ شكل سؤال الحداثة والديمقراطية والكرامة
مبحثهم الفلسفي والسيايس الكبري ..فلم يكن هناك
انفصال بني الفكر يف الجامعة واملمارسة يف حقل
املجتمع والسياسة ..وقد برزت األسماء التي ذكرناها
وملعت يف رحاب الجامعة املغربية التي شكلت الفضاء
األنسب ،واألكثر تأثريا آنذاك لكفاح املثقف ونضاله
ضد التخلف والتأخر التاريخي.
وإذ ندع القارئ يستنبط بنفسه رصانة وعمق
كتابة وفكر د محمد سبيال من خالل نص سهل
ممتنع نقدمه يف نهاية مقالتنا ،والذي يعود إىل فرتة
نهاية التسعينات ،فإن سعينا يف ذلك هو أن نعرتف
لهذا هذا الكاتب الناقد والبشوش دائما والوديع
املسكون بهاجس الحداثة والتنوير  ،واملقاوم
بصمت لكل أشكال الفكر االنغالقي التقليدي املعيق
للتقدم والتطور..أن نعرتف له باهتمامه البالغ
باملرشوع املجتمعي الحداثي املغربي الذي ظل
يتشبت به وبتناوله الشغوف لقضية الديمقراطية
وحقوق اإلنسان ..مفكر ناقد لم يكن يحب األضواء
واالنقضاض عىل الفرص والتنازل عن املبادئ؛ كما
نالحظ ذلك يف مواقف كثري من مثقفي زماننا اليوم.
إننا نطمح فقط من هذا التعريف املخترص به أن

نعرتف له كأستاذ جامعي متميز وباحث متمرد
عىل االفكار الجاهزة واملعرفة املحنطة  .علم من
أعالم الفلسفة املغربية األصيلة ..لم يتوقف عن
الكتابة العميقة النقدية والهادئة واملمارسة الفكرية
امليدانية طيلة حياته ..وهو أمر طبيعي ألنه ينتمي
اىل تلك املدرسة الفكرية املغربية الوطنية  ،التي
ارتبطت أسئلتها بواقعها املغربي..كاتب مفكر مثل
محمد سبيال ظل وفيا للسؤال الفلسفي الحداثي
وأقرب أكثر إىل الحداثيني وأقرب تحديدا إىل أطروحات
املفكر عبد العروي ،إذ تحرض استشهادات العروي
يف كتاباته بشكل الفت
اختذت
ومستمر..ففي قولة
للراحل محمد سبيال الدميقراطية
عن الحداثة يستحرض وحقوق اإلنسان
قولة العروي مفادها  :يف العقد األخري
« (تنطلق الحداثة من صبغة حل سحري
الطبيعة ،معتمدة عىل لكل مشكالت
العقل،لصالح الفرد العامل وخباصة يف
لتصل إىل السعادة عن البلدان املتخلفة .يف
طريق الحرية .)..ال وقت سابق كانت
يسع املجال إذن ونحن الثورة والتنمية هي
نودع شخصه ،وال نودع احللول السحرية
أثره الفكري العميق املبشر هبا يف العهود
الخالد أن نفي الرجل السابقة .أما اليوم
كل حقه يف مقالة فاألنتلجنسيا
كهاته..و أن نحيط بكل تتباغى كلها
إسهاماته الغزيرة ..لقد بصوت واحد :
كان مصابا بداء ال شفاء الدميقراطية،
منه  :هو داء السؤال ،الدميقراطية .!.
الفكر..ففي
وقلق
نصوصه املختلفة التي كتبها بسخاء ويف ترصيحاته
ومحارضاته  ..نلمس عباراته التي كانت تنساب من
فمه وقلمه بارتياح تام ..ففي بنائه للقول الفلسفي
شفهيا أو كتابة  -إذ األمر لديه سيان  -ال تجد أثرا
لإلرتباك والتلعثم أو الرتدد ..حتى يف ترصيحاته
التلقائية العفوية ؛ شأنه يف ذلك شأن الراحل الكبري
محمد عابد الجابري ..ولعل سعة اطالع محمد
سبيال عىل مصادر الفلسفة الغربية ونصوصها
األصلية وترجمتها ،وأيضا امتالكه لخوارزميات
اللسان العربي األصيل واغرتافه من نبع اللغة العربية
ومتونها وبالغتها..منحه كل ذلك ثقافة موسوعية
متفتحة ،متأصلة ومعارصة يف نفس اآلن .لغة
سلسة منسابة قل نظريها يف بعض إنتاجات مثقفي
اليوم وأدباء الوقت الراهن يف تخصصاتهم ..ولعل
ترجماته الجميلة واملدمنة يف وقت مبكر ألعمال
الفالسفة التي أنجازها بمعية رفيق دربه األستاذ
الباحث عبد السالم بنعبد العايل إيمانا منهما بأهمية
الرتجمة وفعاليتها يف تطور وتحديث الفكر الفلسفي
املغربي  ..وقد تمثلت هذه األعمال يف تلك السلسلة
الفلسفية «دفاتر فلسفية» الغزيرة بأعدادها
واملتنوعة بموضوعاتها..وكانت لفائدة مدريس
الفلسفة بالدرجة األوىل  ،فكانت دليال عىل امتالك
محمد سبيال ورفيقه بنعبد العايل لثقافة لغوية
مزدوجة يف مصادرها الغربية (الفرنسية) والعربية
امتالكا عجيبا وفريدا .ويمكن التنويه هنا والرجوع
إىل العدد السادس (عىل سبيل املثال ال الحرص)من
السلسلة والذي اهتم «بالحداثة»..والحقيقة أن اسم
الراحل محمد سبيال ال يذكر إال مقرونا باملسألة
الحداثية والعقالنية ..التي كانت دوما موضع هوسه
وافتتانه وحلمه..الحداثة يف الفكر ،ويف االجتماع،
والحداثة يف السياسة..اهتمامه بكانط وبهيدجر
وبهابرماس وإدغار موران وبغريهم من فالسفة
الغرب املعارصين  ..وبإشكالية التقنية وسلطتها
وأبعادها ومفارقاتها وبميتافيزيقا الحداثة التقنية -

كما كان يسميها الراحل -دون أن يغفل رموز الفكر
املغربي التقليديني والحداثيني منهم ،وكذلك قادته
السياسيني التاريخيني البارزين..
أرتايت تقديم نص له وفاء لروحه.هذا النص
بلغته السهلة املمتنعة يعود إىل سنة  1997من كتابه
«حقوق اإلنسان والديمقراطية» وهو يف الحجم
الصغري يضم مقاالت رصينة وبالغة األهمية يف
وقتها ومازالت تحتفظ براهنيتها إىل اآلن ..كان قد
نرشها الراحل يف سلسلة رشاع التي كان يديرها
اإلعالمي املتميز ذ خالد مشبال ..اخرتت نصا بعنوان:
«الديمقراطية  :مطلب النخبة» .
يقول د محمد سبيال :
( اتخذت الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف العقد
األخري صبغة حل سحري لكل مشكالت العالم
وبخاصة يف البلدان املتخلفة .يف وقت سابق كانت
الثورة والتنمية هي الحلول السحرية املبرش بها يف
العهود السابقة .أما اليوم فاألنتلجنسيا تتباغى كلها
بصوت واحد  :الديمقراطية ،الديمقراطية .!.
وإذا غضضنا البرص عن الجانب اليوتوبي يف هذا
املنزع الديمقراطي ،وافرتضنا أنه العالج امللموس
ألدواء التخلف التاريخي ،فإن بإمكاننا أن نتساءل :
إىل أي حد يشكل املطلب الديمقراطي وسيلة للنهضة
والخروج من زقاق التاريخ؟ وإىل أي حد يمثل املطلب
الديمقراطي «حاجة اجتماعية» فعلية وحقيقية
؟ أليس املطلب الديمقراطي هو مطلب النخبة
السياسية أكثر مما هو مطلب جماهريي؟.
يف سنة  1980أجرى د سعد الدين ابراهيم دراسة
حول »:اتجاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة
«  ،تبني فيه أن االهتمام بمسألة الديمقراطية
واملشاركة السياسية جاء يف املرتبة السادسة
ضمن هموم الوعي العربي األخرى،كالخالفات
العربية،والرصاع العربي اإلرسائييل  ،ومشكالت
التخلف ،والهيمنة األجنبية ،واملسألة االجتماعية
املتعلقة بالتفاوت الطبقي.فرغم االهتمام األقىص
الذي توليه النخبة السياسيةوالثقافية التكنوقراطية
ملسألة الديمقراطية ،فإن أغلبية الرأي العام العربي ال
تشاطر النخبة همها األول.
يف سنة  1990نرش منتدى الفكر العربي بعمان
دراسة حول« :كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم
املستقبل؟».عالجت أهم التحديات املستقبلية التي
تواجه الوطن العربي.وقد جاء ترتيب هذه التحديات
كالتايل :التحدي االقتصادي  -التكنولوجي ،التحديات
البيئية  -الديمغرافية ،املسألة االجتماعية ،التجزئة
العربية ،التهديدات الخارجية  ،وأخريا املسألة
الديمقراطية التي لم يذكرها كتحد رئييس إال 11%
من أفراد العينة املدروسة كماتبني فيها أن معظم
من اعتربوا الديمقراطية كتحد رئييس هم من حاميل
الدكتوراة (، )75%وديبلومات الدراسات العليا
( ، )12.5%أو الدرجة الجامعية األوىل أو ما يعادلها
( .)12.5%ونتائج هاتني الدراستني كافية لدعم
فرضيتنا حول كون املطلب الديمقراطي هو مطلب
النخبة أكثر مما هو مطلب الجماهري الواسعة.
وتأويلنا لذلك هو أن الجماهري غارقة يف همومها
الشغلية  ،ويف متطلبات حياتها اليومية ،وجاهدة
من أجل الكسب ،والحصول عىل شقة أو أرض أو
كراء بيت ،أو تعليم األبناء.الخ  .فماهو ملموس
بالنسبة لهؤالء الذين يشكلون القاعدة العريضة من
الجماهري هو تحسني مستوى العيش.أما ما عدا ذلك
،فهو أقرب إىل الرتف والبذخ ،ويدخل يف باب املطالب
املعنوية.
ومن املؤكد أن الجماهري تطرح املسألة السياسية
ال يف صيغتها املجردة واملؤسسية والتنظيمية
والقانونية (الدستور  -الربملان -الديمقراطية -
تداول الحكم.)...بل يف صيغتها امللموسة املتعلقة

بسلوك ونزاهة أو عدم نزاهة هذا الحاكم أو ذاك،
هذا الوزير أوذاك ،هذا املسؤول أو ذاك .إن التشخيص
الديمقراطي للمسألة السياسية يتطلب قدرا من
الثقافة العامة،ومن الثقافة السياسية ،ومن القدرة
عىل التجريد اليوفرها املستوى الثقايف الحايل للمواطن
العادي .إن انشغال الجماهري بإنتاج قوتها وتدبري
أمورها املعيشية من جهة  ،وانحدار مستوى ثقافتها
السياسية هما العنرصان (االجتماعي واملعريف )
األوالن يف عدم تمثل الجماهري الواسعة للمطلب
الديمقراطي.أما النخبة السياسية واالقتصادية
والتكنوقراطية والثقافية ،فهي أكثر الفئات
االجتماعية ارتباطا بالديمقراطية وتشبتا باملطلب
الديمقراطي.أوال،الرتفاع مستوى إدراكها السيايس
،وإرجاعها مظاهر الخلل يف األداء االجتماعي إىل
مسألة املرشوعية والتمثيلية .وثانيا ،ألن الديمقراطية
كنظام سيمكنها من االنخراط يف الحياة السياسية
،ومن املساهمة يف الحياة العامة مع ما يحققه
ذلك من إستفادات معنوية ورمزية وفوائد مادية
وسلطوية.فالديمقراطية بهذا املعنى مطاب عضوي
(إن لم نقل مهني) للنخبة ،ألنها هي املؤهلة لتشكيل
املؤسسات الديمقراطية والدخول فيها سواء كانت
محلية أو قطرية .فاملؤسسات الديمقراطية هي
الفضاء األرحب للنخبة ،وهي مجال فعلها وتأثريها
وإستفادتها .ولعل هذا السياق هو الذي يزيد يف
تجميل الديمقراطية يف عني النخبة املجتمعية،حيث
يفتح أمامها بابا مرشوعا إلقتسام السلطة .وهذا ما
يجعلها تتغاىض عن عدم توافر الرشوط التاريخية
لتطبيق الديمقراطية يف مثل هذه املجتمعات .فقد
علمنا تاريخ املجتمعات املتقدمة أن السريورة
الديمقراطية هي نتاج تطور ونضج كل من املجتمع
والفرد ،قوامه الفصل بني السلط الثالث :الترشيعية
والتنفيذية والقضائية ،وأساسه استقاللية الفرد
ووعيه بذاته وبحقوقه وواجباته ،وإستناد السلطة
السياسية يف املجتمع عىل مرشوعية مستمدة من
املواطن ذي الحقوق الكاملة ،ومبدأ تداول السلطة بني
أوسع الفئات ،إىل غري ذلك من الرشوط االجتماعية
والفكرية التي هي الرشوط التاريخية املوضوعية
إلمكان الديمقراطية .ذلك أن عدم توافر هذه الرشوط
يجعل الديمقراطية نبتة غريبة يف محيط غريب
عنها،وتجربة تتهدد املجتمع بالتفكك وبالتحلل
إىل نعرات إقليمية وإثنية وجهوية يف غياب سلطة
مركزية قوية وشحوب مؤسسات الدولة الوطنية
بكل تقاليدها ومعايريها أو نواميسها الضابطة  .إن
الديمقراطية لعبة سياسية عرصية ذات حدين،فهي
تكون مطية املجتمع إىل تحقيق التقدم والتطور،إذا
ما تحققت ضمن التوازنات املذكورة.كما يمكن أن
تكون مزلقا يقود إىل هاوية التفكك والحرب األهلية.
ولعل التوازن بني هذين امليلني يظل من مسؤولية
النخبة السياسية التي اختارت الديمقراطية سبيال
لتحديث نظام الحكم.فذلك وحده ما يربر أن نجعل
من الديقراطية عشيقتنا الجديدة وبوراق خالصنا يف
هذه العصور الجديدة.) .
*** مالحظة :
يمكن للقاريء أن يأخد مسافة مع نص
الراحل د محمد سبيال ويتأمله عىل ضوء ما حدث
..استحضارا ملرحلة مايسمى «بالربيع العربي»
وانعكاساته ..وتداعيات ذلك الحدث الذي امتدت
رشارته إىل مناطق مختلفة..وأن يحدد مصري مفهوم
الديمقراطية ومآالته والتطبيقات أو التمارين
املختلفة للديمقراطية  ،ودور النخب يف كثري من
البلدان يف مجتمعات تتنازعها وتتجاذبها قوى التقليد
والحداثة.
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 100عام على معركة أنوال ..انتصار مغريب وهزمية إسبانية وجرائم بأسلحة كيماوية
قرن م َّر عىل ملحمة أنوال ،التي وقعت 21
يوليوز  ،1921املعركة التي بدأت بـ 18بندقية
فقط يف يد مجاهدي الريف املغربي ،بقيادة
«أسده» محمد بن عبد الكريم الخطابي،
لتنتهي بسحق جيش االستعمار الإلسباني
كامالً بالشمال الرشقي للمملكة.
عودة إىل تلك اللحظات املجيدة من تاريخ
املقاومة املغربية ،نعيد رسد تفاصيل هذا
الحدث التاريخي املهم يف منطقة غرب
املتوسط بأرسها ،والذي حدد يف ما بعد مصريَ
البلدين بأرسهما ،إسبانيا واملغرب .كما مصري
ساكنة منطقة الريف شمال املغرب ،التي ما
زالت تعاني تبعات حملة اإلبادة التي انطلقت
بعد الهزيمة اإلسبانية ،باستعمال أسلحة
كيماوية تُخلف إىل اآلن ضحايا الرسطانات
املنترشة يف املنطقة ،أمام تمسك مدريد بإنكار
جرائمها التاريخية.
أنوال ..يوم ُهزم الجيش اإلسباني باملغرب
يف أواسط شهر يوليوز سنة  1921بجبال
الريف (شمال رشق املغرب) ،كل التحصينات
الدفاعية للحامية العسكرية اإلسبانية
املتمركزة ببلدة أنوال تساقطت يف يد الثوار
املغاربة .بعد أن استصغر قائد تلك القوات
االستعمارية ،الجنرال سلفسرتي ،تهديدات
املقاومة الريفية بقطع خطوط إمداده مع
مدينة مليلية املحتلة.
بالنسبة لقائد الثوار« ،أسد الريف» كما دأب
املؤ ِّرخون عىل تلقيبه ،محمد بن عبد الكريم
الترسع بل هو
الخطابي ،ال يشء يدعو إىل
ُّ
الوقت األنسب للدخول يف حرب استنزاف،
ومحارصة العدو إلضعافه أكثر ودفعه للتهور
ومغادرة تحصيناته .ففي آخر املطاف ،لم
تكن قوات عبد الكريم تتعدى الـ 1500مقاتل،
ضعيفي التسليح والتدريب ،وبالتايل أي هجوم
عىل الحامية اإلسبانية سيكون بمثابة انتحار
لجنوده وإعدام لحركته املقاومة.
غري أن ذلك القرار لم يخ ُل من مخاطرة،
ورغم امتيازهم الكامن يف معرفتهم الكاملة
بالجغرافيا التي يحاربون فيها ،فقد كان العدو
اإلسباني يفوقهم عدَّة بسبعة أضعاف وعتادا ً
بأكثر من ذلك ،كما يضم هو اآلخر مرتزقة
من أبناء املنطقة .وكذلك كان ،بعد أن طال
الحصار باإلسبان وكثر لديهم الجرحى وبدأت
املؤن يف النفاد ،ق َّرر الجنرال سيلفسرتي شن
هجوم عىل مواقع املقاومني يف الجبال املحيطة
به.
ويوم  24يوليوز بدأ اإلسبان يف قصف محيط
معسكر الثوار بالطائرات واملدافع ،يف هجوم
كان قد علم به عبد الكريم الخطابي قبل
وقوعه ما منحه أفضلية الجاهزية .ومساء
اليوم نفسه هاجم عدد من املرتزقة خنادق

املجاهدين ،غري أن سقوط قائدهم جعل
بقية املرتزقة ينسحبون من املعركة
عائدين صوب منازلهم حاملني معهم
األسلحة التي حصلوا عليها من عند
املستعمر.
وبعد فشل هذا الهجوم تيقن
الخطابي أن سلفسرتي سينسحب إىل
ما وراء أنوال ،لذلك أصدر أوامره بقطع
خط العودة والسيطرة عىل جميع
املسالك املؤدية إىل املراكز التي يسيطر
عليها اإلسبان ،عرب تمركز القوات
الثورية وكمونها عىل املرتفعات وقمم
التالل واألحراش .فيما سيلفسرتي الذي
فقد أعصابه عند تلك ال َّلحظة ،رفض
التفاوض مع املقاومة املغربية ،قرر
َّ
تتلقف قواتِه
االنسحاب عشوائياً ،كي
بعدها كمائ ُن الثوار وبنادقهم التقليدية.
تجمع مصادر تاريخية أنه سقط
يف تلك املعركة أكثر من  18ألف جندي
إسباني ،بما فيهم سيلفسرتي ،الذي
كان يراقب انسحاب الجيش من أنوال
عىل قمة مرتفعة وهناك ملحه أحد
األهايل املسلحني ،فتسلل نحوه وأطلق عليه
النار فأرداه قتيالً .ولم ينجُ من أنوال سوى
فرقة بقيادة جينرال يدعى نافارو ،كانت قد
تُركت لتغطية االنسحاب ،نجحت يف الفرار من
كماشة املقاومني نحو الرشق ،إىل منطقة جبل
العروي ،حيث جرت مالحقتها والقضاء عليها
بعد أرس قائدها.
ويذكر عبد الكريم الخطابي يف مذكراته
متحدثا ً عن انتصار أنوال« :ردت علينا هزيمة
أنوال  200مدفع من عيار  75أو  65أو ، 77
وأكثر من  20ألف بندقية ،ومقادير ال تحىص
من القذائف وماليني الخراطيش ،وسيارات
وشاحنات ،وتموينا ً كثريا ً يتجاوز الحاجة،
وأدوية ،وأجهزة للتخييم ،وبالجملة ،بني
عشية وضحاها .وبكل ما كان يعوزنا لنجهز
جيشا ً
َّ
ونشن حربا ً كبرية .وأرسنا  700أسري،
وفقد اإلسبان  15ألف جندي ما بني قتيل
وجريح».
هو الذي كان بالذكاء والحنكة االسرتاتيجية
التي م ّكنته من استرشاف سريورة املعركة،
وقيادة قواته نحو الظفر بها .كما من
الرتفق والرحمة اللتني جعال حتى أرساه فيها
يشهدون له بمكارم األخالق .حيث سجَّ ل
التاريخ عنه تركه رسيره م َ
ُستاحا ً للجنرال
اإلسباني نافارو األسري لديه بعد معركة جبل
عرويت ،وكذا ترصيحات أسريته للصحافة
اإلسبانية بعد أن سألها أحدهم« :هل تشعرين
بالخوف هنا؟» ،لرتدِ :
«م ّم أخاف؟ إننا نلقى
معاملة طيبة وليس هناك ما نشكو منه».

سقوط امللكية وإبادة كيماوية
أدت هزيمة أنوال إىل تحرير منطقة الريف
بأكملها ،بعد سقوط مراكز الجيش اإلسباني
واحدا ً تلو اآلخر ،وصوال ً إىل مليلة ،التي كان
من املمكن تحريرها من طرف عبد الكريم
َّ
فضل الرتاجع إلعادة
الخطابي ،لوال أنه
بناء جيشه وتنظيم مناطق نفوذه سياسيا ً
بتأسيس ما سمي وقتها «جمهورية الريف»
التي أعلن استقاللها.
غري أن القائد الثوري الريفي أدرك خطأ
عدم تحرير مليلية ،هذا ما قاله يف مذكراته:
ُ
«وعلمت أن الحكومة اإلسبانية وجهت ندا ًء
عاليا ً إىل مجموع البالد ،وتستعد ألن توجه إىل
املغرب كل ما لديها من إمدادات ،فانشغلت أنا
من جهتي بمضاعفة قواي وإعادة تنظيمها،
فوجهت ندا ًء إىل كل سكان الريف الغربي،
وألححت عىل جنودي وعىل الكتائب الجديدة
الواردة مؤخراً ،بكل قوة ،عىل أن ال يسفكوا
باألرسى وال يسيئوا معاملتهم ،ولكني
أوصيتهم يف الوقت نفسه وبالتأكيد نفسه،
بأال يحتلوا مليلية اجتنابا ً إلثارة تعقيدات
دولية ،وأنا نادم عىل ذلك بمرارة ،وكانت هذه
غلطتي الكربى».
يف مدريد ،التي تداعت تماما ً مؤسساتها
أمام وقع الكارثة الهائلة ،أدت الهزيمة إىل
صعود نجم جنرال أرستوقراطي يدعى بريمو
ريفريا ،فقد أخاه هو اآلخر يف أنوال ،وكانت
حصيلتها املخزية علة إلعالنه عصيانا ً عسكريا ً
أسقط الحكومة اإلسبانية وقتها ،وأسس
لديكتاتورية عسكريَّة حكمت البالد بقبضة

من حديد .تلك القبضة الحديدية التي لن تدوم
طويالً ،وستكون سببا ً يف تهاوي الحكم امللكي
أمام ضغط الجمهوريني اإلسبان ،وتأسيس
الجمهورية اإلسبانية الثانية.
لكن هذا الحكم العسكري لم يتها َو إال
بعد أن دخل يف ما أسماه «حرب اسرتجاع»
مستعمراته بالريف املغربي .بتحالف مع
القوات االستعمارية الفرنسية ،خاضت
الجيوش اإلسبانية حربَ إبادة جماعية ضد
املدنيني الريف ،من أجل إرغام عبد الكريم
الخطابي عىل االستسالم مقابل إيقاف
فظاعاتها .مستعملني يف ذلك شتى األسلحة
املتطورة ،من طائرات ومدفعية .وكذلك
أسلحة كيماوية ،عىل رأسها غاز الخردل ،ضد
أهداف مدنية يف مدن شمال املغرب.
هي جرائم حرب ما زالت إسبانيا تنكر
ارتكابها ،بينما تثبت دراسات علمية
وتاريخية استخدام غاز الخردل يف إبادة
املغاربة .مخلفة آثار الزالت مستمرة إىل
اآلن ،حيث تسجل منطقة الريف أعىل نسبة
يف اإلصابة بالرسطان ،يجمع ناشطون عىل
ربطها باألسلحة الكيماوية التي قصفت بها
املنطقة .بل وسنة  ،2005رفع حزب إسباني
مرشوع قانون للحكومة من أجل االعرتاف
بتلك الجرائم وجرب رضر ضحاياها ،جرى
رفضه سنة  .2007فيما ما زالت جمعيات
املجتمع املدني املغربية تناضل وحيدة يف سبيل
تحقيق هذا االعرتاف وجرب الرضر.
 TRTعربي
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آراء

قيس سع ّي د يستوحي من عبد الف ّت اح السيسي
تأ ّزمت األوضاع يف بلد ما.

جلبير األشقر

كل من يدّعي أن التدابري «االستثنائية» التي أعلنها
الرئيس التونيس قيس سعيّد يوم األحد املايض هي
إجراءات «دستورية» إنما يحاول عبثا ً تغليف تأييده
ملا هو انقالب سافر عىل الدستور وعىل الرشعية
الديمقراطية بغالف ّ
شفاف للغاية .والحقيقة أن
ادّعاء سعيّد نفسه بأن قراراته «دستورية» إنما
يشري إىل أن فهمه للقانون الدستوري مستم ّد من
تجربته يف منصب األمني العام للجمعية التونسية
للقانون الدستوري بني عامي  1990و ،1995ويف
منصب نائب رئيس تلك الجمعية منذ عام ،1995
يف ظل دكتاتورية زين العابدين بن عيل التي يعلم
الجميع مدى اعتمادها عىل الحذافري الدستورية.
فإن املادة  80من الدستور التونيس التي استشهد
ّ
تنص عىل أن «لرئيس الجمهورية يف
بها سعيّد
حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البالد
أو استقاللها ،يتع ّذر معه السري العادي لدواليب
الدولة ،أن يتخذ التدابري التي تحتمها تلك الحالة
االستثنائية ،وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة
ورئيس مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس املحكمة
الدستورية ،ويُع ِل ُن عن التدابري يف بيان إىل الشعب».
كما ّ
تنص املادة عينها عىل أنه «يجب أن تهدف هذه
التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة
يف أقرب اآلجال ،ويُع ّد مجلس نواب الشعب يف حالة
انعقاد دائم طوال هذه املدة .ويف هذه الحالة ال يجوز
لرئيس الجمهورية ح ّل مجلس نواب الشعب كما ال
يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة».
فحتى لو افرتضنا أن وضع تونس كان قد بلغ
«حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البالد
أو استقاللها» وهو افرتاض بعيد عن الواقع ،فإن
قيس سعيّد قد خرق الدستور بكل وضوح بإقالته
ملجلس الوزراء وتجميده ملجلس نواب الشعب
ورفعه الحصانة عن أعضائه بالجملة ،عوضا ً عن
استشارة رئييس املجلسني .كما أنه ملن الجيل تماما ً
أن قرار سعيّد «تجميد» مجلس النواب ال يعدو كونه
ّ
النص الدستوري الذي ح ّرم ح ّل
احتياال ً منافقا ً عىل
املجلس يف ظ ّل العمل باملادة  80بغية الحفاظ عىل
الديمقراطية من خالل موازنة السلطة الترشيعية
للسلطات التي قد يمسك رئيس الجمهورية بزمامها
بحجة الحالة االستثنائية .بل إن سعيّد قد حرص
كافة السلطات ،التنفيذية والترشيعية والقضائية
(النيابة العامة) بني يديه رضبة واحدة بما يتعدّى
الصالحيات التي منحها لنفسه ك ٌّل من زين العابدين
بن عيل يف انقالب « 7نوفمرب» ( )1987وعبد الفتّاح
السييس يف انقالب « 3يوليو» (.)2013
قيس سعيّد قد خرق الدستور بكل وضوح بإقالته
ملجلس الوزراء وتجميده ملجلس نواب الشعب ورفعه
الحصانة عن أعضائه بالجملة ،عوضا ً عن استشارة
رئييس املجلسني
أما ما خوّل ذلك فليس حيازة سعيّد عىل رشعية
ُ
انتخب رئيسا ً بأصوات أقل من
شعبية خارقة ،وقد
 40باملئة من مجموع الناخبني يف الدورة الثانية من
االنتخابات الرئاسية قبل عامني ( 72.7باملئة من
أصل  55باملئة أدلوا بأصواتهم) بعد أن صوّت له أقل
من  9باملئة من الناخبني يف الدورة األوىل ( 18.4باملئة
من أصل  49باملئة أدلوا بأصواتهم) .بل إن ما خوّل
سعيّد تنفيذ انقالبه ليس سوى تأييد القوات املس ّلحة
التونسية لقراراته ،والحال أن صورة االجتماع الذي
ضمّ ه وقادة األجهزة املس ّلحة التونسية عند إعالنه
لقرارته كفيلة بأن تؤكد ملن ساوره ش ّك يف األمر أن
ما جرى يف تونس يوم األحد املايض هو انقضاض
عىل الديمقراطية من نوع ما ألفنا يف منطقتنا كلمّ ا

وقد أ ّكدت األحداث صحة التقدير الذي تم التعبري
عنه عىل هذه الصفحات بني دورتي االنتخابات
التونسية قبل عامني يف مقال بعنوان «أهم
دروس االنتخابات التونسية» («القدس العربي»
 )2019/9/17أرشنا فيه إىل «ع ّلة أساسية يف النظام
الدستوري الذي اعتمدته ك ٌل من مرص وتونس بعد
ثورتيهما والذي يستوحي من األنظمة الرئاسية،
الفرنيس منها عىل األخص ،فهذه صيغة قليلة
الوفاء لرشوط الديمقراطية الفعلية .وقد كان أحرى
بالبلدين أن يعتمدا نظاما ً برملانيا ً مصحوبا ً بآليات
ديمقراطية حقيقية تتيح للناخبني استبدال نوّابهم
لو حاد أي من هؤالء عن األهداف التي ت ّم انتخابهم
من أجلها .وهذه الصيغة األخرية هي الوحيدة التي
تليق بشعبني قاما بثورتني كان عنوانهما العريض
«الشعب يريد»… فإن رشعية الرئيس أيا ً كان ،الذي
ّ
تتمخض عنه الدورة الثانية املقبلة يف تونس،
سوف
قد وُلدت هزيلة للغاية بما سوف يجعل حكمه
حكما ً بالغ الهشاشة يف مرحلة من تاريخ تونس
سوف تشهد ال مُحال عواصف اجتماعية متعاظمة.

ف
«عىل غرار ما حصل ي�
ن
ثما� سنوات،
مرص قبل
ي
فإن الجسم األعظم
ً
التونس متمثال
لليسار
ّ ي
ت
ال�
بالحركة العمالية ،ي
ّ
تع� عنها قيادة «االتحاد
ب
التونس للشغل»
العام
ف يّ
قد وقع ي� فخ تأييد
ّ
االنقالب والتوهم (وإيهام
ف
الشعب ي� آن واحد) بأنه
ّ
مجرد «تصحيح» للمسار
اط»
الديمقر ي

وبدل أن يستطيع الشعب فرض مشيئته عىل الحكم
بآليات ديمقراطية ،سوف تؤدّي األوضاع إىل أزمات
سياسية ودستورية ،السيما أن الغموض يكتنف
الصالحيات الرئاسية يف النظام الدستوري التونيس
الراهن .وهذا دربٌ محفوف باملخاطر قد يؤدّي يف
نهاية املطاف إىل الوأد بالديمقراطية عىل غرار ما
حصل يف مرص».
وعىل غرار ما حصل يف مرص قبل ثماني سنوات،
فإن الجسم األعظم لليسار التونيس متمثالً
بالحركة العمّ الية ،التي ّ
تعب عنها قيادة «االتحاد
العام التونيس للشغل» قد وقع يف ّ
فخ تأييد االنقالب
ّ
والتوهم (وإيهام الشعب يف آن واحد) بأنه مج ّرد
«تصحيح» للمسار الديمقراطي ،مثلما فعلت أبرز
قوى اليسار املرصي إزاء انقالب « 3يوليو» علما ً
بأن منظمات سياسية يسارية تونسية مثل «حزب
العمّ ال» الذي يرأسه حمّ ة الهمّ امي قد أدانت تدابري
سعيّد وح ّذرت من انزالق البالد من جديد نحو
الدكتاتورية.
كاتب وأكاديمي من لبنان

عدد مزدوج  71-470من  01إىل  31غشت 2021

ال راحل سبيال يكتب عن «كورونا التي قتلته»
يف 15أبريل من العام  ، 2020خص الفيلسوف واملفكر املغربي محمد سبيال « ،تيل كيل
عربي» ،بمساهمة قيمة حول « دروس كورونا» التي ستنتهي باختطافه .نعيد نرشه
عىل لسانه تعميما للفائدة.
راهنة للوعي البرشي.
كما أن هذه الشمولية والكلية والفجائية
من كان يظن قبل شهور ،أن أفالم الخيال
ورسعة االنتقال تسببت يف ارتباك النظرة إىل
العلمي العاملية ستتحول إىل وقائع ،مثلما
الجائحة ،هل هي طبيعية ناتجة عن التطور
سيتحول الواقع البرشي إىل ما يماثل الخيال
الجيني للكائنات املجهرية ،أم هي أسلحة
العلمي ،هذا الفاصل بني الخيال والواقع تم
بيولوجية تم تصنيعها وتسخريها ،هل هي نهاية
تخطيه كما يكشف عن ذلك تفيش وباء كورونا
النوع البرشي ،هل هي عقاب رباني ،هل هي
عامليا ،فهذا التخطي يكشف عن تطور جيني
مؤامرة كونية؟
بيولوجي رهيب لكائنات حية ثانوية تخزن
وهنا تعددت املنظورات لهذه الظاهرة
أشكال الدفاع والهجوم عرب عقود.
واقتطعت كل منها جزء من املرشوعية وحظها
إن هذا التفيش يعرب عىل أن العلم التقني
من الجدوى ،سواء عىل صعيد
البرشي أصبح مغرورا بنفسه،
املنظور العلمي البيولوجي،
فقد قىض ولو بعد جهد ومدى
صدمة
أو االقتصادي ،أو املنظور
عىل الجوائح البيولوجية السابقة
الجيوسرتاتيجي ،أو املنظورات
فتولدت لديه قناعات بأنه يف
«الكورونا» ،هي
الفلسفية وامليتافيزيقية والدينية
مأمن من أي خطر ،وإذا بفريوس
صدمة كوكبية،
التي ترى يف هذا الحدث قدرا أو
رهيب يهجم جماعيا عىل الكائن
إذ ال توجد منطقة مل
محنة أو بالء أو تحديا ،ومظهر
البرشي يف كل بقاع األرض يف
يصل إليها ،كما أن
ملا يسميه هايدغر برشاسة
حالة تشبه حاالت هجوم سكان
الكينونة.
كواكب أخرى عىل األرض كما
صدمة الفريوس كلية
ولعل تعدد املنظورات
تصور لنا أفالم الخيال العلمي،
تشمل املواصالت
ومرشوعية كل منظور ومدى
فهذه صدمة كربى للوعي
التقنية والتجارة
جدارته قد اتخذت التباسات
البرشي وللجنس البرشي،
واالقتصاد ،إضافة
ناتجة عن تداخل املكونات
صدمة من نوع الصدمات الكربى
واملنظورات وهو ما يطرح عىل
التي تلقاها الوعي البرشي
إىل سرعة انتشارها
املتابع الحصيف أن يتميز عىل
والتي يوجزها فرويد يف الصدمة
وحدهتا وعدوانيتها،
الرغم من حرارة الظرف وحدته
الكوسمولوجية مع كوبرنيكوس
فهي جتين مئات اآلالف
بقدر من الحذر االبتستيمولوجي
والصدمة البيولوجية التي تلقتها
من األرواح وتوقع
يف التشخيص والتفسري والتأويل
البرشية مع داروين مضيفا
عىل مستوى الفهم ،وحذرا
إليها الصدمة السيكولوجية التي
البشرية يف العجز
ايديولوجيا من االرساع إىل
أحدثها التحليل النفيس.
والشلل وهذا هو ما
االقتطاف املتعجل لنتوءات
وليس صحيحا القول أن
جيعل هذه اجلائحة
وقطوف الحدث ،من مثل القول
البرشية لم تعرف منذ الحرب
أقرب إىل سلسة
بالتفوق النهائي للحضارة
العاملية الثانية أي تحد بهذا
الرشقية وسقوط الحضارة
الحجم ،ألن حرب أربعينات القرن
التحديات والصدمات
الغربية وتفكك االتحاد األوروبي
العرشين كانت بني معسكرين
الكربى اليت تلقتها
وعودة املنظورات الالعقالنية
متحالفني كما أنها لم تكن تشمل
البشرية يف القرون
والصوفية وهيمنة منظورات
األرض كلها ،لذلك فهي تحد أو
األخرى،
أكرب وأعظم للعدمية ومشاعر
صدمة جزئية للكائن البرشي ،أما
اليأس والكآبة الكونية.
صدمة «الكورونا»فهي صدمة
وبعبارة أخرى ،فاملطلوب من
كوكبية ،إذ ال توجد منطقة لم
الفئات املثقفة هو أن تستقرئ هذه التحوالت
يصل إليها ،كما أن صدمة الفريوس كلية تشمل
التاريخية لتسخرج خالصاتها وتقرأ داللتها قبل
املواصالت التقنية والتجارة واالقتصاد ،إضافة إىل
أن تفرض عليها دروسا واسقاطات قبيلة.
رسعة انتشارها وحدتها وعدوانيتها ،فهي تجني
نرش عىل موقع «تيلكيل عربي»
مئات اآلالف من األرواح وتوقع البرشية يف العجز
والشلل وهذا هو ما يجعل هذه الجائحة أقرب إىل
سلسة التحديات والصدمات الكربى التي تلقتها
البرشية يف القرون األخرى ،من حيث شموليتها
الجغرافية وكليتها يف إصابة كل القطاعات
البرشية ،وفجائيتها ورسعة انتشارها ،وفرض
الحميمية والعزل عىل املاليني من البرش.
وبعبارة موجزة اعالن انتصارها عىل
االنسان وارغامه عىل ايقاف كل
أنشطته ،بل كل مظاهر الحياة.
تلك السمات هي ما يجعل هذه
الصدمة راهنة للوعي البرشي،
وللوعي العلمي وتشكيكه يف
قدراته وتقنياته ،إنها
صدمة
رابعة

إبداعات
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اإلسفلت

يوم جديد

ذ عبد الرمحان دمحان

ذ.حسن ايت زهرة
قدم إلينا أنت ،لم ندر متى أتيت وانسللت إىل املدينة التي أدركتنا ولم ندركها نحن بعد.
فرز قدومك غري املنتظر ضباب كثيف وعنيد ،يحجب عنا أشعة الشمس الدافئة ،يضغط عىل
األجواء ،يجم كل يشء تحت وطنته ،تعم السكينة كل األمكنة تخرتقها قبل أوان املغيب أبدان
منهوكة بعد نهار شاق وعسري .ترسع ال تحول وجهتها املعهودة إيل حيث تحتضنها جدران
خاوية ،تقيها من شدة الزمهرير طيلة الليايل الشتوية الغبساء القاسية ،اىل أن بزحف صباح
ينترش إثره الضياء و يهزم العتمة ،بعد أن سطت واستحوذت عىل كل األرجاء .من هناك وراء
الجبل الصغري ،تربز شمس عهدتها منذ أن بدأت تميز بني األشياء .تعلو روينا يف كبد السماء،
تضفي عىل الكون برمته بهجة وبهاء.
ها أنت تميش ال تبايل بما كان أو سيكون يف األفق من استحقاق .تنال نصيبك الوافر
يف الدوران .تعلو محياك ،من حني إىل آخر ابتسامة عابرة ،ترسم لك وجهك البشوش الذي
افتقدته .ظلك يتبعك يف تؤدة يحاكيك يف مشيتك البطيئة .ال يغادرك إال بعد أن تلقي ببدنك يف
الركن املجاور للمحطة الطرقية ،حيث االنطالقة يف الغداة والعيش.
يبدو أن ال يشء يشغل بالك .تتواری ،ورسعان ما تنام يف عزلة تامة وتعاسة قاتلة يف مكان
كان باألمس القريب عنوانا لصفقة لم تكتمل بعد لتصري الحوانيت ملجأ للعابرين للمدينة
ولبعض ساكنيها يقضون فيها حاجتهم .روائح كريهة تزكم األنوف وتطارد املارين.
أتنكر إزاء شجرة التوت القائمة حتى اآلن والتي لم تصبها أيادي القاطعني صوت مطرقة
الحداد ،تهوي عىل السندان بقوة .تهيء السكة تمهد لخري عميم ألن املطر ويف للميعاد وآت يف
موسمه ،ال يقل وال يغيب .كان فيما مىض وأنت تتعلق بالحياة تعلقا شديدا .كلك حزم وشغف
بالزمان واملكان .تمر أعوام وعودك يشتد .صربك عنيد؛ قل نظريه .ترسب يف أغوار وجدانك
أشياء وأشياء إىل حني تجد لها مسلكا يتربز الصور ،تقبض عليها قبضا ترتجمها إىل كلمات؛
تشق طريقها ،تعرب بجالء عما يخالج الفؤاد الكئيب.
تجيش مكامن عواطفك وتسطو الذكرى؛ تدفع بك اىل األمام .ال تنتهي من الدوران يف
هيئتك الرثة؛ بوجهك العبوس ينطوي عن يشء ألم بك فجأة لم تحسب له أي حساب .تتيه
عرب األزقة الضيقة ما دام الضياء يتيح لضلك أن يالحقك من نقطة إىل أخرى .تصل إىل الشارع
الوحيد .تمر من أمام املقهى .تقطع سريك لتلج املكان .لكنك تخرج منه توا مطأطأ الرأس،
تلمس خدك بيدك اليمني كمن لم يجد صاحبه الذي غري الفضاء يرشب الدخان ويحتيس
قهوته ،يرتب األشياء يف ذهنه عساه تأتيه فكرة يتخلص بواسطتها من مشكلة ما .وهكذا
تسري إىل أن تخف حركة الساكنة .ودون أن تعي تصيب مكانك ،ركنك يسبح يف السواد التام.
بينما الفضاءات املمتدة يف كل اتجاه تلوح تحت األضواء ,تلقي ببدنك وسط األوساخ .تلتصق
باألرض ،تصغر وتخضع للمكان .تواري راسك الذي ضفا يف أسمالك علك تحىض بيشء
من الدفء .تشد إليك ركنك النثن شدا ,تارة تنتابك كوابيس ال تستفيق إثرها ،بل تنخر يف
نومك العميق .وتارة أخرى ،تنبسط لك دنيا ساحرة ،رائعة وأخاذة ,ينسل الالشعور ،يطلق
له العنان ,تراك يف منتهى السعادة .يقتفي أثرك طفل صغري .تداعب الريح الناعمة شعره
األسود .تجري أمامه ،بسبقك وتسبقه.تدحرج له کرنه ويحبسها ,يرضبها وتتلقفها عىل
غرار حارس يحمي مرماه .تعيدها إليه .لكنه پخطئها ويسقط .تعدو نحوه وتأخذه إليك
تضمه وتقبله تعلو ضحكاتكما وتمتزج ,تصريان طفلني معا .تمسك يده وتمشيان ترنوان
إىل هناك ،إىل األفق الذي تبدع فيه ريشة املغيب بكل األلوان .تعودان إىل مرحكما .يعطيك الكرة
وتقذفها بعصبية ،تجري محاوال التقاطها لكن عربة تباغته يرتفع صوت املنبه دون جدوى.
تقع الفرملة وتثري معها كثريا من الدخان .تصطدم السيارة بعمود كهرباني تتناثر قطع
زجاجة تجري لتنقد الصغري .و علما اوشكت أن تقبض عليه،هوى جسمك يف ثقب سحيق
برسعة فائقة ،وقبل أن ترتطم بقاعه البعيد فتحت عينيك لتجد نفسك يف لباسك املهرتئ
املتسخ وقد علت الشمس يف السماء.

(...تتمة)
تيقن األمنيان عىل أن املستخدمني ليس لهم الوقت الكايف لحرش
أنوفهم يف مثل هذه العمليات الالقانونية ،فال بد للمعني باألمر أن
يكون يف مكان قار بعيدا عن األنظار واملراقبة .ففضال االنسحاب خارج
مركز التسوق ومالحظة أبواب الدخول والخروج خاصة بعد العارشة
ليال ،وهو الوقت الذي تُعَ لُق فيه كل املبيعات والحسابات .كان هذا رأي
رئيس املصلحة األمنية بعدما أضاف أربعة عنارص أخرى بغية جمع
معلومات إضافية حول املشتبه فيهم.
لم تكد الفتاة تصل إىل محطة « القامرة « بالرباط حتى كان رشطيان
رسيان ينتظرانها ملتابعة كل أنشطتها ومعرفة الشاذة والفادة حولها..
وبمجرد نزوحها عن املحطة من بابها الخلفي ،حتى وجدت رجال
كهال يف انتظارها داخل سيارة مرسيدس ضخمة آخر طراز  ..اندست
يف املقعد الخلفي وأمرت السائق باالنطالق دون أن تلقي عليه التحية
حتى ..وسارت السيارة برسعة الفتة اليحجمها عن جنونيتها إال
إشارات التوقف القليلة والتي تثبت يف مقاطع الطريق املؤدية إىل حي
« الرياض «.
تجاوزت السيارة السوق املمتاز الكامن يف جوف املجمعات السكنية
املتقابلة ،حيث تقطن الغالبية العظمى من املوظفني السامني ،ثم رست
قبالة إحدى العمارات ،ترجلت الفتاة والسائق ثم فتحا خزانة السيارة،
وأخرجا بعض العلب املتوسطة الحجم يبدو حني حملها أنها تحتوي
عىل أشياء ثقيلة .ثم غاب الطرفان داخل البناء يف رسعة أدهشت
الرشطيني املتعقبني واللذان لم يجدا مناصا من العودة إىل سيارتهما
وانتظار ما سيحصل بعد ذلك ،مع إخبار املركز طبعا بآخر املستجدات.
تأخرابن املدير طويال يف فراشه ذلك اليوم الذي تال أوبته من الرباط،
ربما شعوره بالعياء أو لكون الجو كان ماطرا ،حتى أضحت املدينة
غارقة يف بنات الغيم .حرك الشاب ستارة النافذة ،فتسمر قربها يتأمل
هذا الفيض ،ثم أشعل سيجارته الصباحية املألوفة وراح يرسل دخانها
يف أرجاء غرفته ..أخذ هاتفه النقال  ..تفحصه جيدا ..ال مكاملة وال
حتى اتصال مسجل..أعاده إىل مكانه راغبا يف تأنيق نفسه ،وإعادة
الحيوية إليها .ويف دقائق معدودة تم كل يشء ،ليغادر إقامته نحو
املحطة ،حيث التقى برشذمته املألوفة وصار يقابل بني الفينة واألخرى
املسؤول عن الطرائد ..انتبه رجال األمن إىل هذه التحركات دون البحث
يف التفاصيل ...البد وأن يف األمر رس.
لذلك ركزوا جيدا اهتمامهم عىل الحافالت القادمة من الدار البيضاء
والرباط  ..و زادهم استمرار نزول املطر التصاقا بمقاعدهم داخل
سيارات مدنية ،ولم يغادروها إال لقضاء حوائجهم البيولوجية ،أو
لتناول وجباتهم اليومية .تجاوز الزمن وقت العرص بقليل حينما لوحظ
عىل ابن املدير بقدمه نحو بيت الطرود ملبيا نداء املسؤول ..ومبديا
ابتهاجا كبريا وهو يتسلم علبة من الحجم املتوسط ،ثم ينرصف عىل
عجل إىل حيث ركن سيارته ،وبنفس العجلة انطلق عائدا إىل غرفته.
حرض الطبيب املكلف بأحوال السجناء رسيعا حينما تلقى دعوة
مدير السجن .داخل قاعة التمريض ألقى « العربي « صامتا مطأطأ
الرأس ..الحظ أثر الكدمات عىل وجهه ،كما رصد آثار البلل عىل رأسه
و ثيابه ..دنا منه أكثر ،وحاريس السجن عىل أهبة للتدخل ،إن صدر
من السجني رعونة ثانية .غري أن « العربي» ظل عىل حاله ساكنا كأنه
ما كان قبل ذلك هائجا .حاول الطبيب أن يعرف السبب يف هذا التمرد
املفاجئ ،فلم يتلقى جوابا رغم عبارات التخويف التي كان يطلقها
الحارسان .ثم أمر بعد ذلك أن ينقل املريض إىل مستشفى األمراض

كتاب “اليوسفي كما عشناه” ملحمد حفيظ وأمحد بوز يف األكشاك
الكتاب ،الذي يقع يف  480صفحة ،قدم له الدكتور
“عبد الله حمودي” ،وهو الكتاب الذي يسلط ويكشف
عن “محطات سياسية وحزبية وشبيبية مليئة
باملعطيات واألحداث والوقائع والتفاصيل فضال عن
وثائق تسجل لجانب من شخصية قادت أول تجربة
تناوب ،وكانت أول تجربة بعد تلك التي خاضها عبدالله
إبراهيم باختالف السياق.
الكتاب صيغ من طرف كاتبيني تعترب شهادة وصون
ذاكرة يف حق رجل ،عارصه كل من أحمد بوز ومحمد
حفيظ،سواء من خالل مسارهما معا كقياديني
فاعليني يف تجربة الشبيبة االتحادية ،والتي كانت
عارضت املسار الذي انتهى بعدلرحمان اليوسفي قائدا
لتجربة التناوب ،أو من خالل تجربتهما اإلعالمية من
خالل “النرشة” ناطقة باسم الشيبة االتحادية.
وكان رصح أحمد بوز ،أحد مؤلفي الكتاب ،أن
الكتاب هو عبارة عن استعادة لحظات ووقائع
سياسية عاشها كاتبا هذ العمل ملا كان االستاذ عبد
الرحمان اليوسفي كاتبا اوال لالتحاد االشرتاكي ،ثم
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وزيرا اول يقود ما سمي بتجربة التناوب التوافقي.
وأضاف يف ترصيح يف وقت سابق ملوقع القناة
الثانية أن األمر أشبه ب “تأريخ” ملرحلة مهمة يف
حياتنا ويف حياة اليوسفي وحياة املغرب السيايس،
مشريا إىل أنه من خالل هذا العمل الذي رشعنا
يف كتابته بتزامن مع بداية فرتة الحجر الصحي،
وحتى قبل وفاة اليوسفي ،سيطلع القارئ عىل
جزء من تجاذبات الحياة السياسية والحزبية
املغربية يف التسعينات وبداية األلفية ،وسيقف عند
وقائع تهم السياق الذي جاء فيه اليوسفي لقيادة
الحزب ،والصعوبات التي واجهته.
وكان محمد حفيظ ،أكد أن الكتاب يتضمن
معلومات ومعطيات ألول مرة ستعرض ،وأن
االشتغال يف الكتاب انترص للدقة يف عرض الوقائع،
فضال عىل أنه يقدم معلومات وأحداث سيقرتب
من خاللها القارئ أكثر من شخصية عبدالرحمان
اليوسفي

العقلية قصد مواصلة مراقبته .فقد بدا له أن حالة الصمت هاته ربما
شكلت مضاعفات وخيمة وبالتايل وجب إخضاعه لعالج عن قرب.
داخل الشقة بحي الرياض اجتمعت الفتاة بأخريات يف مثل هيأتها
وسنها عىل مائدة اختلط فيها الحالل بالحرام ،حلويات نفيسة السعر،
لذائد العصائر وبعض قناني الويسكي ...أقراص مهلوسة عىل طاولة
صغرية عىل هامش الصالون ،وعلبات سجائر شقراء النوع .كن يأخذن
من كل صنف طرف ،شاركتهن أهواءهن  ..كل ذلك وهن يناقشن
ما هن يف صدد االجتماع عليه ..بينما تسمر السائق يف مكان منزو
يتجرع كأسني ،ويسكي وعصري فواكه ..رسدت كل واحدة منهن آخر
مهماتها ..كانت كل واحدة منهن تتكلف بجهة معينة من هذا الوطن.
يزرعن الهالك و الدمار داخل أوساط الشباب عىل الخصوص ذكورا
و إناثا .بعد أن يتلقني أوامر صارمة من طرف عصبة أكثر رصامة
ووقاحة .عىل أهبة لسفك الدماء ،ولو كان عىل حساب قريب أو ابن
عشرية ،إنهم جماعة مافيا منظمة ،ال يهمهم سوى تكديس الثروات
والتالعب باملال وعواطف املواطنني ...وبعد حاالت االطمئنان التي
أبدينها ،دخلن يف مناقشة الخطة الجديدة ،وأزمنة التفعيل ثم تواعدن
وتوادعن يف انتظارأوامر القيادة .بينما تم االحتفاظ بالعلب يف غرفة
ثانية دون التمكن من معرفة املحتويات ..فأحقية فتحها تعود إىل
القادة.
خرجت الفتاة صحبة الكهل دون أن يحمال أي يشء .وهو ما
الحظه األمنيان .وملا عزما عىل املتابعة ..اندحرت من سالليم العمارة
الفتيات األخريات ،ثم تكدسن داخل السيارة .اليشء الذي أثار فضول
الرشطيان ،فقررا االتصال باملركز مستنجدين لكون األمور بدأت تتسع
أكثر ،مرصين عىل التعقب اللصيق لسيارة الفتيات ،إذ ظهر جليا أن
النازلة بدأت تنكشف.
ركن الشاب سيارته عند باب إقامته وترجل متعجال وهو يرسع
الخطى نحو غرفته ..وما إن أغلق الباب وأنزل الستائر ،حتى سارع إىل
العلبة يفتحها ويتحقق من محتواها .كم كانت فرحته كبرية وهو يتأمل
سلعته  ..كانت رزم الكوكايني قد رتبت بعناية فائقة ،وأسفلها رشائط
جمة من حبوب الهلوسة ،وقدر مال يفوق الخمسة ماليني سنتيم.
كان عليه أن يسلمهه لشخص ما ،ثم يترصف هو يف السلعة فيبيعها
حسب تقنيته الخاصة .كان يدرك جيدا أنها ستدر عليهم املاليني.
وأن هذا القدر من املال من حق مافيا املخدرات املركزية ،وأنه مجرد
عنرص موزع ،له نصيبه يف الغنائم .لذلك بدأ منذ تلك اللحظة يف توزيع
هذا املحصول عىل الزبناء املحليني الذين سيقومون بدورهم بزيارة
األماكن العمومية بما فيها املدارس والثانويات والجامعات ،لينرشوا
هذه السموم ،ويعيثوا يف األرض فسادا .حينما أنهى عمليته هذه حمل
بعضا من تجارته نحو فندق الشمس ،حيث تبدأ املحطة األوىل للبيع
واالقتناء .لم يكن رجال األمن ليعرفوا محتوى العلبة ،إنما تشككوا يف
طريقة التسلم ويف ردة الفعل السارة التي أبداها الشاب .فقرروا تشديد
الخناق عليه ،فما استعىص عليهم معرفته اليوم سينجيل غيمه بعدئذ.
وظلوا ينتظرون أوامر املركز وتركوا الطعم عىل حاله ،يف انتظار أن تعلق
السمكة بالشص  ..بات من الرضوري أال تفارق أعينهم مدخل اإلقامة.
لذلك ما إن تحرك الشاب نحو الفندق حتى تبعوا أثره ،عىل الطريقة
التناوبية .فكان عىل املفتشني الرابضني قرب مسبح النزل ،أن يفتحوا
عيونهم و آذانهم ،فهم املحطة األخرية يف عملية التعقب.
.

...التتمة يف العدد القادم
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الغرق ..خطر داهم
يتربص باألطفال كل صيف

حتيي منظمة الصحة العاملية اليوم العاملي للوقاية من الغرق ،يوم  25يوليوز من كل سنة ،اهتمام املنظمة باملوضوع يأيت من كون الغرق
هو ثالث أسباب الوفاة يف العامل ،وكون أكثر من  9من أصل  10وفيات بسبب الغرق تسجل يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
وبينما حترص السلطات على حتسني شروط السباحة والوقاية والسالمة يف الشواطئ ،عرب مشاريع للتطوير وأساليب للتحفيز كمنح ’’ألوية اجلودة‘‘،
يبدو أهنا ال تبدي االهتمام الكايف باملناطق غري الساحلية ،حيث تسجل كل صيف حاالت عديدة لغرق شباب وأطفال يف األهنار أو قنوات الري.
يف هذا امللف تفتح ملفات تادلة موضوع الغرق يف املناطق غري الساحلية ،وتنقل لكم قصص آملت أهل الضحايا ،ومشاهد أطفال يبحثون برباءة
عن التخفيف من وطأة حرارة الصيف ،يف مناطق يصبح فيها كل جتمع أو معرب مائي مقصدا للترويح عن النفس ،يف غياب مسابح تقي أطفالنا
وشبابنا شر الغرق.

وعاد في كفن
« تلقيت مكاملة يف حدود الساعة الثالثة تفيد أن
صديقي أيوب قىض غرقا بنهر أم الربيع ،كان الخرب
قاس عىل قلبي كما كان قاسيا عىل أرسة أيوب وأصدقائه
ونزل كالصاعقة عىل كل من يعرفه « .هكذا تحدث لنا
وليد بحرقة عن فقدان صديقه الذي ظل يالزمه كظله
أينما حل وارتحل.
يضيف وليد « ال زالت صورة أيوب حارضة أمامي
برباءته وبمالمحه الطفولية ،فالجميع يشهد له
بأخالقه وحسن تربيته ،لن أنساه أبدا كان موته مفاجئا
لنا جميعا «.
يحكي وليد ،أن أيوب ذو  16ربيعا قصد يف يوم حار،
رفقه أقرانه ،ممن يميض معهم لحظات اللعب الطفويل
الجميلة ،نهر أم الربيع للسباحة بالقرب من قنطرة
أوالد امراح عىل الطريق الجهوية رقم  ،309غري بعيد
عن مقر سكناه ،كان ذلك يف  16من شهر يوليوز املايض،
قبل أيام قليلة من حلول عيد األضحى.

لم يتوقع أصدقاء أيوب ،الذي لم يكمل دراسته ،وهم
ينتشون بربودة مياه نهر أم الربيع ،أن تتحول لحظات
الفرح واللعب إىل حزن وميتم وتحقيقات ،وتحذيرات
من األرس ،ومخاوف أن يلقوا نفس املصري ،فلم تعد
برودة النهر وخرير مياهه تستهوي الشباب واألطفال
هربا من القيظ ،بعد أن تحول هذا « الواد « إىل وحش
مخيف يخطف بني الفينة واألخرى ضحية من أزهار
املنطقة قربانا له.
«وصل أيوب وأصدقاؤه إىل النهر حوايل الساعة الثانية
بعد الزوال ،كان اليوم حارا جدا ما جعل األطفال
والشباب يتجهون نحو نهر أم الربيع للسباحة ،وبعد
مرور ساعة ،انترش خرب غرق أيوب يف كل أرجاء الدوار،
وحل الحزن ضيفا عىل بيت أرسته قبل العيد « ،يحكي
وليد.
تلقت عنارص الوقاية املدنية بسوق السبت ،اتصاال
عىل عجل يخرب بحالة غرق طفل بجماعة سيدي عيىس
بن عيل بالقرب من القنطرة ،انتقلت عىل الفور إىل مكان
الحادث ،وأمام أعني حشد من ساكنة املنطقة ،ورفاق
أيوب ،انتشلت عنارص الوقاية املدنية جثة أيوب ،وجرى

نقلها إىل مستودع األموات باملستشفى الجهوي ببني
مالل قصد الترشيح الطبي.
« بعد ترشيح الجثة ،والقيام بما يلزم من إجراءات
إدارية ،جرى نقل جثمان أيوب إىل مسقط رأسه بأوالد
امراح ودفنه بمقربة الدوار يف جنازة مهيبة « « ،كان
الحزن والحرسة يعلوان وجوه املشيعني ،ألن الطفل
أيوب يحبه الجميع ،كان ذلك يف اليوم املوايل حوايل الثانية
عرشة زواال « .يتذكر وليد وهو يعيد رشيط الحدث املؤلم
الذي هز الدوار بحر هذا الصيف.
خلفت وفاة أيوب غرقا بنهر أم الربيع ،أىس عميقا
يف نفوس أرسة أيوب وأصدقائه ،وخاصة وليد الذي ال
زال يتذكر األوقات الجميلة التي جمعتهم ،وهم يلعبون
رياضة كرة القدم بمالعب القرب بدوار أوالد امراح.
وختم وليد القصة املؤملة بالقول « يجب عىل املسؤولني
أن ينهوا هذه الفواجع التي تقع بني الفينة واألخرى،
وحتى ال يتكرر هذا مرة أخرى ،أصبح من الواجب
تشييد مسابح للقرب بالجماعة إليقاف النزيف».

إعداد :محمد لغريب
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ملف العدد

من أجل صيف بدون غرقى ..ما مصري  14مسبحا بإقليم الفقيه بنصاحل؟

ما أن يحل فصل الصيف ضيفا عىل جهة بني
مالل خنيفرة ،حتى تضع األمهات أيديهن عىل
قلوبهن خوفا عىل صغارهن من الغرق يف « قنوات
املوت « ،فال يكاد يمر شهر دون أن تسجل حاالت
للغرق ،وأغلبه هذه الحاالت تسجل يف صفوف أطفال
اختاروا قرسا اللجوء إىل هذه القنوات والوديان هربا
من الصهد الذي يخيم عىل املنطقة كلها .غياب
مسابح للقرب وفضاءات للرتفيه ،وضعف الحمالت
التحسيسية وصمت املسؤولني عن هذه القضية،
وغياب برامج تنموية لفائدة الشباب واألطفال ،كلها
عوامل ساهمت يف تواتر حاالت الغرق بهذه املناطق،
حتى أصبحت قصصها حديث وسائل اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي ،وساكنة املنطقة.
النافورة املسبح ..لحظات مر ح مسروقة
الساعة تشري إىل الساعة السابعة والنصف مساء،
أطفال من مختلف األعمار ملتفون حول النافورة
الوحيدة املتواجدة بقلب مدينة سوق السبت ،أطفال،
يتسللون إليها كلما سنحت لهم الفرصة لالستمتاع
بمياهها هربا من لهيب الحرارة املفرطة الذي تعرفه
املدينة ،يضحكون ،ويرصخون ،بفرح طفويل دون
أن ينتبهوا للمخاطر املحدقة بهم ،بعضهم يوثق
تلك اللحظات بهاتفه ،والبعض اآلخر يراقب ما
يجري حول جنبات النافورة ،انتشاء برسقة لحظات
ممتعة ،وعابرة ،قبل أن يحل حارس أو سيارة
الرشطة ،وتفسد عليهم تلك اللحظات املرسوقة،
مشهد يتكرر كل سنة أمام أعني املاسكني بزمام
املسؤولية باملدينة.
أما الباقي فيقصد قنوات الري أو « الواد « الذي
يمر بمحاذاة املدينة لينعش جسده ويستمتع بربودة

مياه سد بني الويدان الباردة ،يف مغامرة محفوفة
بالكثري من املخاطر التي يحملها هذا الواد الذي الزال
يجهز عىل املزيد من األرواح ،وال زالت ساكنة املنطقة
تذكر قصص الغرق واملوت التي شهدها منذ سنوات،
وكم من طفل ذهب لالستمتاع بربودة املياه وعاد يف
كفن.
مسابح رصفت عليها ماليني الدراهم ،لكنها ظلت
مقفلة أو تركت فارغة عىل عروشها كمجسمات ال
روح فيها ،ويف أفضل األحوال تفتح مؤقتا ،أو يتم
تفويتها إىل الخواص ،أو ثمن الولوج إليها يبقى
عائقا أمام أطفال أغلبهم ينحدرون من أرس فقرية،

كما هي حكاية املسبح الجماعي الذي تم تفويته
للخواص .ليتجدد السؤال مرة أخرى أليس من حق
هؤالء األطفال والشباب االستمتاع بأوقات جميلة
وبأثمنة مناسبة؟ ملاذا تسقط مثل هذه املشاريع من
تفكري املسؤولني عن تدبري الشأن املحيل؟

قنوات املوت

أمام غياب عدد كاف من املسابح وفضاءات
الرتفيه ،يلجأ األطفال والشباب بالجهة إىل
األودية والربك والقنوات املائية من أجل السباحة،
هربا من الحرارة املفرطة التي تعرفها املنطقة،
والتي وصلت أرقاما قياسية هذه السنة ،دون أن
يدركوا املخاطر الصحية التي قد تواجههم ،وهم
يبحثون عن ماء بارد ينعش أجسادهم ويجنبهم
القيظ الذي يطبق قبضته عىل املنطقة كلها ،لكن
هذه املغامرة غالبا ما تنتهي بحوادث مأساوية
وجراح ال زالت ندوبها عالقة بذاكرة أرسهم
وأصدقائهم إىل اليوم.
حينما تقودك الجولة بأهم الطرق واملسالك
بأقاليم الجهة ،وعىل غري العادة ،تثري انتباهك
تجمعات أطفال وشباب حول قنوات السقي
وجنبات الوديان للسباحة يف غياب أي حراسة
لهذه األماكن ،أو عالمات تشوير تحذرهم
من مخاطر السباحة ،أماكن تظل مفتوحة
وغري مراقبة ،بل تشكل خطرا عىل سالمتهم
وصحتهم ،يف ظل غياب الحمالت التحسيسية،
وخلق بدائل ممكنة لتجنب هذه املآيس التي تعرفها
جهة بني مالل خنيفرة ،كلما حل فصل الصيف.
ففي كل فصل صيف ترتفع حاالت الغرق سواء
بنهر أم الربيع ،أو قنوات السقي أو بحريات السدود،
حيث تسجل الجهة أرقاما كبرية يف عدد الغرقى أو ما
يصطلح عليهم إعالميا ب « شهداء الصهد « يف ظل
صمت املسؤولني عن هذا الواقع املؤلم الذي يتجدد
كل سنة ،ويف ظل غياب إحصائيات رسمية حول
هذه القضية ،ليبقى السؤال يطرح باستمرار « ما
السبيل للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق األرس
وتكاد تنفرد بها الجهة؟».
وعىل الرغم من أن منظمة الصحة العاملية،
أوصت يف أحدث تقاريرها حول الوقاية من الغرق،
الحكومات بإعداد بيانات مفصلة عن حاالت
الغرق والظروف التي حدثت فيها ،فإن األرقام
املتعلقة بحاالت الغرق عىل مستوى جهة بني مالل
خنيفرة ،لم تنرش بعد ملعرفة الحجم الحقيقي لهذه
الظاهرة ،حيث تبقى التقارير اإلعالمية واألخبار
فقط شاهدة عىل تفاقم املشكل بشكل مخيف،
لكن املؤكد أن حاالت الغرق تكون عىل مدار السنة،
وتبدأ يف االرتفاع مع حلول شهر ماي ،وتبلغ
ذروتها خالل شهري يونيو ويوليوز ،حني ينهي
التالميذ امتحاناتهم ويستعدون الستقبال العطلة
الصيفية.
مروان صمودي عضو الجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان فرع سوق السبت ،اعترب يف ترصيح لجريدة
ملفات تادلة ،أن «الحل يبدو صعبا بالنظر إىل ثقافة
التسيري التي تسود أغلب الجماعات الرتابية ،ألن
مسؤوليها آخر ما يفكرون فيه هو االلتفات إىل مثل
هذه الجوانب الرتفيهية ،من مالعب قرب ومسابح
وفضاءات لألطفال وحدائق وغريها».
وأضاف مروان « من الواجب توفري أوعية عقارية
إلنشاء فضاءات ومسابح يف إطار ضمان حق
األطفال يف ممارسة نشاطهم الطفويل بشكل آمن ،إذ
ال يعقل أن الجهة بإمكانياتها الهائلة ال تتوفر عىل
مسابح ذات بعد اجتماعي تراعي الوضع االجتماعي

ألغلب الفئات الهشة بالجهة «.
وللحد من تفاقم الظاهرة قال مروان «البد من
تكاثف الجهود بني مختلف املصالح ،وتشكيل خلية
من أجل حلول ومقرتحات واقعية وملموسة ،من
قبيل تعيني حراس للقنوات بالقرب من التجمعات
السكانية ،أو خلق دوريات مشرتكة من جميع
املصالح يعهد إليها مراقبة أهم النقاط التي تتكرر
فيها هذه الحوادث».
وأشار صمودي إىل أن الجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان ،سبق لها نبهت الجهات املسؤولة إىل
خطورة الوضع ،الذي يستهدف الحق يف الحياة
والعيش يف أمان ،وما تفرزه هذه الظاهرة من مآس
وكوارث اجتماعية تتكرر كل سنة يف ظل سبات
املسؤولني ،وتعايشهم مع هذا الوضع دون تدخل «.
من جانبها الناشطة الحقوقية نورة منعم،
اعتربت يف ترصيح للجريدة حول قضية الغرق يف
الوديان والقنوات املائية باملنطقة « ،أنه آن األوان
لوضع حد لهذه املآيس التي تتكرر كل سنة وتفجع
األرس يف فلذات أكبادها «.
ودعت منعم إىل « رضورة بناء مسابح للقرب

يف األماكن التي تسجل فيها حوادث الغرق ،تكون
محروسة وتتوفر فيها رشوط السالمة الصحية
واألمان وتراعي األوضاع االجتماعية لألطفال
والشباب الذي ينحدر باألساس من الفئات الهشة،
وذلك حتى يتم تفادي تكرار هذه الفواجع «.
وشددت منعم عىل « رضورة تحرك املسؤولني
محليا وجهويا لتطويق هذا املشكل الذي أضحى
يتكرر كل سنة يف جهة بني مالل خنيفرة ،التي تعرف
ارتفاعا كبريا يف درجة الحرارة خالل فصل الصيف «.

ما مصير اتفاقية  14مسبحا؟

يف أواخر سنة  2017وبداية  2018استبرشت
ساكنة عدد من الجماعات الرتابية بإقليم الفقيه
بن صالح خريا ،بعد أن قرر املسؤولون عىل تسيري
شؤون اإلقليم خالل الدورة االستثنائية التي عقدت يف
 28دجنرب من سنة  ،2017تحديد  14جماعة ترابية
ستستفيد من إحداث  14مسبحا يف إطار اتفاقيات
رشاكة وتعاون ،للحد من ارتفاع ضحايا الغرق يف
الوديان والقنوات املائية ،وفق ما جاء يف جدول
أعمال الدورة التي تضمنت نقطتني فقط ،حيث
بلغت قيمة املرشوع حوايل  42مليون درهم ،وتم
استثناء جماعتي سوق السبت والفقيه بن صالح
من هذا املرشوع نظرا لتوفرهما عىل مسبحني.
أشاد رؤساء الجماعات الرتابية الحارضين،
بمقرتح املجلس وبدوره يف النهوض بالقضايا
االجتماعية ،وصوتوا عليه بعد التعديالت التي
طرأت بناء عىل املناقشة ،وثمن الجميع هذا املسعى
الذي من شأنه أن يحد من مآيس العديد من األرس
بالجماعات الرتابية بإقليم الفقيه بن صالح.
وخالل الدورة العادية ملجلس جهة بني مالل
خنيفرة التي انعقدت يف  5من مارس سنة  2018بمقر
عمالة إقليم الفقيه بن صالح ،تمت املصادقة باإلجماع
عىل اتفاقيــة إطــار للرشاكــة والتعــاون بني
مجلس جهة بني مالل-خنيفرة ،واملكتب الرشيف
للفوسفاط ،واملجلس اإلقليمي للفقيه بن صالح،
والجماعات التابعة إلقليم الفقيه بن صالح لبناء 14
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مسبحا
بالجماعات التابعة إلقليم الفقيه بن صالح يف إطار
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية.
غري أن حلم بناء  14مسبحا بالجماعات الرتابية
التابعة إلقليم الفقيه بن صالح ،وبعد مرور أزيد من
ثالث سنوات تبخر ولم يظهر له أثر ،ليطرح معه
سؤاال عريضا ،ما مصري املسابح الـ  14التي راهن
عليها املجلسان اإلقليمي والجهوي للحد من مشكلة
الغرق باملنطقة؟ هل كانت املصادقة عىل هذا املقرر
نتيجة رد فعل عىل الحملة التي أطلقت آنذاك عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،والتي طالبت الجهات
املسؤولة برضورة التدخل للحد من هذه الظاهرة
التي تعرفها أقاليم الجهة؟ وهل األمر يتعلق بمسألة
التمويل أم بمسألة الوعاء العقاري؟ وهل هذه
املسابح ستلقى نفس مصري العديد من املشاريع
التنموية التي وضعت يف الثالجة ولم يظهر لها أثر؟
املستشارة فاطمة كريمة عضو مجلس جهة بني
مالل خنيفرة ،أكدت يف ترصيح لجريدة ملفات تادلة،
أنها لم ترتدد يف السؤال حول مآل هذه االتفاقية التي
بموجبها صادق املجلس الجهوي باإلجماع عىل
إحداث  14مسبحا لدى مصالح الجهة ،وأنها لم تتلق
جوابا مقنعا حول هذا األمر.
وأشارت كريم ،إىل أنه لو تم تفعيل هذه االتفاقية،
الستفادت مجموعة من الجماعات الرتابية بإقليم
الفقيه بن صالح من هذه املشاريع التي ستنعكس
عليها إيجابا ،وستخلق فرص شغل عديدة للشباب،
(حراس املسابح ،مراقبو السباحة  )...كما ستساهم
يف إنهاء الفواجع التي تسجل بني الفينة واألخرى يف
مجموعة من املناطق بالجهة.
وشددت فاطمة كريم عىل رضورة خلق مشاريع
ترفيهية للشباب واألطفال الذين ال يجدون فضاءات
خاصة بالسباحة ،مما يدفعهم إىل السباحة يف أماكن
تشكل خطرا عىل حياتهم كالوديان وقنوات الري
املمتدة بأقاليم الفقيه بن صالح وبني مالل وأزيالل.
وأوضحت املتحدثة أن بعض املنتخبني امليسوري
الحال ال يهتمون بمثل هذه االتفاقيات ألن ألبنائهم
مسابح خاصة ،مشرية إىل أن مد الطرق والكهرباء
واملاء الصالح للرشب الكل يغني به ،ولكن حينما
يتعلق األمر بالشباب والنساء والشيوخ وخلق
فرص للعمل الجماعي زيادة عىل الرياضة والثقافة
والسينما والشعر للحد من التطرف واالنحراف،
فأن الكل يلزم الصمت ،داعية إىل تفعيل لجن تكافؤ
الفرص واالهتمام بمثل هذه القضايا ذات البعد
االجتماعي.
وختمت كريم حديثها بسؤالني استنكاريني،
ملاذا ال يتم خلق نواد للسباحة إلعداد أبطال عامليني
بالجهة؟ ومن كان وراء إقبار هذه االتفاقية؟
الحاجة إىل مثل هذه املشاريع ،مسابح وفضاءات
للرتفيه باتت رضورة ملحة فرضها واقع املوت
والفواجع التي تذهب بأرواح أطفال يف عمر
الزهور ،الذين يلجؤون إىل هذه القنوات هربا من
حر الصيف دون أن يدركوا أن حتفهم قد يأتي
عىل يد هذه القنوات والربك املائية (قنوات املوت)،
خاصة أن غياب مسابح للقرب يشجع عىل اللجوء
إىل هذه األماكن للسباحة رغم املخاطر التي تهدد
حياة الشباب واالطفال ،كما أن غالء أثمنة املسابح
والفضاءات الخاصة التي بدأت يف السنوات األخرية
تظهر يف مجموعة من الوحدات السياحية الخاصة،
يعترب عامال غري مشجع للتوجه صوب املراكز
الرتفيهية ،حيث ترتاوح األثمنة ما بني  70درهم إىل
 1000درهم للشخص الواحد.
ويف تعليقه عىل املوضوع ،أوضح حنني صالح،
رئيس املجلس الجماعي ألوالد عياد يف ترصيح مللفات
تادلة ،أن االتفاقية املربمة يف هذا اإلطار بني املجلس
اإلقليمي والوزارة املعنية والجماعات الرتابية ال تزال
سارية املفعول ،وأن عدم تفعيلها ،له صلة بتأخر
الدعم املايل.
وأشار حنني إىل أن قرار إحداث  14مسبحا باإلقليم
بموجب اتفاقية رشاكة ،كان مبادرة تنموية مهمة
من طرف املجلس اإلقليمي والسلطات اإلقليمية
والجهة ،بما أنه يستهدف الشباب واألطفال ويروم
خلق متنفس ترفيهي وريايض يف جماعات قروية.
ويف سياق متصل أشار حنني إىل أن املجلس
الجماعي ألوالد عياد بادر ،يف سياق تفاعله مع
مطالب الساكنة ،إىل إبرام اتفاقية جديدة مع

التتمة يف ص16 :
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مسابح بين مالل مالذ العائالت واألطفال من الغرق

إعداد :بوكروم سلمان

املسبح البلدي ببني مالل ..مالذ الفقراء
يوجد املسبح البلدي لبني مالل يف وسط املدينة ،وقد عجل املجلس
الجماعي للمدينة من إجراءات تفويت تدبري املسبح البلدي إلحدى الرشكات
الخاصة من أجل افتتاحه.
ويستقطب هذا املسبح الجماعي ما يناهز  500زائر وزائرة ،بشكل
يومي ،سواء من داخل املدينة ،أو من املناطق والجماعات الرتابية املجاورة،
أغلبهم أطفال وشباب.
ويعد مسبح بني مالل املتنفس الوحيد للفئات الهشة وذوي الدخل
املحدود من ساكنة املدينة ،وقد حفزت التسعرية الرمزية التي أقرتها
الرشكة املوكل إليها تدبري شؤون املسبح ،والتي تم تحديدها يف  5دراهم
أعدادا كثرية من األطفال بشكل خاص عىل القدوم إىل هذا املكان.
ويعترب املسبح البلدي مالذا للفقراء ،هذا ما قاله قيس الهداج وهو
فاعل جمعوي بمدينة بني مالل ،يف ترصيح للجريدة «املسبح البلدي
ببني مالل هو مسبح الفقراء ،إذ يعترب قبلة للفئات الهشة باملنطقة ،وقد
تلقت الساكنة املحلية نبأ افتتاحه بفرحة عارمة ،السيما وأن أطفالهم ال
يستطيعون ولوج املسابح الخاصة ،نظرا لثمنها الباهظ».
و أضاف الهداج أنه « عندما كان املسبح البلدي مغلقا كان أطفال الفئات
الهشة ببني مالل يتوجهون للسباحة يف قناة الواد األخرض يف طريق سيدي
جابر ،وكان هذا األمر يثري مخاوف األرس من حوادث الغرق يف القنوات
املائية ،خصوصا وأن هذا الواد يموت فيه سنويا مجموعة من الشباب أثناء
السباحة».

(صورة ملسبح خاص ببني مالل)

تعرف املسابح الخاصة يف بني مالل اقباال خالل فصل
الصيف بسبب الطقس الحار الذي تعرفه املدينة .وتعترب
هذه الفضاءات املفتوحة مالذا لألرس واألطفال يف ظل
ارتفاع درجات الحرارة اىل مستويات قياسية بمدينة بني مالل خالل الفرتة
القليلة املاضية.
داخل فضاءات املسابح الخاصة تجد مختلف الفئات العمرية واألجناس
تستمتع بالسباحة ،أرس من مختلف املشارب تصطحب أبناءها لالستجمام
و السباحة يف هذه الفضاءات الخاصة.
(صورة ملسبح خاص ببني مالل)
غري بعيد عن املسبح تجلس سعاد عىل كريس تستمتع باملشهد وتراقب
أطفالها وهم يسبحون ،بني الفينة واألخرى يأتي إليها طفل أو اثنان،
يخرجون من املسبح ويتوجهون إليها تمازحهم وتلتقط لهم صورا.
اعتادت سعاد أن تحرض ابنيها إىل املسبح بشكل متواصل ،حسب ما
رصحت به مللفات تادلة« ،أحرض أبنائي ( 6سنوات و  10سنوات) إىل
هذا املسبح مرتني كل أسبوع ،و شجعني عىل ذلك كون مياه املسبح تتم
معالجتها وخاصة بالكلور ،باإلضافة إىل وجود مراقبني يحرصون عىل تتبع
األطفال أثناء الساحة مما يجنبهم خطر الغرق».
يف الجهة املقابلة من املسبح يقف املعطي عىل حدود املسبح يلتقط صورا
ألبنائه األربعة وهم يسبحون ،ويطلب منه أطفاله أن ينضم إليهم فيعدهم
باملرة القادمة متعذرا بأنه لم يحرض مالبس السباحة.
يأتي املعطي وأوالده من جماعة أوالد مبارك ( 10كلم عن بني
مالل) ،وهو يصطحب أبناءه إىل مسبح خاص كي ال يضطروا للذهاب
إىل القنوات املائية املنترشة يف املنطقة ،فهو يفضل مكانا آمنا عىل
السباحة يف مكان يهدد حياتهم وصحتهم.
يقول املعطي يف ترصيح للجريدة « أقطن بمنطقة أوالد مبارك
قرب القناة املائية الواد األخرض ،وال أسمح ألطفايل بالسباحة فيها
ألنهم معرضون لخطر الغرق ،وبالتايل فأنا مجرب عىل اصطحابهم
مرة يف األسبوع إىل هذا املسبح الخاص ليقضوا قرابة الثالث ساعات
يف السباحة يف مكان آمن وال خطر عليهم».
يف املكان املخصص لسباحة الكبار ،أربعة شباب يف العرشينات
من عمرهم؛ عيل ،يحيى ،رشيد ويوسف .يسبحون معا ويمرحون،
أصدقاء جاؤوا مجتمعني من أجل السباحة واالستجمام يف هذا
املسبح.
يقول يوسف يف ترصيح مللفات تادلة « نأتي إىل هذا املسبح منذ
سنوات ،كنا سابقا نسبح يف القناة املائية (الواد األخرض) ،ولكن
بسبب توايل حوادث الغرق قررنا االمتناع عن السباحة فيها والقدوم
إىل هذا املسبح الخاص».
ويضيف صديقه رشيد « منذ سنوات كدت أغرق يف إحدى القنوات املائية
املجاورة ،منذ ذلك الحني قررت القدوم إىل املسبح ،عىل األقل تتوفر هنا
املراقبة من طرف معلم سباحة للتدخل عند حدوث أي مشكل».
حاجة ماسة تقهرها أسعار مرتفعة
تتحدد التسعرية الخاصة بالدخول إىل املسابح الخاصة ببني مالل بني 30
و  40درهم بالنسبة لألطفال الصغار  ،و  50و  70درهم للكبار ،بل تصل
يف منتجع سياحي للسباحة باملنطقة إىل  100درهم لألطفال و  150درهم
لألشخاص البالغني.
تسعرية يجدها العربي ،وهو أب لثالثة أطفال ،مرتفعة وليست يف
متناول الجميع « 40درهم للطفل الواحد أقل من  10سنوات ثمن مرتفع،
ولكن ال حل آخر لدينا ،اللهم  40درهم أو يذهب األطفال إىل القناة املائية ويف
هذا خطورة عىل حياتهم» يقول العربي يف ترصيح للجريدة.

ويعترب هذا املسبح مالذا ملرتديه خصوصا مع ارتفاع أسعار الولوج إىل
املسابح الخاصة ،وهروبا من خطورة السباحة يف الوديان والقنوات املائية
الفالحية املجاورة ملدينة بني مالل ،التي تعد بؤرة سوداء تحصد العديد من
الضحايا غرقا خالل صيف كل سنة.
عبد النبي العواد ،فاعل جمعوي باملنطقة ،اعترب أن تسعرية املسبح
البلدي هذه السنة تراعي ظروف الفقراء بشكل خاص « إن تحديد ثمن

(تعريفة الدخول ألحد املسابح الخاصة بإقليم بني مالل)
نفس األمر بالنسبة خديجة ،وهي أم لخمسة أبناء ،التي قالت يف ترصيح
للجريدة «بالنسبة ملن له أكثر من طفل واحد فإن األثمنة املحددة تثقل
كاهل األرسة ،أنا لدي ثالثة أطفال دون سن العارشة ،واثنان يتجاوزان
عرش سنوات ،األمر صعب حدا عىل األرس محدودة الدخل».

(صورة ملسبح من تابع ملركز سوسيوريايض للقرب)

(صورة للمسبح البلدي بني مالل)

موقف هشام ،أب ألربعة أبناء ،ال يختلف عن خديجة والعربي ،لكنه
مضطر إلحضار أبنائه يف ظل منع السفر بسبب الجائحة ،يقول «تجد األرس
نفسها مضطرة الصطحاب أبنائها إىل املسابح الخاصة خصوصا بعد منع
السفر وفرض الحصول عىل رخصة التنقل بني املدن ،لم نستطع هذه السنة
السفر إىل مدينة ساحلية ،وأنا مضطر الصطحاب أبنائي عىل األقل مرتني يف
األسبوع إىل املسبح ،األثمنة فعال مرتفعة و لكن ال حل آخر لدينا».

الدخول للمسبح البلدي يف ثمن رمزي يعكس مراعاة ظروف الفئة الهشة
من الطبقة الشعبية ببني مالل ،والتي ال تقوى عىل مسابح املحطات
والفنادق».
تجدد مطالب تشييد مسابح القرب بالجهة خاصة بالعالم القروي
بسبب غياب مسابح تابعة للجماعات الرتابية التابعة لجهة بني
مالل خنيفرة  ،يجد العرشات من األطفال ا ُملتحدّرين من القرى واألحياء
الهامشية أنفسهم مجربين عىل ارتياد السواقي والوديان والقنوات املائية
هروبا من موجة الحرارة.
وتتساءل فعاليات املجتمع املدني عن مآل العديد من املسابح الجماعية
بالجهة التي كانت بعض املجالس الجماعية لجهة بني مالل خنيفرة قد
برمجتها بتنسيق مع رشكاء يف التنمية املحلية ،من أجل تعزيز فضاءات
السباحة والرتفيه والحد من مآيس الغرق باألنهار والقنوات املائية.
وطالب املهتمون املجالس الجماعية بربمجة املسابح الجماعية يف
برنامجها التنموي من خالل إحداث مسابح مجانية او عىل األقل بأثمنة
رمزية.
ويرى محمد الرشيف فاعل جمعوي بسوق السبت أن « املسابح العمومية
تكاد تغيب بالعالم القروي ،ما يدفع الشباب إىل السباحة يف أماكن شديدة
الخطورة كالوديان وقنوات الري ،عىل الرغم من األخطار املحدقة بهم».
و استنكر عبد الرحيم العطار فاعل جمعوي بسوق السبت كون «بعض
الجماعات الرتابية ال تزال تفتقر إىل املسابح العمومية ،عىل الرغم من
توفرها عىل إمكانات مادية معقولة ،ورغم عدد الغرقى كل سنة من
األطفال و الشباب يف مياه القنوات املائية «.
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تهنئة بمناسبة عيد العرش المجيد

13

بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد ،يتقدم الدكتور أحمد جواد
بأحر التهاني وبأسمى آيات الوالء واإلخالص

جبران،

لصاحب الجاللة الملك محمد السادس أيده الله

ولولي العهد صاحب السمو الملكي األمير موالي الحسن وصاحب السمو
الملكي األمير موالي رشيد وسائر أفراد األسرة العلوية الشريفة.

ويؤكد في هذه المناسبة الغالية والءه الخالص وتشبثه بأهداب
العرش العلوي المجيد
تابعوا األخبار
بالنص والصورة والفيديو على مدار الساعة
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ملف العدد
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منظمة الصحة العاملية 40 ..شخصا يلقون حتفهم يف كل ساعة بسبب الغرق
تعط لها العناية الالزمة  -وذلك من خالل تطوير
البحث وتحسني البيانات عن مشكلة الغرق يف كافة
البلدان لفهم الظروف التي تحدث فيها حاالت الغرق

*أزيد من  372ألف شخص سنويا
يتعرضون للغرق في جميع أنحاء
دول العالم 90 ،في المائة من
هذه الوفيات تسجل بالبلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 2.5مليون حالة وفاة بسبب الغرق
أفادت منظمة الصحة العاملية ،بأن العقد املايض
شهد نحو  2.5مليون حالة وفاة بسبب الغرق ،أكثر
من نصفهم تقل أعمارهم عن  30عاما ،مع تسجيل
أعىل معدالت الوفاة يف صفوف األطفال دون سن
الخامسة.
جاء ذلك يف بيان صادر عن املنظمة ،يوم الجمعة
 23يوليوز ،بمناسبة اليوم العاملي للوقاية من الغرق
الذي يصادف  25يوليوز من كل سنة ،وهو األول
منذ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  28أبريل
املايض ،اعتباره قضية عاملية مهمة يف مجال الصحة
والتنمية.
وأوضحت املنظمة األممية ،أن الغرق يؤثر بشكل
غري متناسب عىل الفقراء واملهمشني (السكان األقل
موارد للتكيف مع املخاطر من حولهم) ،حيث أن
املعدالت يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أعىل
بثالث مرات من البلدان املرتفعة الدخل ،مشرية إىل
أن منطقة غرب املحيط الهادئ تسجل أعىل معدل
وفيات بسبب الغرق ،يف حني أن منطقتي غرب
املحيط الهادئ وجنوب رشق آسيا مسؤولة عن 60
يف املئة من وفيات الغرق يف العالم.

أرقام مهولة

وأشارت املنظمة إىل أن الدراسات االستقصائية
القطرية يف آسيا ،أظهرت أن وفيات الغرق بني
األطفال الصغار هي السائدة ،وقد بينت الدراسات
األخرية يف تنزانيا وأوغندا أن  80يف املئة من وفيات
الغرق كانت بني صغار الصيادين.
وكشف تقرير حديث للمنظمة ،أن زيادة فرص
الوصول إىل املياه من العوامل األخرى املؤدية إىل
الغرق .ويعد األفراد الذين يمارسون مهنا ،مثل صيد
األسماك ألغراض التجارة ،ويستخدمون قوارب
صغرية يف البلدان املنخفضة الدخل ،أكثر عرضة
لخطر الغرق ،ومن الفئات املعرضة للغرق بوجه
خاص األطفال الذين يعيشون قرب مصادر املاء
املكشوفة ،مثل الخنادق أو الربك أو قنوات الري أو
أحواض السباح.
وأوضحت منظمة الصحة العاملية ،أنه ال يتم
تضمني الوفيات املرتبطة بالفيضانات والوفيات
الناجمة عن حوادث النقل املائي مثل انقالب العبارات
أو ركوب القوارب وحوادث الصيد والغرق املتعمد يف
اإلحصاءات الرسمية ،ما يعني أن التقديرات قد تقلل
بشكل كبري من تقدير العبء الحقيقي.
وتشري األرقام بحسب التقرير إىل وفاة أزيد من
 372ألف شخص سنويا غرقا يف جميع أنحاء دول
العالم 90 ،يف املائة من هذه الوفيات تسجل بالبلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل ،وبحسب نفس
التقرير ،فإن حصيلة الوفيات هذه ،تشكل حوايل
ثلثي عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ،وأكثر
من نصف حاالت اإلصابة باملالريا ،غري أن املنظمة
ترى أن هذه التحديات التي تواجه الصحة العمومية،
ال توازيها جهود وقائية واسعة النطاق تستهدف
الحد من قضية الغرق.
ذات التقرير ،أكد أن أكثر من  40شخصا يلقون
حتفهم يف كل ساعة من كل يوم ،بسبب الغرق
سواء كانوا أطفاال صغارا ينزلقون يف مياه الربك
أو األودية أو اآلبار دون أن تراهم أعني آبائهم ،أو
راشدون أو مراهقون يسبحون تحت تأثري املخدرات

والكحول أو الحوادث املرتبطة بانقالب املراكب
والسفن وفيضانات التجمعات السكانية وغريها،
مشددا عىل أن الحد من هذه القضية يبقى ممكنا،
ومرتبطا بالعديد من اإلجراءات حددتها املنظمة يف
 10إجراءات للوقاية من الغرق.

عرش إجراءات ملنع الغرق

اقرتحت منظمة الصحة العاملية عرش مقرتحات
للوقاية من الغرق ،بناء عىل دراسات وتقارير ميدانية
حول هذه املسألة متاحة بعدد من البلدان ،مشرية إىل
أن هذه اإلجراءات فعالة وقابلة للتطوير من خالل
الرفع من الوعي العام بمسببات هذه القضية حسب
السياقات املحلية ،من خالل التدخالت التي تناسب
هذه السياقات.
ولعل أبرز هذه اإلجراءات التي شدد عليها تقرير
منظمة الصحة العاملية ،هي إقامة الحواجز حول
أماكن الوصول إىل املياه لجعل املخاطر محدودة،
وبالتايل التحكم يف جزء من هذه املخاطر التي قد
تحدث نتيجة إهمال هذه املسألة ،داعية إىل تغطية
اآلبار والصهاريج وخزانات املياه ،واملسابح وغريها،
لكن بحسب التقرير ،ال ينبغي أن تحل هذه الحواجز
محل رعاية األشخاص القادرين عىل حماية األطفال
القارصين ،واألخذ بعني االعتبار ذلك ،خالل عملية
إنفاذ السياسات وقوانني البناء لدعم هذه التدابري.
كما شددت املنظمة ،عىل رضورة توفري أماكن
أمنة لألطفال الصغار ورعاية األطفال القادرين،
ألن ذلك قد يقلل من مخاطر التعرض للغرق ،وكذا
إطالق برامج مصاحبة األطفال ،حيث أثبت التجربة
نجاح هذه العملية يف بعض البلدان األسيوية كالهند
وبنغالديش وكموديا من خالل مصاحبة األطفال
وتنظيم أنشطة لفائدتهم ،وخاصة املتمدرسني
منهم ،وشملت هذه األنشطة تعليم السباحة
والتغذية التكميلية والصحة والنظافة وغريها.
املنظمة أشارت أيضا ،إىل أن العديد من البلدان،
ومنها الواليات املتحدة األمريكية والصني والفيتنام
ركزت عىل تعليم القواعد األساسية للسباحة
لألطفال ،ومهارات اإلنقاذ بشكل منهجي من
أجل التقليل من حوادث الغرق ،وقد ساعدت هذه
الربامج عىل تحقيق نتائج أفضل ،ففي بنغالدش تم
إجراء دراسة مؤخرا عىل نحو  80ألف طفل ترتاوح
أعمارهم بني  12-4سنة أكملوا الدراسة برنامج
 ، SwimSafeوهو برنامج منظم يتطلب من األطفال
تعلم  21خطوة يف السباحة واملهارات عىل مدى
 14يوما ،من التدريبات ،مما قلل بشكل كبري من
احتمالية الغرق ،وأثبتت أنها فعالة للغاية مقارنة
بباقي التدخالت األخرى لحماية األطفال من الغرق.
وأشارت املنظمة يف ذات التقرير ،إىل أن الكثري من
التدخالت الخاطئة أثناء عملية اإلنقاذ قد تساهم
يف تفاقم الوضع ،بسبب الجهل بتقنيات اإلنقاذ ألن
اإلجراءات السليمة من شأنها تجنيب املزيد من
الضحايا ،لذلك يبقى تنسيق وتوحيد الجهود بني
كافة القطاعات األخرى أمرا ملحا ومطروحا عىل
جدول أعمال كل الفاعلني .فضال عن خلق مناطق
محروسة خاصة بالسباحة ،وتزويد املنقذين
بأجهزة متطورة تساعدهم عىل التدخل يف األوقات
املناسبة لتفادي سقوط املزيد من الضحايا.
وأكد التقرير أن الغرق يمكن الحد والوقاية منه
 -ولو أن هذه القضية تم إهمالها بشكل كبري ولم

*  40شخصا يلقون حتفهم في
كل ساعة من كل يوم ،بسبب
الغرق.
* شددت المنظمة ،على ضرورة
توفير أماكن أمنة لألطفال الصغار
ورعاية األطفال القادرين ،ألن ذلك
قد يقلل من مخاطر التعرض
للغرق
* تعليم القواعد األساسية
للسباحةلألطفال،ومهارات
اإلنقاذ بشكل منهجي من أجل
التقليل من حوادث الغرق.
* تحسين مهارات السباحة
كمقاربة ناجعة في إطار الصحة
العمومية ،باإلضافة إلى تحسين
التدابير الوقائية من أجل تفادي
الغرق.

الستهداف طبيعة التدخالت وتقييم مدى فعاليتها،
فضال عن تحسني مهارات السباحة كمقاربة ناجعة
يف إطار الصحة العمومية ،باإلضافة إىل تحسني
التدابري الوقائية من أجل تفادي الغرق.

حان وقت العمل

دقت منظمة الصحة العاملية يف هذه الدراسة
ناقوس الخطر حول مخاطر هذه القضية ،التي

ال تجذب اهتمام بلدان العالم ،رغم أن الوقاية
من الغرق تشرتك كثريا مع باقي برامج الصحة
العمومية ،مثل مخاطر الكوارث الطبيعية ،وصحة
الطفل والتنمية الريفية ومسألة املياه وغريها ،لذلك
حسب ذات التقرير ،بات من الرضوري أن يتحرك
العالم لتطويق هذه القضية من خالل تظافر جهود
كافة القطاعات الحكومية وغري الحكومية وجعلها
ضمن أولويات الربامج السياسية واالجتماعية يف
تكامل مع باقي برامج الصحة العمومية األخرى.
ويشري التقرير إىل أن الغرق موضوع جرى
تجاهله إىل حد كبري حتى اآلن ،وأن قدرا كبريا من
العمل ينبغي أن تنجزه الحكومات واألوساط املعنية
بالبحوث والسياسات إلعطاء األولوية للوقاية من
الغرق ودمجه يف برامج الصحة العمومية األخرى.
وهكذا أوصت املنظمة الصحة العاملية ،جميع
بلدان العالم بوضع اسرتاتيجيات واضحة مخصصة
ملنع تفاقم قضية الغرق ،وعىل رأسها رعاية األطفال
الصغار باعتبارهم أول الضحايا ،وتوفري أماكن آمنة
لهم وإقامة الحواجز بني األطفال ومخاطر املياه
وتعليمهم مبادئ السباحة األساسية ،ومهارات
اإلنقاذ اآلمنة لألطفال يف املدارس االبتدائية ،وخاصة
يف البلدان التي ترتفع فيها نسبة الغرق.
ومن بني التوصيات التي شددت عليها الدراسة،
حث البلدان عىل اتخاذ خطوات عاجلة لتحسني
البيانات حول الغرق وجمع معدالت الحاالت،
ونرشها وكذا الظروف التي تم فيها الغرق ،وسجل
الوفيات الناتجة عن هذه القضية ،خاصة يف املناطق
الريفية ،وفق التصنيف الدويل لقواعد األمراض
( )ICD-10الذي أعدته منظمة الصحة العاملية.
وأكدت املنظمة يف ذات التقرير ،عىل رضورة أن
تعمل الدول عىل تطوير خطة وطنية للوقاية من
الغرق ،وتشمل هذه الخطة تعبئة املوارد البرشية
واملالية الرضورية لتنفيذ هذه الربامج التي تتناسب
مع ظروف حاالت الغرقى يف كل بلد ،وتحديد
اآلليات بدقة والكفيلة بتحقيق األهداف املسطرة يف
الخطط والربامج الوطنية ،وكذا مراجعة الترشيعات
واملعايري بشكل دوري ،والتي تخص تدبري سالمة
املياه وأنظمة السالمة وركوب القوارب والفيضانات
وتدابري إدارة مخاطر الكوارث ...وغريها.
ودعت املنظمة إىل تأسيس رشاكة شاملة للوقاية
من الغرق ،ألن املشكلة حسب الدراسة تبقى يف
االفتقار النسبي للتنسيق واملشاركة حتى اآلن
ملواجهة هذه املشكلة ،وزيادة التنسيق والتعاون
بشأن الوقاية من الغرق بني وكاالت األمم املتحدة
والحكومات واملنظمات الرئيسية غري الحكومية
واملؤسسات األكاديمية.
وتجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من محدودية
البيانات ،فإن عدة دراسات تكشف عن معلومات
بخصوص التكاليف الناجمة عن الغرق .ففي
الواليات املتحدة األمريكية تحدث  45%من
وفيات الغرق بني أكثر الرشائح السكانية نشاطا
من الناحية االقتصادية ،وتتسبب حاالت الغرق
الساحلية وحدها ،يف الواليات املتحدة ،يف تكبد
 273مليون دوالر أمريكي كل عام يف شكل تكاليف
مبارشة وغري مبارشة ،أما يف أسرتاليا وكندا ،فإن
التكاليف السنوية اإلجمالية الناجمة عن اإلصابات
املرتبطة بالغرق تناهز  85.5مليون دوالر أمريكي
و 173مليون دوالر أمريكي عىل التوايل.
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الريصاين:انعداماملسابحيهددباستمرارحاالتالغرقوالساكنةتنشدالتعجيلببناءمسابحللقرب
إعداد :محمد حميدي

ساقية لوني التي تمر منها مياه الحسن الداخل
مدينة «موالي عيل الرشيف» ،أو الريصاني ،عديدة املشاكل والتحديات،
قليلة املوارد واإلمكانات ،بقدر ماهي أيضا خالية من أبسط كماليات
الحياة ،كفضاءات الرتفيه واالستجمام ،وبخاصة مالعب القرب ومسابح
القرب ،هذه األخرية التي تظل الحل واملنفذ األخري لتجاوز مواسم الصيف،
التي تعرف درجات حرارة ،تبلغ ال 48درجة مئوية ،وغيابها ال يؤرق
الساكنة فحسب ،بل يزيد من تعميق جراحها الغائرة ،عرب االستمرار يف
فقدان مزيد من األرواح التي تكون حتى دقائق ،قبل لفظ أنفاسها األخرية،
مزهوة بعثورها عىل أمكنة تمارس فيها هواية السباحة ،أول لنقل تلجأ
إليها هربا من لهيب الصيف الحارق.

+بدائل للمسابح:

يف الريصاني وضاحيتها ،من النادر أن تنزل درجات الحرارة عن معدل
األربعني درجة ،خالل فصل الصيف ،وباألخص شهري يوليوز وغشت ،ويف
ظل غياب مسابح للقرب تحج إليها الساكنة ،فرارا من حرارة الجدران
واملنازل ،يفزع سكان الريصاني ،وبخاصة األطفال واملراهقون والشباب،
إىل السواقي التي تشق مزارع و»فدادين» تافياللت ،والتي يف أصلها أنشئت
بغرض استغالل مياهها يف الري ،للسباحة واالستجمام وتخفيف وطأة
الحر.
يرى أغلب سكان منطقة تافياللت أنهم ال يستفيدون من مياه حقينة
سد الحسن الداخل ،فمياه السد تزورهم مرتان يف السنة ،وحني يأتي وقت
عبور املاء من السواقي يكون األوان قد فات عىل سقي الزرع والنخيل،
لكن سكان تافياللت والشباب منهم بشكل خاص يبتهجون حني تجري
القنوات باملاء ،فهذا يعني أنهم سينعمون بأسبوعني ونيف ،من السباحة
واالستجمام.
ساقية لوني ،واد غريس ،بولرواح عىل بعد كيلومرتين من مركز املدينة،
ونگاگة ،والحفرة قرب قصبة سيدي ملوك املحاذية للريصاني ،كلها بدائل
جمة املخاطر ،والتي ال تقترص عىل اتساخ مياهها الراكدة أو املستقرة،
وما يتلو السباحة فيها من أمراض جلدية معدية ،بل تكمن يف نسب الغرق
املرتفعة يف صفوف من يلجؤون إليها.
بدوره يشكل الوافد الجديد ،النافورة الوحيدة بمركز الريصاني ،والكائنة
أمام مقر بلدية موالي عيل الرشيف ،ملجأ أخر لالستجمام والسباحة،
وخاصة األطفال ،من قاطني قرص أبو عام املحاذي للنافورة ،بيد انه
يبدو أن اللجوء إليها لن يستمر طويال يف ظل تهشم جنباتها ،ما سيدفع
السلطات إىل مراقبتها ،بينما البديل الحقيقي هو بناء مسابح للساكنة
ودرء مخاطر املالجئ البديلة.

«بولرواح» احد مالجئ الساكنة للسباحة

+القذارة والغرق والثقوب الغائرة...نتائج السباحة
في ظل غياب مسابح القرب وثقافة السباحة
ُ
«حني كنا أطفاال ً
نعيش يف الريصاني ،بحكم واقع املدينة ،سلمنا أن ليس
ثمّ ة بديل من الغوص يف «القذارة» والسباحة يف املاء العكر :ساقية لوني،
واد غريس ،بولرواح ،ونگاگة ،والحفرة قرب قصبة سيدي ملوك املحاذية
للريصاني ...وغريها من األماكن املتّسخة والخطرية التي كنا نخاطر فيها
بحياتنا وسالمتنا ّ
الصحية» بهذه الكلمات ،يوضح عيل بنهرار ،أحد ساكنة
املنطقة وإعالمييها املحليني ،أسبابا من ضمن أخرى تدفع أطفال وشباب
الريصاني للمخاطرة يف األماكن السالفة الذكر.
يزيد ينهرار أن «املفارقة األصعب ،هنا ،هي أنه عىل الرغم من مرور
خمسة عرش سنة مضت ،عن مخاطراتي املتكررة بالسباحة يف هذه
ُ
كنت طفالً ،الزال األطفال لحدود اليوم يقصدون نفس
األماكن ،أي حني
األماكن ألسباب ذاتية وموضوعية» ،أسباب يلخصها بنهرار يف ارتفاع
أسعار تذاكر مسابح الفنادق ،التي تطرح إشكاال ً «طبقياً» ،ألن املدينة
ّ
وهشة تنموياً ،عدا عن كون املسابح البلدية توجد يف أرفود ،ويحتاج
فقرية
األمر إىل مصاريف التنقل.
ما يزيد من حظوظ «بولرواح « يف اقتناص مزيد من األرواح ،بحسب
بنهرار ،غياب ثقافة إرسال األبناء للمسابح لدى غالبية ساكنة الجنوب
ّ
الشقي ،وتلك مسألة مردها باألساس ،إىل كون اآلباء بدورهم عانوا من
غياب أماكن للسباحة الرتفيهية ،وبالتايل ال يدركون عمليا ً القِ يمة
النفسية التي قد يخلفها الذهاب للمسبح .وليس والد بنهرار بشاذ
عن القاعدة  ،وهو ما يستجليه بالقول «إىل اليوم ،الزال أبي يحاول
راشد ومستقل ماديا ً
منعي ،وإن بالكالم ،من ال ّذهاب للمسبح رغم أني ِ
ومعنويا ً عن العائِلة».
يحكي عيل بنهرار بدوره تجربته مع الغرق ،فيضيف «ال أنكر أني
ُ
ُ
بلغت
غرقت مرتني ،ألنني لم أبن عالقة حميمة مع السباحة إال ّ حني
الرابعة عرشة من عمري .سيما حني بدأ أحد جرياننا يأخذني للمسبح
البلدي بأرفود ويعلمني».
املرة األوىل التي تعرض فيها بنهرار للغرق ،كانت عىل حني غرة يف
ُ
ُ
فشلت تماما ً قبل أن ينقذني أحد
«جذفت حتى
واد غريس سنة ،2007
ُ
أصدقائي يجيد ّ
غرقت يف ساقية لوني ،يف منطقة غارقة
السباحة .أيضاً،
نسميها بـ(الغار) سنة  .2010منطقة (الغار) ،هذه ،يوجد بقربها
حارس خصيصا ً لتطويق املكان ومنع الجميع من السباحة ،ولكنه كان
يفشل يف منعنا من السباحة فيها يف كثري من األحيان».
بنهرار الذي الزال يف جعبته الكثري من اإلفادات حول مخاطر
السباحة يف أماكن «الداخل إليها مفقود ،والخارج منها مولود» ،أعاد
سرب أغوار تفاصيل مغامرة أخرى من مغامرات االنتحار واملخاطرة.
يحكي بنهرار يف ما يتذكر ،أن أحد أصدقائه قفز برأسية يف الساقية
فاصطدم رأسه بزجاجة يف األسفل ،والزالت اآلثار يف رأسه إىل اليوم.
ويزيد املتحدث ذاته «أنا مرة اصطدمت قدمي بعمود حديديّ فحدث
ُ
عانيت بسببه األم ّرين ...األدهى أن ُه تويف
ثقبٌ غائر يف أخمص قدمي
أشخاص نعرفهم يف مكان يسمى (بولرواح) وأصالً ،ما سمي بهذا
االسم إال ّ ألنه اعتاد أن يخطف أرواح أبناء املدينة».
يرس لنا املتحدث ذاته ،أن األوضاع التي عاشها يف الطفولة بخصوص
أماكن السباحة ،وكيف أنه رشب سهوا ،أثناء انتشائه بالسباحة من
املاء العكر حتى كاد يلفظ أنفاسه مرتني ،وذلك ما أرغمه عىل النفور
حتى من املسابح البلدية بسبب االكتظاظ .يخالج بنهرار شعور
اليوم بأنه ينتقم من الواقع بالسباحة يف األماكن الجميلة والهادِ ئة
و»ا ُملخملية» »،لنستَعيد قليالً ممّ ا فاتنا ونحن أطفال رغما ً عنّا».

»+املسبح األوملبي...املبتغى الذي لم ينل بعد».

«انتقام» بنهرار أخريا ،من املايض املكتنف بذكريات السباحة يف أماكن
«الخطر واإلنتحار» ،ليس بمقدور جميع ساكنة الريصاني بلوغه ،وإن

الحت بوادر ذلك يف أفق ،يتسم بانفتاح املؤسسات الفندقية ودور ضيافة
السياح عىل رغبات األطفال والشباب يف السباحة يف مسابحها .هذا االنفتاح
يظل قارصا عىل تلبية مطالب الساكنة يف تمتيعها بمسابح قرب تنسيها
درجات الحرارة املرتفعة التي تعرفها املنطقة .والسبب الذي يدفعنا لإلقرار
بذلك غالء أسعار ولوج هذه املسابح ،فهي تتأرجح يف أحسن األحوال بني
الثالثني والخمسني درهما ،أو أكثر.
ويف غضون ذلك ،تمني الساكنة النفس بافتتاح املسبح األوملبي ،الذي
يأتي إىل جانب «ملعب للقرب» و «مقصف» و»فضاء ألعاب لألطفال»،
والتي تشكل املركب السوسيو ثقايف الرتفيهي ،الذي بدأت اشغال بنائه منذ
العام  ،2017وحرصت «املبادرة الوطنية للتنمية البرشية» عىل املساهمة
فيه بمبالغ مالية هامة ،لتعرف عملية إتمام األشغال فيه توقفا منذ سنة
.2019
جريدة ملفات تادلة ،تواصلت مع أحمد اسماعييل رئيس جمعية شباب
الريصاني بال حدود ،والعضو السابق للجنة املحلية للتنمية البرشية ،والتي
أقرت مرشوع املركب ،فرصح لنا بأن اللجنة املحلية للتنمية البرشية،
خصصت خالل الشطر األول من أشغال املرشوع ،ما مجموعه  422مليون
سنتيم كصفقة لبناء املسبح األوملبي.
وتتسم املسابح األوملبية يف العادة ،بكونها أكثر عمقا وطوال من املسبح
العادي ،ويبلغ طوله  50مرتاً ،يف حني يصل عرضه إىل  25مرتاً ،عىل أن يكون
مقسما ً عىل  12حارة ،كل واحدة منها بعمق يفوق العرشة أمتار ،ومن
شأن هذه املواصفات أن تحقق األمان لقاصد املسبح ،وتضمن عدم وصول
جسده ألرضية الحوض.
وحسب اسماعييل فقد فطنت اللجمة إىل ان مسبحا بهذه املواصفات،
سيكون حكرا فقط عىل فئة معينة تجيد السباحة فيه ،لذلك تقرر تقسيم
املسبح ،إىل ثالث فئات ومن ثم ثالثة مسابح من أجل منح الفرصة ملختلف
األعمار بمختلف املهارات للولوج واالستفادة.
املتحدث نفسه ،أضاف أيضا ،أن مشكل السيولة النقدية لدى املقاول،
كان السبب الرئيس لتوقف أشغال املرشوع ،قبيل ان يتم إطالق الشطر
الثاني بمبلغ مايل يناهز  325مليون سنتيم .وأوضح املتحدث نفسه أنه،
ومنذ تفويت صالحيات رئاسة اللجان املحلية للتنمية البرشية ،ومن ثم
األمر بالرصف إىل الباشاوات سنة  ،2019مخافة أي استغالل سيايس من
قبل رؤساء الجماعات ،توقفت األشغال ثانية ،عىل بعد نصف عام من
التاريخ الذي كان مرتقبا أن يفتتح فيه املسبح اي بحلول صيف .2020
توقفت األشغال ،ولم تتوقف معاناة الساكنة وخوف األرس من أنباء
الوفيات بسبب الغرق ،ساكنة الريصاني وضاحيتها ال تدري إن كان
سيتسنى لها االنتقام من مايض الربك والسواقي القذرة عما قريب ،أم أن
ذلك سيبقى مبتغى بعيد املنال ،وسط تخوفات من مزيد من حاالت الغرق
سباحة ،يف منطقة تنئ من الغرق يف التهميش.

املسبح األوملبي الذي لم يكتمل بناؤه
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كوسومار واملجلس اإلقليمي ووزارة الشباب الرياضة
واملكتب الرشيف للفوسفاط ،إلنجاز مسبحني برتاب
الجماعة باملعايري العرصية ،األول لألطفال والثاني
للنساء ،عىل مساحة  15ألف مرت مربع ،فضال عن
قاعة مغطاة وملعب للقرب ومنتزهات لألطفال عىل
مساحة  25ألف هكتار مربع.
وعن هذه القضية يقول الناشط الحقوقي مروان
صمودي « هذا الوضع استغله بعض الخواص إلنشاء
منتزهات ومسابح تبقى حكرا عىل فئة معينة ،مما
يطرح السؤال ما موقع فقراء الجهة من الخطابات
الرسمية الداعية إىل املساواة وأحقية االستفادة عىل
قدم املساواة من الولوج إىل هذه الفضاءات «.
وأضاف صمودي « وجب التفكري بشكل جدي يف
إيجاد حلول ناجعة ،بإرشاك الجميع ،وعىل أساسه
يمكن الحد من استمرار النزيف ،فمن الواجب عىل
كل جماعة عىل حدة ،التفكري والعمل بشكل مسؤول
من أجل بناء مسابح قرب ،ال سيما وأنها تتوفر عىل
أوعية عقارية يمكن استغاللها يف هذا الجانب بدل
االستمرار يف التفكري يف الجانب الربحي «.
وطالب مروان ،بإيقاف تفويت املسابح للخواص،
والتي تدخل ضمن نطاق ملك الجماعات الرتابية ،أو
فرض رشوط عىل هؤالء الخواص ملراعاة الوضعية
االجتماعية الهشة ألغلب ساكنة الجهة.
من جانبه طالب وليد األمني رئيس جمعية أوملبيك
أوالد مراح الرياضية ،برضورة إخراج هذه االتفاقية
إىل حيز الوجود ،وخلق فضاءات ومسابح للقرب
تراعي الوضعية االجتماعية لشباب وأطفال املنطقة،
وخاصة بجماعة سيدي عيىس بن عيل التي تتواجد
بمحاذاة نهر أم الربيع ،الذي يشهد حوادث غرق
باستمرار.
وشدد الفاعل الجمعوي عىل رضورة انشاء
دوريات مشرتكة ملنع السباحة يف قنوات الري ونهر
أم الربيع ،وخاصة يف األماكن الخطرية ،ووضع
عالمات تشوير وإطالق حمالت تحسيسية تكون

ملف العدد
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اغبالة نايت سخمان .....مطالب بإنشاء مسبح بلدي

جمعيات املجتمع املدني طرفا فيها.

إعداد :املعطي بنمنصور

الحوض املائي ’’ :فكر قبل ما تهور‘‘.
أمام ارتفاع حاالت الغرق بالجهة دأبت وكالة
الحوض املائي ألم الربيع عىل إطالق حمالت
تحسيسية للوقاية من الغرق ،ومع بداية فصل
الصيف لهذه السنة أطلقت حملة تحسيسية
باملخاطر الناتجة عن السباحة يف البحريات وحقينات
السدود ومجاري املياه يف الفرتة املمتدة من فاتح
يوليوز إىل  10منه تحت شعار « كفى من ضحايا
الغرق فكر قبل ما تهور».
وأشارت الوكالة يف ملصقات وبالغات لها ،أن
العرشات من الضحايا يموتون كل سنة غرقا يف
البحريات وحقينات السدود ومجاري األودية ،وأن
آالف الشباب واألطفال ،وبسبب تهورهم يغامرون
بحياتهم ويعرضون أنفسهم للخطر بالسباحة يف
هذه األماكن الخطرية.
وأوضحت الوكالة أن كل سنة تتسلم عرشات
األرس خالل فصل الصيف جثة أحد أطفالهم بعد
انتشالها من أعماق بحرية أو حقينة سد ،مؤكدة عىل
أن السباحة يف البحريات وحقينات السدود تشكل
خطرا كبريا حتى عىل أمهر السباحني.
وعىل الرغم من ارتفاع عدد حاالت الغرق ،فإن
الحمالت التحسيسية تبقى ظرفية ومن جانب
واحد ،وغري ذات جدوى ،ما لم تتظافر جهود مختلف
املصالح وجمعيات املجتمع املدني واملؤسسات
التعليمية بالجهة للتحسيس بمخاطر السباحة يف
قنوات الري وحقينات السدود للحد من هذه الظاهرة
التي باتت رعبا سنويا يخيم عىل الجهة.

اغبالة نايت سخمان منطقة جبلية
غنية بمقوماتها الطبيعية والبرشية
وكدا االقتصادية تقع بإقليم بني مالل
عىل علو يناهز 1860م عن سطح البحر
وافرة املياه لكن شبابها واطفالها ال
يجدون ملجا من حرارة الصيف سوى
األنهار والبحريات واحواض السقي
املتواجدة يف املنطقة مع ما يحتمل ذلك
من مخاطر.

الزالت السيدة (ف ت) تتذكر آخر
لحظة خرج فيها ابنها من البيت،
ولحظة عودته يف نعش ،رغم مرور
سنوات عىل رحيله الزالت الصور يف
بالها ،بينما ذكر اسم ’’واد ورين‘‘ يعيد
األلم والحزن.
مرت  15سنة عىل الحادثة ،لكن
ذكر اسم الواد أو تسجيل حالة غرق
تعيد فتح جرح األم ،كما العديد من
أبناء املنطقة الذين يتذكرونه بحرقة،
يتذكرون رشيد الذي كان يبلغ من
العمر  23سنة ،والذي ذهب رفقة
أصدقائه للسباحة يف واد ورين ،حوايل
15كم عن مركز اغبالة ،ثم عاد من
هناك إىل املقربة.
يلجأ الفارون من حرارة الصيف إىل

تتزايد حاالت الغرق ،قبل سنة ونيف
فقدت إحدى العائالت فتاتني ال يتجاوز
عمرهما  9سنوات ،غرقت الفتاتان
يف تحونة نايت عمر ،وحيث أن أهايل
املنطقة تجمعهم صلة قرابة بحكم
انتمائهم لنفس القبيلة فقد مس
الحزن عليهما الجميع.
اسم اغبالة مشتق من اغبالو
باألمازيغية الذي يعني منبع املاء بالغة
العربية ،تتوفر عىل عني تعترب من أهم
املنابع املائية باملنطقة لصببها املرتفع،
لكنها ال تتوفر عىل مسبح يلجأ إليه
أبناؤها من قيظ الصيف.
يف الواقع كان مركز أغبالة يتوفر
عىل مسبح ،لكن تم طمره وأصبح
اآلن حديقة ،بينما لم يعوض بمسبح
آخر ،كما أغلق املسبح البلدي الذي
أنشئ بجوار دار الشباب ،ليجد األطفال
والشباب مالذهم يف القنوات املائية
واألودية والربك املتواجدة يف املنطقة.
(م .ح) فاعل جمعوي ،عمل يف

السابق حارسا للمسبح البلدي ،أكد أن
املوقع غري صالح لبناء املسبح ،مستندا
إىل ترصيح احد املسؤولني بعيد زيارة
عدد من التقنيني و اإلداريني للوقوف
عىل اشغال إعادة تأهيل املنشأة.
وقال (م.ح) يف ترصيح مللفات تادلة
أنه وحسب أحد التقنيني ’’املسبح الذي
كان يجري ترميمه آنذاك ال يستجيب
للرشوط املعمول بها يف بناء املسابح
واملوقع الذي أنشئ فيه غري مناسب
تماما‘‘ ونقل املتحدث عن نفس
الشخص أن الرتميم والرتقيع لن يفيد
يف يشء.
وأضاف املتحدث أن محاوالت الرتميم
لم تف بالغرض حيث أن املياه كانت
تترسب اىل خارجه رغم ترميمه ،إضافة
إىل أن البرئ التي تم حفرها ال توفر ما
يكفي من املياه وتغمرها االوحال ،وال
يمكن ان تفي بالغرض.

األنهار املجاورة كاغبالو إحالل ،وانو
نباري وواد تغرمت الذي يبعد بحوايل
 8كم ،وواد ورين وبحريات املشيل
البعيدة ب  70كم وصوال اىل سد بن
الودان وشالالت أوزود.
ومع زيادة اإلقبال عىل هذه األماكن

دا حماد ناشط جمعوي أشار أن
جمعية املهاجرين أرصت عىل ترميم
املسبح البلدي ومنح حق تسيريه
لجمعية رياضية وفعال فتح املسبح
لكنه أغلق بعد فرتة قصرية بسبب
حادث تدافع بني األطفال كاد أن
يتسبب يف حالة غرق.
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حممد جسوس السوسيولوجي واملناضل الفكري والنقايب والسياسي الذي أزعج السلطة باملغرب.

ولد محمد جسوس بمدينة فاس سنة ،1938
وبعد حصوله عىل شهادة الثانوية العامة توجه
جسوس إىل كندا سنة  1957ليحصل عىل شهادة
املاجستري يف علم االجتماع سنة  ،1960وينال
بعدها شهادة الدكتوراه بالواليات املتحدة سنة
 1968يف موضوع “نظرية التوازن ومسألة
التغيري االجتماعي” ،ليعمل سنة  1969أستاذا
بجامعة محمد الخامس بالعاصمة املغربية
الرباط ،التي واصل بها مهامه التعليمية  ،حيث
ظل يرشف عىل عدد من الدراسات والبحوث
الجامعية .وكان بيت الراحل ،يف حي أكدال
بالرباط ،مفتوحا يف وجه الطلبة والباحثني،
الذين تتلمذوا وتخرجوا عىل يديه.
وشكل محمد جسوس عالمة فارقة يف تاريخ
السوسيولوجيا املغربية ،بالنظر إىل الدور املتميز
الذي لعبه منذ نهاية ستينيات القرن املايض يف
تكوين أجيال عديدة من السوسيولوجيني.
و يعترب جسوس أحد أبرز أساتذة علم االجتماع
يف املغرب الذين ساهموا يف انفتاح الجامعة
املغربية عىل نظريات علم االجتماع الحديث.وإىل
جانب نشاطه الفكري يف مجاالت الفلسفة وعلم
االجتماع ،وعرف جسوس كأحد القادة البارزين
يف حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية
(املعارض) ،وانخرط يف وقت مبكر ويشكل بارز
يف األنشطة التنظيمية للحزب.
وتوىل الراحل مناصب حزبية عدة خالل
الفرتة التي كان حزب االتحاد االشرتاكي للقوات
الشعبية يقود فيها معارضة رشسة ضد نظام
الحكم يف املغرب ،يف ستينيات وسبعينيات القرن
املايض.
وترأس جسوس الجمعية املغربية لعلم
االجتماع ،كما أصدر عدد من الكتب واملنشورات
الفكرية ،ومنها “رهانات الفكر السوسيولوجي
باملغرب” و”املسألة االجتماعية والثقافة
والرتبية والتعليم” ،إضافة إىل مقاالت عدة
تناولت موضوعات مختلفة يف علم االجتماع.
ويعرف عن الراحل أنه لم يكن يلهث وراء
املناصب أو األجر املرتفع ،بل كان يربط السياسة
باالعتبارات األخالقية والفكرية ،التي بإمكانها
تحقيق التغيري وإصالح املجتمع ،وهذا ما جعل
منه رجال سياسيا يحظى باالحرتام من الخصوم
قبل الرفاق.
و كان رجال جريئا يف طرح األسئلة املقلقة
عن االنتقال الديمقراطي وعن التغيري الحقيقي،
ومثقفا يمارس السياسة بشكل مختلف ،ويدعو
الجميع لربط السياسة بالقضايا الكربى ،ولم
ينج بيت االتحاديني من انتقاداته يف محاولة
لوضع األصبع عىل مكمن الخلل ،وحلم بمغرب
ينعم فيه الجميع بالكرامة والحرية واملواطنة.
وقد انتقد املعرفة الغربية يف علم االجتماع،
ورفض التعامل التبعي الذي يطمنئ لتلك املعرفة
يف بعض مفاهيمها وأطروحاتها ،داعيا يف الوقت
نفسه إىل رضورة التمييز بني املعريف والتاريخي،
والعلمي واأليديولوجي الثقايف.
وكان يرى أن أزمة التعليم أزمة سياسية
وحلها يكمن يف أن يكون التعليم «أداة يف خدمة
املجتمع واستثمارا لألجيال الصاعدة».
وهو يؤمن بأن التغيري ينطلق من معرفة
جيدة بالواقع للوصول إىل تغيري املجتمع
وإصالحه ،وحني عرض امللك الحسن
الثاني عىل أحزاب املعارضة املشاركة يف
الحكومة ،قال :إن «املوضوع األسايس
ليس الوصول إىل السلطة ،املوضوع
هو تغيري املجتمع واملساهمة يف
إصالحه».
وجاء يف وثيقية تكريمية
لشخصية جسوس عىل موقع وزارة
الثقافة املغربية» ان محمد جسوس،
يعترب بمثابة عالمة فارقة يف تاريخ

السوسيولوجيا املغربية ،بالنظر إىل الدور املتميز
الذي لعبه منذ نهاية ستينات القرن املايض
يف تكوين أجيال عديدة من السوسيولوجيني،
وبصفة خاصة يف انفتاح الجامعة املغربية
الناشئة عىل مقاربات نظرية وممارسات ميدانية
جديدة سمحت بتأسيس خطاب سوسيولوجي
متميز بعقالنيته ونزعته النقدية من جهة،
وبحرصه عىل التقيد باالشتغال يف حدود العلم
ووفق ضوابط ومقتضيات كانت بدورها يف طور
التأسيس ،ساهم محمد جسوس بحظ وافر يف
تقعيدها وترسيخها».
يقول الدكتور يونس الوكييل  »:حدد محمد
جسوس وظيفتني للسوسيولوجيا يف املغرب:
من جهة أوىل أن تسهم يف تفسري وتحليل بعض
آليات ومكونات الواقع .ومن جهة أخرى ،أن
تستجيب لطموحات املغاربة يف مجال التنمية
االقتصادية واالجتماعية ويف مجال العقلنة
وتغيري النسق املجتمعي .إن هاتني الوظيفتني
ال تنفصالن بأي حال من األحوال ،ألنهما
كامنتان منذ النشأة يف الرتاث السوسيولوجي
العاملي .ويمكن التعبري عنهما بكلمتني ،هما:
الفهم والتغيري.
و يرى محمد لعرج بأن محمد جسوس
يرتبط اسمه بمقولته الشهرية « إنهم يريدون
خلق أجيال جديدة من الضباع»؛ هي رصخة
مدوية أطلقها السوسيولوجي ،األستاذ الراحل
محمد جسوس ،خالل املؤتمر الوطني الرابع
للطلبة االتحاديني املنعقد بفاس ،يف وجه
مهنديس السياسة العامة إزاء الشباب ،مما
أقلق القرار السيايس املركزي املتمثل ،آنذاك ،يف
امللك الراحل الحسن الثاني الذي أمر وزير الرتبية
الوطنية ،الطيب الشكلييل ،عىل الرد عىل ما جاء
به العرض».
ويقول عماد استيتو « إنهم يريدون خلق جيل
من الضباع” كان دائما يرددها بحرقة قاسية،
ولنا أن نذكر له كما كبريا من الكلمات املوشومة
يف الذاكرة الجمعية للمغاربة ،كان الرجل يطرح
دائما كل تلك األسئلة املقلقة التي يخىش معظم
املثقفني طرحها،عن ذلك املغرب املشتهى الذي لم
يكتب له أن يرى النور بعد ،عن االنتقال املجهض
وعن التغيري الحقيقي ،هو السوسيولوجي الذي
رسقته السياسة وأخذت منه التزاماته الكثري من
الجهد والوقت ،وأرىس القواعد األوىل عن طريق
كتاباته لتأسيس خطاب سوسيولوجي يتميز
بالعقالنية والحس النقدي وبتقيده باالشتغال يف
حدود العلم».
من أهم ما ميز الراحل محمد جسوس ـ
كما يقول الباحث السوسيولوجي
الدكتور مصطفى محسن
ـ سعة فكره وتعدد
اهتماماته
وتداخل
العلمية والسياسية
واالجتماعية
ويوضح
املتباينة.
الدكتور محسن ـ يف
إحدى دراساته ـ
أن جسوس

انشغل ،منذ بداية
مساره العلمي ،برضورة
املساهمة يف التأسيس
لسوسيولوجيا نقدية،
تقطع ،من جهة ،مع
أنماط من ‘املعارف’

الكولونيالية
ظلت ،ملدة عقود ويف مجاالت بحثية واجتماعية
معينة ،محتكرة للهيمنة والتصدر ،ولكن دون
إلغاء أهميتها كلية .ومن جهة ثانية ،كان يريد
لهذه السوسيولوجيا النقدية أن تظل منخرطة
يف سريورة مرشوع كوني للعلوم االجتماعية
واإلنسانية عامة ،مرشوع واع بمجمل الرشوط
واملحددات السوسيوتاريخية واملعرفية املؤطرة
واملوجهة لـ’علميته’ يف سياق تبلوره نشأة
وتطورا وامتدادات متعددة… وواع أيضا
بخصوصية السياقات املغايرة التي تنقل إليها
مفاهيم ونظريات ومناهج هذه العلوم.
هكذا إذن وكما نخبة متميزة من مُجايليه
املفكرين ،ومنا نحن تالمذة هذا الجيل من الرواد.
ويتوقف الدكتور مصطفى محسن عند أهم
القضايا واإلشكاليات التي اهتم بها محمد
جسوس عىل النحو التايل:
نقد املعرفة الغربية ـ وخاصة يف علم االجتماع
نقدا إيجابيا ومنتجا يقوم عىل التحليل والتفكيك
وفهم األبعاد والدالالت واملرجعيات وآليات
االشتغال… وليس نقدا يقوم عىل منطق و
مقصديات النقض والدحض واالجتثاث…
كما فعل البعض إزاء املعرفة االستعمارية بل
و االسترشاقية عامة ،بل وإزاء بعض
مكونات الرتاث العربي اإلسالمي كذلك.
نقد التعامل «التبعي االتباعي»
املطمنئ مع هذه املعرفة ،والسيما
يف بعض نماذج مفاهيمها
وطروحاتها وتوجهاتها املتباينة…
وأهمية التمييز يف كل ذلك بني املعريف
والتاريخي ،والعلمي واإليديولوجي-
الثقايف.
ـ نقد الفهم «الخصوصاني» أيضا لهذه
املعرفة ،والدعوة إىل إنتاج «سوسيولوجيا
محلية أو إقليمية» ،مثل الدعوة إىل
«علم اجتماع عربي ،أو مغربي أو
أفريقي» ورضورة استبدال
هذه الرؤية االختزالية
بما اقرتح توصيفه
نقدي
بـ»منظور
منفتح» يكامل بني
املرشوع الكوني للعلم،
خصوصية
وبني
القضايا واإلشكاالت

والظواهر التي يتخذ منها ‘موضوعا’
للمقاربة والبحث يف سياقات
سوسيوتاريخية وثقافية وسياسية
وحضارية متباينة متنفذة ومعينة يف
الزمان والفضاء.
ويضع الباحث السوسيولوجي الدكتور
عبد الرحيم العطري أستاذه الراحل محمد
جسوس ضمن خانة «مدرسة
القلق الفكري» ،مشريا إىل أن
الراحل لم يكن مجرد عابر
سبيل يف خرائط الدرس
بل
السوسيولوجي،
كان علما مؤسسا
ومنارة بارزة يف تاريخ
سوسيولوجيا ما بعد
االستقالل باملغرب.
ويضيف
قائال:
«أحبّته
يعتربونه
مؤسسا
ورائدا،
فيما
معارضوه يعتربونه معرقال
لكثري من املشاريع التي
لم تساير رؤاه واختياراته
اإليديولوجية ،لكنهم جميعا يقرون أنه األستاذ
العالم واملناضل السوسيولوجي الذي علمهم
‹حب االنتماء’ إىل سوسيولوجيا النقد والتفكيك».
عالقة محمد جسوس بالقلم لم تكن طيبة،
كما يسجل العطري مضيفا ً أيضا‘ :كان مقال يف
كتاباته ،كان يميل إىل الشفاهي ال املكتوب ،لكن
هذا امليل لم يكن باملرة ليقلل من قوة وأصالة
منجزه ،فالفكرة يف جذوة التحليل وحرارة
النقاش ،تكون أكثر عمقا وتأثريا .ولوال إلحاح
بعض أحبته ملا قرأنا طروحاته حول املسألة
االجتماعية يف مستوى أول ،وحول الثقافة
والرتبية والتعليم يف مستوى ثان ،والصادرتني
معا ضمن منشورات جريدة األحداث املغربية،
وال تعرفنا عىل رهانات الفكر السوسيولوجي
باملغرب الصادرة عن وزارة الثقافة ،والتي قدم
لها و أعدها للنرش الدكتور إدريس بنسعيد.
ويرى الباحث السوسيولوجي األستاذ نارص
السويس أن املقدمة األساسية للممارسة
السوسيولوجية لدى محمد جسوس هي
املالحظة .فاملالحظة كتقنية هي مرحلة أو إنها
اللبنة املركزية يف أي عمل ينشد العلمية ويتوخى
املوضوعية قدر اإلمكان؛ عىل اعتبار أنها تمدنا
بسلسلة من الفرضيات تكون قابلة لالختبار
باستمرار ،وتثري فينا اليقظة اإلبستمولوجية
التي تشحذ روح الحذر والحيطة من اإلطالقيات
املثالية والتوجهات الدوغمائية التي تشكل عوائق
فعلية أمام القبول بال نهائية األحكام واإلقرار
بنسبية األحكام واملقاربات واالستنتاجات.
من ثمة ،فتضافر املالحظة والفرضيات
يمكننا بشكل كبري من املساهمة الفعالة يف
إعادة تشييد الواقع السوسيولوجي باستمرار
ليغدو توليفا بني الذات واملوضوع؛ وعند ذاك
يحق لنا ـ حسب محمد جسوس ـ التساؤل عن
مدى إجرائية كل األشكال النظرية من بديهيات،
ومسلمات ،وإحساسات ،وقوانني ،وتوجيهات
عامة .وكل أشكال ‘الخردة’ املعرفية املعروضة يف
السوق الفكري ،عىل حد تعبريه.

إعداد :بوكروم سلمان
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حممد سبيال بىن مشروعه الفلسفي على قاعدة احلداثة النقدية
عبد الرحيم اخلصار

عقل أكثر من كونه
ظ ّل املشارقة ينظرون إىل املغرب باعتباره بل َد
ٍ
بل َد أدب .وإن كان هذا التصنيف يحمل طابعا ً تعسفياً ،غري أنه يتضمن
الكثري من الحقيقة .فأسماء مثل محمد عابد الجابري وعبدالله العروي
وعبد الكبري الخطيبي تفوق من حيث الحضور والتداول والتأثري ج ّل
كتاب القصة والرواية والشعر .وإن كان الثالثة قد كتبوا يف األدب،
الرواية والشعر والسرية ،غري أنهم عُ رفوا وبرزوا كمفكرين ال كأدباء.
وليست األسماء الثالثة إال رأس الهرم الذي يتشكل من أسماء أخرى
يف حقل الفكر والفلسفة والعلوم املرتبطة بهما من سوسيولوجيا وعلم
املستقبليات والجماليات وغريها .ويمكن اإلشارة هنا إىل أسماء تنتمي
إىل العرص الحديث من قبيل :محمد عزيز الحبابي ،طه عبد الرحمان،
عبد السالم بنعبد العايل ،سالم يفوت ،محمد وقيدي ،عبد اإلله بلقزيز،
املهدي املنجرة ،فاطمة املرنييس ،كمال عبد اللطيف ،بنسالم حميش،
عيل أومليل ،سعيد بنسعيد العلوي ،عبد الصمد الدياملي ،نور الدين
الزاهي ،بول باسكون ،محمد جسوس ،مصطفى محسن ،إدريس كثري،
موليم العرويس وغريهم.
كتاب ملحمد سبيال (دار توبقال)

استضافة الفلسفة الغربية ،وتقديمها إىل الطلبة والباحثني يف صيغ
محفزة ومشجعة عىل القراءة واملصاحبة .ونستحرض يف هذا الصدد
سلسلتهما الشهرية «دفاتر فلسفية» .ويف سياق هذه االستضافة
نستحرض ترجماته املبكرة ملؤلفات ألتوسري وهايدغر وميشيل فوكو
وبول لوران أسون وكاترين كليمان ،فضالً عن انخراطه يف ترجمات
جماعية خالل الثمانينيات ،نذكر منها «تساؤالت الفكر املعارص»
و»حوارات الفكر املعارص».
كتاب آخر (دار الشبكة العربية)

وفلسفية .كان يستند إىل
مرجعية قرائية هائلة يعمل
عىل إذابة مُدخالتها يف
صهارة جديدة وإعادة
تقديمها للقارئ بصيغ
أبسط وأوضح .ويبدو
أنه قد استفاد يف هذا
الصدد من تدريسه
يف
للفلسفة
الجامعة
املغربية
وفق مناهج
ديداكتيكية
حديثة ،ومن
انخراطه أيضا ً يف تأليف الكتب املدرسية الخاصة بطالب املراحل
الثانوية .غري أنه قد يكون استفاد أكثر من مقاالته يف الصحافة،
فالكتابة للصحافة اليومية واإلرشاف عىل مشاريع صحافية يقودان
صاحبهما إىل الدنو من قارئ آخر يختلف عن الباحث الجامعي الذي
يملك أدوات ٍّ
تلق خاصة يدعمها االستعداد املسبق لالنخراط يف مرشوع
علمي.
ّ
قسم سبيال املثقفني إىل ثالثة أنواع« :املثقف التقليدي»« ،املثقف
الرسمي» و»املثقف النقدي» .وإذا كان هو نفسه يقف ضد النوع األول،
ويربأ بنفسه عن النوع الثاني ،فإنه ينضوي بشكل أو بآخر ضمن
النوع الثالث.
يبدو أن الخيار الحداثي يف فكر الراحل كان منسجما ً مع سريته
وتجربته الحياتية .فهو من مواليد مدينة الدار البيضاء التي تشكل
املظهر السوسيولوجي واالقتصادي والعمراني األكثر حداثة يف املغرب،
ومن البيضاء انطلق إىل باريس باكرا ً الستكمال دراساته العليا يف
السوربون ،ليشتغل بعدها أستاذا ً يف الجامعة املغربية ويشغل منصب
رئيس شعبة الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس لفرتة طويلة،
ويرتأس الجمعية املغربية للفلسفة ألكثر من عرش سنوات.
دخل محمد سبيال إىل العمل السيايس باكراً ،انخرط يف الصف الوطني
ثم انتقل إىل الخط التقدمي ،غري أنه أغلق باب السياسة وغادر بيتها
بعدما تعرض ملا سماه بـ «الخيانة» .وهو هنا يعيد تقريبا ً سيناريو
مفكرين آخرين هما محمد عابد الجابري وعبدالله العروي اللذين جربا
طريق السياسة ،ثم اكتشفا الحقا ً أن طريق الفلسفة أعمق وأنبل وأكثر
شساعة وربما أكثر إفضا ًء إىل الخلود.

وإذا كانت العقود األخرية من القرن املايض هي مرحلة بروز وتوهج
األسماء الفكرية يف املغرب فإن مطالع القرن الحايل شكلت مرحلة
أفول هذه األسماء ،فقد غادرنا تباعا ً منذ بداية األلفية الجديدة عدد
من املفكرين املغاربة الذين أثروا حقول النقاش والعقالنية بمنجزات
يف غاية األهمية.
وقد انضم أمس إىل قائمة الراحلني من أهل الفلسفة املعارصة املفكر
املغربي املعروف محمد سبيال الذي فارق الحياة عن  79سنة بسبب
إصابته بوباء كورونا.
وإذا كان من لقب يليق بمحمد سبيال ويكشف جوهر مرشوعه فهو
لقب «فيلسوف الحداثة» .ويمكننا هنا أن نستمد مرشوعية هذا اللقب
من مؤلفاته الفكرية« :مدارات الحداثة» « ،1987األصولية والحداثة»
« ،1998دفاعا ً عن العقل والحداثة» « ،2020مخاضات الحداثة» ،2007
«الرشط الحداثي»  ،2020فضالً عن كتبه األخرى التي كانت امتدادا ً
للنقاش حول هذا املفهوم امللتبس الذي ساهم سبيال يف التنظري له ،ويف
نقده أيضاً« :زمن العوملة وما وراء الوهم» « ،2005يف الرشط الفلسفي
املعارص» « ،2007يف تحوالت املجتمع املغربي» .2011
جندي يف صفوف التنوير
كانت مؤلفات الراحل ومحارضاته ومداخالته يف وسائل اإلعالم
تنصب باألساس يف نهر واحد ،هو نهر تحديث الفكر والدفاع عن القيم
العقالنية والقطع مع كل السبل التي تريد أن تجدّف بالبالد وأهلها
عكس تيار التنوير .لذلك كان سبيال حاملا ً كبريا ً بمغرب آخر منفتح عىل
العالم ومنخرط يف العرص بكامل أنواره .ق ّلب سبيال مفهوم الحداثة
عىل مدار عقود من االشتغال العلمي ،ورشّ ح هذا املفهوم يف مختربه
الخاص عرب مداخل متعددة فكرية وسياسية ومجتمعية .لذلك عمل
الراحل باكرا ً برفقة صديقه املفكر املعروف عبد السالم بنعبد العايل عىل

كان سبيال يرى أن الحداثة رهان عىل االنتقال من املعرفة التأملية
إىل املعرفة التقنية ،أي الخروج من االنطباعية والذاتية والقيمية إىل
إعمال العقل واعتماد مناهج ترتكز باألساس عىل املالحظة والتجريب.
كما كان يرى أن الحداثة رك ّزت يف البداية عىل اإلنسان باعتباره محورا ً
لكل التحوالت ،وأعادت االعتبار إىل املسألة اإلنسانوية ،غري أنها خضعت
الحقا ً لنقد داخيل كشف أن اإلنسان ليس الفاعل الوحيد ،وليس كائنا ً
مثاليا ً بالرضورة ،بل هو «ذات مرشوخة ومرشوطة ،غري عارفة
بذاتـها ،وخاضعة لحتمية البنيات املختلفة االقتصادية واالجتماعية
واللسانية والرمزية التي تحددها معاً ،ذات يداهمها الالعقل والوهم
واملتخيل من كل جانب».
إن الحداثة يف نظر سبيال بنية فكرية كلية ،حني ترتطم ببنية
سوسيولوجية تقليدية تع ّريها وترفع عنها قدسيتها .فكل منظومة
فكرية قابلة للنقد واملساءلة ،ووظيفة العقل الحديث هي تفكيك
البُنى بعيدا ً من كل نظرة وثوقية .كان ينتقد الفكر
التقليدي ألنه وهو ينظر إىل املستقبل ،إنما
ينظر إليه باعتباره عودة للمايض أو
تش ّكالً جديدا ً له ،ال باعتباره زمنا ً آخر
ينطلق من الحارض ويقطع مع
املايض نفسه.
الفلسفة يف تناول القراء
تبدو كتابات محمد سبيال
قريبة من القراء ،فهي تتبنى
نظريات تبسيط املعارف.
لذلك نجد لغته بعيدة من
التقعر واالرتكان املفاهيمي
والجنوح بالقارئ إىل
مفهومية
متاهات

نرش عىل «أندبندنت عربية»
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تكنولوجيا وأمن رقمي

أسئلة وأجوبة حول مشروع بيغاسوس التجسسي
ماذا حدث؟
نرشت منظمة العفو الدولية واملنصة اإلعالمية Forbidden
 Storiesتحقيقا ً يف استخدام أداة إرسائيلية للتجسس عىل
العديد من األشخاص يف العالم .أُطلق عىل التحقيق اسم
.Pegasus Project
كيف تم الحصول عىل هذه املعلومات؟
تمكنت  Forbidden Storiesومنظمة العفو الدولية من
الوصول إىل ترسيب ألكثر من  50000سجل من أرقام الهواتف
التي استهدافها من قبل عمالء رشكة .NSO
من هي الرشكة اإلرسائيلية وما هي األداة املستخدمة؟
الرشكة  NSOواألداة املستخدمة تسمى  .Pegasusتدعي
 NSOأنها تبيع برامج تجسس وأدوات للحكومات الستهداف
املجرمني يف جميع أنحاء العالم.
من هم عمالء الشركة؟
وبحسب الوثائق  ،باعت الرشكة هذه الربامج لعرشات الدول
 ،لكن الدول التي تم فضحها مؤخ ًرا واستخدمت بيغاسوس
ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان هي :اإلمارات
 ،السعودية  ،البحرين  ،املغرب  ،املكسيك  ،أذربيجان  ،الهند ،
املجر  ،توغو .ورواندا.
من هم الضحايا؟
وبحسب الوثائق فإن الضحايا هم :صحفيون ومدافعون
عن حقوق اإلنسان ونشطاء سياسيون وسياسيون يف دول
ومنظمات دولية.
إذا كان الرقم  ، 50000فهل كل شخص مصاب بالفعل
ببرامج ضارة؟
من املستحيل التأكد من أن  50000شخص قد تم اخرتاقهم
 ،حتى لو ظهر رقم هاتف الفرد يف القائمة .ومع ذلك  ،تمكن
مخترب األمن التابع ملنظمة العفو الدولية  ،بالرشاكة مع
 ، Forbidden Storiesمن إجراء تحليل تقني عىل عرشات
الهواتف وأظهرت النتائج إصابة  67جها ًزا عىل األقل بهذا
الربنامج.
كيف حدث االختراق؟
استغلت  NSOبعض نقاط الضعف يف أنظمة التشغيل
والتطبيقات عىل كل من أجهزة  IPhonesو ( Androidعىل
سبيل املثال يف  .)WhatsAppتم توزيع الربامج الضارة عن
طريق إرسال روابط إىل مواقع ضارة مزيفة (تم إنشاؤها
لتشبه موقعً ا رشعيًا) .سيؤدي النقر فوق هذه الروابط إىل
تثبيت الربامج الضارة عىل الجهاز.
كما استغلت  NSOمؤخ ًرا ثغرة أمنية يف تطبيق iMessage
املتوفر عىل نظام التشغيل .iOS
يتم استخدام ما يسمى بـ ثغرات يوم الصفر  ،مما يعني أن
الثغرة األمنية التي يعاني منها تطبيق أو برنامج معني غري
معروفة للمطورين وال يعرفها سوى املهاجمني ألن الثغرة غري
معروفة للمطورين  ،ال يتم معالجتها و إصالحها.
ماذا يمكن أن تفعل الربمجيات الخبيثة Pegasus؟
عند إصابة جهاز بـ  ، Pegasusيمكن للمهاجمني رؤية
كل ما يفعله املستخدم عىل أجهزتهم  ،كما لو تم منح هاتف
غري مؤمن لشخص آخر ليستخدمه  ،مع إمكانية الوصول إىل
جميع املعلومات والتطبيقات الخاصة به.
يمكن استخدام الربنامج للنظر يف رسائل الهاتف والربيد
اإللكرتوني الخاصة بالضحايا  ،وإلقاء نظرة عىل الصور التي
التقطوها  ،والتنصت عىل مكاملاتهم  ،وتتبع موقعهم وحتى
التقاط الصور لهم.
يتحسن مطورو  Pegasusيف إخفاء كل آثار الربنامج بمرور
الوقت  ،مما يجعل من الصعب تأكيد ما إذا كان هاتف معني
قد تم اخرتاقه أم ال.
هل من املمكن فحص جهازي ملعرفة ما إذا كنت مصابًا
أم ال؟
برنامج  Pegasusمعقد للغاية ويصعب الوصول إىل
معلومات دقيقة حول ما إذا كان جهازك مصابًا به أم ال.
ويصعب اكتشافه باستخدام برامج مكافحة الربامج الضارة.
ً
هدفا  ،يُنصح باالتصال بخبري
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون
ملساعدتك يف محاولة التحقق من أجهزتك  ،ومع ذلك  ،قد ال
تكون النتائج نهائية.
منظمة العفو الدولية قالت انها اصدرت برنامجا لفحص
االجهزة؟

يف الواقع  ،أصدرت منظمة العفو
الدولية تعليمات مهمة الستخدام
طريقة فنية للقيام بذلك  ،ولكن هذه
الطريقة كانت مخصصة للخرباء
الفنيني وليس املستخدم العادي.
هل الضحايا من مستخدمي
 iPhoneفقط؟
ال  ،الضحايا هم من مستخدمي
جميع األجهزة  ،سواء  iPhoneأو
.Android
ً
هل أصدرت  Appleتحديثا لمعالجة
هذه الثغرات األمنية؟
ال.
أصدرت  Appleتحديثًا مهمً ا يف  / 19يوليو
 2021 /بإصدار  ، iOS 14.7وهذا التحديث
يعالج الثغرات األمنية الخطرية التي تم اكتشافها
ً
سابقا  ،ومع ذلك  ،وال يغطي هذا التحديث الثغرات األمنية
التي تستغلها NSO
ومع ذلك  ،فإننا نويص بشدة بتحديث جهازك عىل الفور.
راجع خطوات التحديث.
يجب أن أكون قلقا؟
نحن جميعً ا قلقون بشأن
املوقف  ،ولكن يف نفس الوقت
ندرك أن القلق دون اتخاذ خطوات
عملية للتخفيف من املخاطر لن
يساعد يف إيقاف عملية استهدافك
بالربامج الضارة .لذلك نعتقد أن
املخاوف يجب أن تتحول إىل دافع
لتطوير معرفتك بالحماية الرقمية
باإلضافة إىل تعزيز حماية الهواتف
واالتصاالت الخاصة بك.
ما هي الخطوات العملية التي
يجب اتخاذها؟
 1إذا كنت تعتقد أنك مصاببربامج ضارة:
تسجيل الخروج من
•
جميع الحسابات
تغيري كلمات املرور
•
لجميع الحسابات.
تفعيل التحقق بخطوتني
•
للحسابات
توقف عن استخدام
•
الجهاز وافصل الجهاز عن أي
شبكة إنرتنت.
اتصل بخبري يف الحماية
•
الرقمية للحصول عىل املساعدة.
 2لحماية جهازك بشكل عام:تحقق من أدلة األمان
•
األساسية لـ Security in-a-Box
لـ  Androidو iOS
نويص بإجراء إعادة
•
ضبط املصنع لهاتفك من وقت
آلخر من أجل مسح ما قد يكون
مثبتًا يف جهازك .راجع الخطوات
الخاصة بـ  Androidو .iOS
مالحظة :ستؤدي إعادة ضبط
املصنع إىل إزالة جميع املعلومات
املخزنة عىل الهاتف  ،وتأكد من
أن لديك نسخة احتياطية حديثة
تعمل لجميع املعلومات املخزنة
عىل الهاتف قبل إجراء إعادة ضبط
املصنع.
قم بتحديث أنظمة
•
التشغيل وكافة التطبيقات فو ًرا
عند توفر التحديثات.
ال تقم بتنزيل التطبيقات
•
من خارج متجر التطبيقات
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إعداد :امحمد المسقطي
الرسمي.
استخدم شبكة افرتاضية خاصة ( )VPNعىل
•
الهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
تحقق من الروابط قبل فتحها .استخدم VirusTotal.
•
com
استخدم برامج مكافحة الربامج الضارة.
•
•مراجعة الهاتف للتطبيقات غري الرضورية
وإلغاء التثبيت إن أمكن .إذا لم يكن ذلك
ممكنًا  ،فحاول تعطيلها.
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les partis politiques marocains furent
beaucoup plus orientés vers la défense de
l’identité et de la souveraineté nationale,
voire la conquête du pouvoir d’État, mais
dans le cadre d’un conflit avec la puissance
dominante et non d’une compétition politique
interne régulée par des processus électoraux
(Rezette, 1955).
C’est en 1934, au terme d’une résistance
victorieuse au fameux dahir ber¬bère,
qu’est créé le Comité d’Action Marocaine
(cam), véritable embryon de la formulation
partisane du nationalisme marocain. Animé
par des personnages emblématiques tels que
Allal Al Fassi, M. Bel Hassan El Ouazzani et
A. Balafrej, il se réclamait à travers la défense
d’un plan de réformes, d’une application
plus rigoureuse du régime du Protectorat, en
prônant notamment l’abolition des pratiques
relevant d’une administration directe. Il
est contraint au repli, après sa dissolution
par les autorités françaises et une scission
interne en 1937 qui conduit au départ de
M. Bel Hassan El Ouazzani. En dépit de la
politique de répression à l’encontre de ses
chefs historiques, le mouvement s’enracine,
grandit en popularité, et se développe dans
la violence protestataire des manifestations
urbaines.
Durant les années quarante, les positions
se radicalisent du côté marocain, avec
la revendication fortement et clairement
exprimée de l’indépendance dans le
Manifeste du II Janvier 1944, du Parti de
l’Istiqlal (PI), héritier principal du CAM,
créé en 1943, et dans le discours d’unité et
de rupture prononcé à Tanger par le Sultan
en avril 1947.
Autour de cet objectif commun
naissent d’autres partis comme le Parti
Démo¬cratique de l’Indépendance (PDI)
et le Parti Communiste Marocain (PCM)
dont l’influence et l’activité pâtiront de
la montée en puissance du PI qui en 1947
présente les traits d’un authentique parti fort
de 15 000 adhérents, doté d’une certaine
aisance financière, de solides structures
d’encadrement politique et de mobilisation
sociale (œuvres de bienfaisance, journaux,
écoles libres...) et d’une grande audience
internationale grâce au dynamisme de ses
bureaux d’informa¬tion à l’étranger, à Paris,
et au Caire notamment.
Dans leur diversité, où l’on peut déjà
reconnaître les racines structurelles et
culturelles du multipartisme marocain, les
partis politiques apparaissent comme les
représentants et les acteurs principaux du
Mouvement national, sans pour autant avoir
le monopole de sa direction idéologique et
stratégique. En effet, la personne du Sultan
tout autant que l’institution clé du Sultanat ont
également occupé une place centrale dans les
choix et les enjeux politiques de la lutte pour
l’indépen¬dance, comme du reste dans la
stratégie ambivalente de la politique coloniale
de «traditionnalisation». Cette centralité
explique les ambiguïtés de positionnement
du Mouvement national, contraint d’un côté
de s’appuyer sur l’institution sulta¬nale
comme symbole et facteur traditionnel
d’unité, mais soucieux de l’autre de
redéfinir la dimension «contractuelle» de sa
légitimité et de ses pouvoirs dans un cadre
institutionnel et démocratique (Camau,
1978 : 7380-). Le discours natio¬naliste
associe en effet la référence «occidentale»

des institutions politiques de type libéral,
et l’affirmation d’une identité culturelle
et religieuse puisant ses racines dans
la Salafiyya et le nationalisme arabe.
Dans le combat politique lui-même, la
médiation par le Sultanat est plus ou
moins recherchée, notamment par le
Parti de l’Istiqlal qui trouve dès 1945
dans la personne du Sultan un allié à
part entière, s’engageant à faire aboutir
la cause nationale, mais avec laquelle il
doit composer. La politique d’isolement
du Souverain chérifien par les autorités
du Protectorat le poussera d’une certaine
manière à s’approprier le programme
de ce parti, de même que sa déposition
en 1953 va renforcer la dimension
emblématique de sa participation
personnelle au combat libérateur. Sa
restauration comme souverain légitime
devenait du même coup le mot d’ordre
commun à toutes les forces politiques
et sociales ; bien plus en décidant de
ramener d’exil Mohammed Ben Youssef,
et de signer avec lui en octobre 1955 les
accords d’interdépendance de la Celle
Saint Cloud, le gouvernement français
l’érigeait en représentant exclusif du
Maroc, ayant seul autorité pour négocier
les accords d’indépendance avec la
France, et éclipsant ainsi les dirigeants
du PI. Les prétentions hégémoniques
de ces derniers dans la maîtrise de la
décolonisation du Maroc se voyaient
infirmées, en même temps que se mettait
en place un gouvernement d’union
nationale représentatif des différentes
tendances de l’opinion marocaine chargé
entre autres de préparer l’avènement
d’une monarchie constitutionnelle.
Durant le Protectorat, les partis
politiques
marocains,
l’Istiqlal
notamment, paraissent enfermés dans
des contradictions qui ont sérieusement
compromis leur essor en tant que
structures de formation, d’encadrement
et de recrutement. Mal perçus auprès des
masses, ils ont la plus grande difficulté à
s’enraciner, notamment dans la population
rurale ; ils ne peuvent fonder de réels
espoirs de développement que dans les
couches citadines. En outre, c’est en se
montrant intransigeants et autoritaires,
qu’ils se sont employés à revendiquer plus
de libertés publiques et de démocratie de
la part de la France, qui s’est précisément
appuyée sur tous ces excès pour justifier
la poursuite de sa politique répressive.
Sans
établir
de
déterminisme
systématique, disons que cet emboîtement
des partis politiques dans le moule des
mouvements nationalistes peut éclairer
leur trajectoire sur l’échiquier politique
du Maroc indépendant, et redonner du
sens à leur positionnement par rapport à
l’édification institutionnelle, économique
et sociale du nouvel État, en somme
cerner la signification fonctionnelle
de multipartisme dans le jeu politique
marocain (Djaziri, 1997).

Récit
Des mots qui parlent de nos maux
VERTIGE COQUELICOT

Nicolas Espitalier
Éditions Herodios, 152 pages

C’est un ensemble de brèves chroniques, qui parlent de tout, de
rien et même de n’importe quoi. Où l’on découvre, par exemple, des
morceaux de soi qui dissertent ensemble, ou un fragment de réel qui
se frotte à un bon mot… Le tout s’invite dans les lignes avec une
certaine profondeur de mise et une sûre légèreté de fond, à moins
que cela ne soit l’inverse. Voilà donc 70 récits franchement inspirés,
à l’origine parus, sous forme de billets étoffés, dans le Mag, qui
est l’hebdomadaire du journal SudOuest. Le mal de dos – mal du
siècle – des assis que nous sommes y côtoie le vol des martinets aux
ailes en «forme de lames de faux» qui, tout en filant dans l’air le bec
ouvert, gobent ce qui est bon et s’accouplent dans le vide. La vieille
armoire normande «qui vit chez moi» voisine avec les parkings
souterrains ou les cerises accrochées aux oreilles. «Les épaules des
amis», ceux à qui l’on peut répéter: tu te souviens, «la fois où…»
sans se lasser, se comptent sur les doigts d’une main.
Tout ici a son mot à dire et sa place à trouver, à commencer
par les insectes, qui «méritent une chronique». Ils ont bien du
mérite, puisqu’il leur a d’abord fallu «vivre sans nom» pendant des
millénaires. Toutes les sortes possibles d’écrits surgissent de ces
lignes, où l’on s’aperçoit que le ventre, par exemple, joyeux fourretout de ce que nous sommes, est situé à « mi-hauteur comme un
tiroir», tandis que le mot «réparation» est observé à la loupe sous
tous les angles, car «tout se répare» (y compris la surface de…).
Nicolas Espitalier sait se rire et faire sourire de tout, parce qu’il
n’ignore pas combien paroles et expressions sont redoutablement
autonomes. Alors autant faire le deuil du nuage qui passe làhaut et
déjà se transforme, «rêve ouaté» en train de disparaître, suivi par
d’autres deuils: «l’enfance de nos enfants», «le deuil du grand soir
et des petits matins».
S’il s’emporte aussi, tenez, contre la «réalité augmentée» mais
«réduite à l’essentiel» et ces «prix du mètre carré» qui galopent, il
suggère aussi qu’on pourrait se contenter d’un aspirateur sans fil.
Nicolas Espitalier brosse avec esprit des historiettes qu’on n’oublie
pas. Moraliste rigoureux à la petite semaine, il transforme le lieu
commun en étrangeté. C’est très fin, avec un soupçon de mélancolie
discrète et un petit air de défi, qui fait le charme de ce Vertige
coquelicot.
MURIEL STEINMETZ

«Je crois qu’on doit garder les
curiosités et les élans de l’enfance,
les aspirations de l’adolescence,
un peu de sens des responsabilités
de l’adulte et tirer quelques leçons
de l’expérience d’une
vie, ce que certains
appellent sagesse»
— Edgar
Morin
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Ensoleillement :

La surexposition à la lumière ultraviolette entraîne des coups de soleil

Préparé par: B. Zigzi
C›est l›effet néfaste immédiat le plus fréquent. La survenue d›un coup de soleil est une
brûlure induite par les rayons ultraviolets (UV). Une demi-heure sous le soleil de midi en
été peut suffire à transformer votre peau en une plaque rouge et douloureuse. Attention,

L

a quantité d’exposition au soleil
nécessaire pour produire un
coup de soleil varie selon la
quantité de mélanine dans la peau (la
pigmentation en est un bon révélateur), la
capacité à produire plus de mélanine et la
quantité de lumière UV dans les rayons
du soleil le jour de la surexposition.
Les coups de soleil provoquent des
rougeurs cutanées douloureuses. Ils
peuvent provoquer un gonflement et
des cloques. Les symptômes peuvent
commencer environ 1 heure après
l’exposition et atteindre leur apogée en
3 jours (généralement entre 12 et 24
heures). Certaines personnes gravement
brûlées par le soleil présentent de la
fièvre, des frissons et une faiblesse, qui
peuvent rarement s’aggraver jusqu’à
provoquer un choc (chute de la tension
artérielle, faiblesse intense, sensation de
malaise).

la gravité du coup de soleil varie en fonction du type de peau, de la durée et de l›intensité
d›exposition ainsi que de la localisation.

de soleil anti-UV. : On conseille de
porter des vêtements et accessoires de
protection, comme des chapeaux, des
chemises, des pantalons et des lunettes
de soleil. Les tissus au tissage serré
bloquent mieux le soleil que les tissus au
tissage lâche. Des vêtements spéciaux
qui offrent une forte protection solaire
sont disponibles dans le commerce. Les
chapeaux à large bord permettent de
protéger le visage, les oreilles et le cou,
appliquer aussi de l’écran solaire.
Écrans solaires : Avant de s’exposer
à la lumière solaire intense et directe, il
faut appliquer un écran solaire, c’est-àdire une crème ou une lotion contenant
des produits chimiques qui protègent la
peau en filtrant la lumière UV. Les écrans
solaires anciens filtrent uniquement la
lumière UVB, mais la plupart des écrans
solaires récents filtrent également la
lumière UVA.

Les personnes à peau claire ont
une desquamation de la zone brûlée
On pense que tous les composants
plusieurs jours après l’épisode. Elle
chimiques
sont absorbés par l’organisme
s’accompagne
généralement
de
dans
une
certaine
mesure. Bien qu’on
démangeaisons. Ces zones demeurent
suppose
que
la
plupart
des ingrédients
plus sensibles aux coups de soleil
induisent
des
effets
secondaires
pendant plusieurs semaines. La peau
comme sûres, elles sont encore en cours
minimes,
certains
présentent
des risques
brûlée par le soleil, en particulier, si elle
d’étude. Les personnes préoccupées
potentiels, et d’autres sont actuellement
desquame, peut s’infecter. Des taches
par les effets de l’absorption de
étudiés. Les écrans solaires barrières
marron irréversibles appelées lentigines
nanoparticules
préfèrent
utiliser
traditionnels contiennent des particules
peuvent se développer. Les personnes
des
écrans
solaires
minéraux
sans
minérales
de
taille
qui ont eu durant leur enfance des coups
nanoparticules.
de soleil sévères sont plus à risque de
Les
développer un cancer de la peau, tout
particulièrement un mélanome, des
coups de soleil
Le bronzage est-il sans danger ? En
années après, même si elles ne se sont
un mot : non. Même si le bronzage
pas exposées excessivement au soleil
provoquent des rougeurs
est souvent considéré comme une
depuis leur enfance. Il est possible
marque de bonne santé et de vie
cutanées douloureuses. Ils
d’avoir des coups de soleil, même par
active et sportive, le bronzage
temps nuageux, car les petits nuages
peuvent
provoquer
un
gonflement
à des fins esthétiques n’a
peu épais ne filtrent pas la lumière
aucun avantage en matière
ultraviolette. Même les écrans et des cloques. Les symptômes
de santé et présente même un
solaires résistants à l’eau doivent
risque pour la santé. Chaque
être réappliqués en sortant de l’eau peuvent commencer environ 1 heure
exposition
à la lumière
ou après avoir transpiré.
ultraviolette
A ou B peut
après l’exposition et atteindre leur
Prévention : L’exposition solaire à
léser la peau. L’exposition
apogée en 3 jours (généralement solaire prolongée entraîne à
la mi-journée, par temps ensoleillé, doit
être limitée, même pour les personnes
long terme des lésions cutanées
entre 12 et 24 heures).
ayant la peau foncée.
et augmente le risque de cancer
de la peau. L’exposition à la lumière
Bien que l’exposition au soleil aide
UV artificielle utilisée dans les salons
à générer la vitamine D, de nombreux
de bronzage est également nocive.
experts recommandent de maintenir un
Les lumières UVA utilisées dans ces
taux de vitamine D adéquat en prenant
relativement
importante
établissements ont les mêmes effets à
des compléments si nécessaire, plutôt
qui ne sont pas absorbées par
long terme que l’exposition à la lumière
qu’en se surexposant intentionnellement
l’organisme et qui sont actuellement
UVB, comme les rides et les taches
au soleil (5 à 15 minutes d’exposition
considérées comme ne présentant pas de
cutanées (photo vieillissement) ainsi que
au soleil sur les bras quelques jours
danger. Les nouvelles formulations des
le cancer. En termes simples, il n’existe
par semaine suffisent probablement à
écrans solaires minéraux sont élaborées
pas de bronzage sans risque.
maintenir le taux de vitamine D).
à partir de particules extrêmement
Traitement : Les compresses imbibées
petites (nanoparticules) qui peuvent être
Vêtements : Il convient également
d’eau
froide peuvent soulager les
absorbées par l’organisme. Bien que
de porter régulièrement des lunettes
zones
inflammatoires
et chaudes, de
ces nanoparticules soient considérées

même que l’aloe vera et des produits
hydratants cutanés en vente libre, sans
anesthésique ni parfum (qui peuvent
irriter ou sensibiliser la peau). Des AINS
soulagent la douleur et l’inflammation.
Les produits à base de vaseline doivent
être évités en cas de brûlures solaires
graves.
Les crèmes antibiotiques spécifiques
pour les brûlures ne sont utilisées qu’en
cas de phlyctène grave. La plupart des
cloques dues à des brûlures solaires se
rompent d’elles-mêmes et n’ont pas
besoin d’être percées et drainées. La
peau brûlée par le soleil se surinfecte
rarement, mais si une infection se
développe, la cicatrisation peut être
retardée. Les médecins déterminent
la gravité de l’infection et, si besoin,
prescrivent un antibiotique.
La guérison de la peau brûlée débute
spontanément après quelques jours,
mais n’est complète qu’après quelques
semaines. Après le décollement de la
peau brûlée, les couches nouvelles sont
fines et sensibles. Elles doivent donc être
protégées du soleil pendant plusieurs
semaines.
REF : https://www.brulure.fr
https://www.doctissimo.fr/
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Suite de la page 24
il le prend, l’ouvre, lit quelques lignes,
le balance sur le lit… Enfin, une faible
lumière traverse les persiennes ! Le feu
de Prométhée. Son cœur se ranime. Il
s’allonge sur son lit encore défait, glisse
son regard sur le mur. Il fait peut-être beau
dehors. Il n’en sait rien. Il n’a soif que
d’un immense retirement. Réapprendre à
penser, à méditer ; cette irrésistible envie
de compresser le temps, de l’archiver
pour y voir clair. Le pire est là depuis
toujours, enfoui, refoulé, oublié…
Encore un long chemin pour
le scribe, l’éternel marcheur inassouvi,
l’ouvrier de la langue d’argile et de
poussière…Encore un long chemin pour
l’humain pour sa victoire, la plus grande
: la conquête de lui-même… Ainsi
pourrions-nous lui rappeler le célèbre
conseil de Sénèque dans sa première
lettre à son ami Lucilius : « Sois maîtres
de tes heures ! »…
Etrange aventure de l’écriture,
car s’en est une ! Chaque fois que
le scribe projette de noircir quelques
pages, d›écrire à partir d’un lieu, d’un
événement, le temps lui joue de mauvais
tours. Ô ! Oui, ce temps qui mange la
vie comme disait Baudelaire dans Les
fleurs du Mal. Ecrire sur l’instant, qu’on
appelle, à tord ou à raison, le présent,
et voilà d’une manière magique et
anachronique ce présent au galop vers le
passé ou vers le futur ! L’Ecrire ! Un cri
étouffé remontant de la nuit des temps
; un hurlement proféré vers un temps
qui n’est pas encore là. Epanchement
d›images et d›émotions chaotiques,
avalanche de souvenirs et de figures
fantasmagoriques qui se déploient tel un
kaléidoscope face au soleil. C›est tout
l›art du conteur ! Autofiction, mémoire
imaginaire, envie subite de se raconter
un peu plus, donner la parole à ce silence
profond. Transvasement de pans de vie,
de lieux inconnus ; sémantisation des
objets ; faire paraitre au grand jour des
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significations nouvelles, dans une langue
autre. Transe éternelle des mots qui
vous guettent au coin de la rue. Laquelle
transe les débarrasse probablement de la
perfidie, de l’hypocrisie et du cynisme...
Les textes anciens et fondateurs nous
invitent constamment à re-lire le monde,
à re-poser un nouveau regard sur les
objets, à re-visiter ces réminiscences
du grand récit. Le votre pourrait être
salutaire lorsque vous êtes écouté, sinon,
la nuit, il se transforme en fantômes, en
cauchemars, vous privant du sommeil.
Ce chant lointain, longtemps sur mer et
sur terre, rappelant l’aventure humaine…
Cette alchimie de la mémoire aux allures
extravagantes et mystérieuses, un œil
intérieur qui vous fixe du regard… On
n’est jamais seul à écrire un texte. On le
transcrit. Transcriptions de voix multiples
traversant l’écriveur, à son insu, et
élisant domicile dans sa caverne mentale.
Une caisse de résonnance collective,
d’histoire émotionnelle, d’archivage de
faits anodins ou notables. Un aller-retour
où nous dévalons les sinuosités du temps.
Celui qu’on appelle lecteur ou déchiffreur
s’y retrouve, se reconnait aussi dans des
textes qu’il n’a pas pu écrire et qu’il aurait
pu écrire. Celui qu’on appelle, à tord ou
à raison, l’auteur d’un texte, celui de ce
texte, du moins, commence à perdre la
main, comme on dit dans le jargon des
artisans. A perdre la tête aussi, depuis les
fréquentes apparitions furtives et étranges
de son double. Quand ce dernier fait son
apparition, les mots se dérobent quelque
part dans son hémisphère gauche. Dans
l’Ecrire, on n’est jamais le même- le
scribe rencontre son double, redevient un
autre- ; révolte, tension, transcendance,
errance, angoisse, ivresse… l’Ecrire
vous installe dans les divers états de son
royaume. Nous écrivons, vous écrivez
selon un quelconque état d’esprit, de
l’âme, du temps, du lieu… le double de
l’écrivain se sont ces voix inconnues au

moi conscient écrivant… des fois, ce
double se dérobe sournoisement dans les
nervures de la page blanche, réapparait,
s’accroupit, vous joue de mauvais tours.
Votre main tressaillit. Et si vous avez de
la veine, une muse égarée de cet Orient
mystique, tant convoité par les rêveurs et
les usurpateurs, surgira, aiguisera votre
calame, dressera votre métier à tisser et
vous indiquera la trame … Elle arrivera
au moment où votre inspiration faiblira,
votre encre sèchera…
« Ô ! Belle muse, dis-moi pourquoi
ma main frémit ? Dis-moi belle muse
qui a dérobé mon encre sacrée ? Qui a
embrouillé les fils de mon métier à tisser
? … » A peine le scribe a-t-il prononcé
ces mots, une étoile brillante traverse le
firmament ; signe de bon augure. Enfin,
elle est là, elle arrive, la mystérieuse muse
de l’auguste Orient. Elle se redresse,
se tort, transe jubilatoire du calame…
«Raconte-moi ton voyage belle muse !
Dis-moi quel jour sommes-nous ? Rends
à ma langue ses voix perdues ?... »
« Je suis à la fois Polymnie, dit-elle, muse
de la poésie, petite algue, celle que tu as
rencontrée à Mogador, la folle du logis
pleurant tout le temps au balcon. Tu as
toujours mon chapelet immaculé, signe
d’amitié, d’amour impossible entre une
divinité et un humain. J’ai abandonné ma
montagne à Delphes, mes courtisanes,
ma Macédoine, ma Bosnie, ma Palestine
ensanglantée, assiégée par des verticaux
ignorants la poésie, le rêve… ». Elle se
tait un moment, ses yeux fixés sur les
pages dispersées sur une petite table. Elle
reprend aussitôt :
« Je viens du pays des songes. Je viens
du pays des anges. Je viens du roc, du
sable qui fond entre les mains et ruisselle
dans le désert. Après ton périple bleu,
tu as oublié Babel, celle qui t’a nourri
de son lait noir ; tu as oublié la mère
qui t’a bercé avant de t’endormir. Je te
poursuivais et tu fuyais dans l’immensité

22

du désert. Je marchais péniblement sur
ces dunes incandescentes. De loin, une
oasis s’annonça, bientôt j’apaiserais
ma soif, ma flamme près du palmier,
mouvance indescriptible d’un paysage
insaisissable…
J’ai parcouru des places où l’on
découvre à première vue la vie des gens,
leurs habits, leurs nourritures. Là, au
milieu d’une place grouillante, un vieil
homme vendait des herbes magiques, des
herbes folles et prétendait guérir toutes
les maladies, fussent-elles incurables.
J’ai découvert en lui un grand orateur;
en réalité, il guérissait par les mots. Mais
il faut le croire pour guérir sinon périr.
Au milieu d’un cercle magique, entouré
d’une cohorte d’hommes, de femmes,
d’enfants, devant son étalage exotique, il
passait en revue toutes les souffrances du
corps, de l’âme, de l’existence…
Ô étrange scribe ! Sois dedans
et dehors ! Trouve une brèche dans le
temps qui te transportera dans des lieux
imaginaires et lointains… Ton tapis
magique se déroulera devant toi, l’instant
d’une rêverie… La toile d’araignée
lèvera l’ancre de ton corps, de ton âme…
Et si tu as de la veine, le vent d’Est se
lèvera, un vent rouge, doux et suave
t’aidera à traquer la trame magique de tes
profondes sensations. Tu deviendras ce
voleur de feu … !
A ces mots, le scribe, retrouvant
sa verve, son visage rayonnant, se relève,
fait quelques pas, les mains derrière le
dos. Ses yeux étincelants, se délectant de
l’apparition radieuse de la petite algue,
un certain été, sur une baie féerique,
presque vide. Ce matin, face au soleil
parmi les orphelins grains de sable
d’encre, de poussière, de rêverie, un petit
moineau est là, faisant sa petite toilette,
au milieu d’une flaque d’eau salée, il se
débarrasse des ténèbres de la nuit… Sur
la terrasse d’un café, le vieil homme est
toujours là, crachant face à la mer…

« J’ai grandi avec un crâne aborigène dans mon salon »
Quand John Danalis a décidé de rendre à sa tribu ce macabre « souvenir», il n’imaginait pas entreprendre une quête qui
.remettrait en question tout l’imaginaire australien et ferait de lui un autre

I l est des phrases qu’on regrette au moment même où
on les dit. Celle qui bouleversa la vie de John est: «Eh bien
moi… j’ai grandi avec un crâne aborigène sur les étagères du
salon!» Dans le contexte, la déclaration fait son petit effet:
John la lance, sans y penser, dans un cours de «littérature
indigène» à l’université de Brisbane. Horreur, dégoût des
autres étudiants. Qu’est-ce qui lui a pris? Réflexion faite,
c’est un écho au récit de la professeur, une Blanche qui
raconte, confesse presque, l’ignorance, les préjugés qu’elle
a dû surmonter pour connaître ce qu’elle enseigne. John,
histoire de raconter lui aussi quelque chose, de surmonter
ses complexes de quadra en reprise d’études au milieu de
jeunes, fait cet étrange aveu.

àJohn commence à prendre la mesure de ce que signifie
la présence de ce crâne parmi les objets accumulés par son
père, vétérinaire de campagne qui n’aime rien tant que de
rentrer de ses tournées d’inspection de moutons surchargé
de curiosités encombrantes et inutiles. «Mary» est un cas
à part. C’est un crâne d’homme, que sa petite taille a fait
prendre pour une femme. Ses tissus osseux portent les
stigmates de la syphilis, une maladie introduite par les
colons et qui, comme d’autres, a fait des ravages chez les
premiers habitants. Il a été mis dans les années 1960 en
bonne place dans la demeure familiale, sans profanation ni
respect particulier. John se souvient même qu’enfant, il a
parfois joué avec, sans penser à mal.

Un crâne très symbolique Pas si étrange que ça, risquet-il. «Les choses étaient différentes à l’époque (…). On est
des gens de la campagne.» Comment raconter la vie d’un
vétérinaire et de ses enfants, perdus dans le bush? Comment
mesurer l’épaisseur du racisme qui faisait de l’Aborigène
un être proche de l’animalité, dont les ossements, quand
on les déterre sur un chantier, peuvent être enfouis à
la pelleteuse, jetés à la décharge (dans un «petit coin à
part», quand même…) ou ramassés en guise de souvenir?
D’ailleurs il n’y a pas si longtemps que les musées, à
commencer par celui de Melbourne, ont consenti à restituer
aux communautés les restes des personnes qui figuraient
dans leurs collections.

Maintenant il va falloir, toute honte bue, qu’il rende Mary
à son peuple. John voit ça comme une démarche toute
simple. Il arrive dans une institution ad hoc, musée, centre
culturel, qu’importe, pose le crâne, signe éventuellement
quelques papiers et repart. La difficulté, pense-t-il, sera de
convaincre ses parents. La réalité est tout autre. Son père,
bien que ne voyant pas pourquoi il se donne tant de mal, ne
fait aucune objection, et sa mère avoue qu’elle a toujours
pensé qu’il serait mieux parmi les siens. Mais trouver à qui
le rendre, et comment, est une autre affaire.
Une enquête de longue haleine L’itinéraire est long
qui va conduire John de sa volonté de restituer ce crâne,

et, disons-le, de s’en débarrasser, à un véritable acte de
réintégration de ce défunt dans sa communauté. À John
qui lui dit qu’il n’aimerait pas que les crânes de ses parents
trônent dans un musée ou dans un salon londonien, son
père répond : « Mais Mary n’a pas de famille.» Il faut alors
expliquer que, pour les Aborigènes, la notion de famille est
très large, sans être moins forte. L’auteur montre comment,
d’un initiateur à l’autre, il va se faire accepter, progresser
dans sa connaissance des pratiques et des représentations,
apprendre que les Aborigènes, comme les Blancs, sont tous
différents, qu’il est vraiment important de savoir d’où vient
Mary, pour le remettre à sa «famille» et qu’il soit réenterré
à l’endroit d’où il vient. John Danalis raconte, dans l’Appel
du cacatoès noir, son histoire. Sa précision documentaire
accroche, et s’allie à une sincérité qui suscite l’identification
immédiate. Cette quête inversée, qui fait de lui un autre,
peut être celle de tout homme. Sur le chemin qui l’amène
vers un des «aînés», un cacatoès noir, parti sous les roues de
son vélo, semble lui montrer une route. Tous nous pouvons
l’emprunter.

Humanité le 29.07.21
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Le multipartisme marocain entre les contraintes d’un « pluralisme
contrôlé » et les dilemmes d’un « pluripartisme autoritaire » (1)

Jean-Claude Santucci

Résumé :
Ancrés dans l’histoire politique du Mouvement national, et largement associés dans la lutte anti-coloniale aux côtés du Sultan, les partis marocains avaient vocation à s’attribuer,
sinon la plénitude du moins une part prépondérante de l’exercice du pouvoir dans le Maroc indépendant. En réalité, et malgré la reconnaissance constitutionnelle de leur fonction
d’or¬ganisation et de représentation des citoyens, la monarchie marocaine a déployé une stratégie de dépérissement et de marginalisation des formations issues du mouvement
national, tout en perpétuant un pluripartisme qui serve à maintenir et conforter son leadership. Les multiples élections qui ont scandé l’histoire politique du Maroc, ont fourni un cadre
d’expression et de renouvellement du champ partisan, soigneusement contrôlé par la Monarchie et dénué de toute dimension réellement compétitive quant aux enjeux d’appropriation du
pouvoir. En dépit de la libéralisation du régime amorcée depuis une décennie, et qui a laissé entrevoir un certain renouveau partisan, le multipartisme marocain relève du « pluralisme
autoritaire », avec les contraintes et les dilemmes imposés par les modes de régulation politique des régimes autoritaires : pour les formations, accepter de continuer à jouer le jeu de
l’intégration ou de la cooptation au risque d’affaiblir leurs assises sociales et d’augmenter leur discrédit populaire ; pour la monarchie, s’assurer du concours des structures partisanes
à travers une certaine légiti¬mité électorale, pour garantir sinon son hégémonie du moins sa stabilité et sa survie.

L’histoire des partis politiques marocains
est généralement associée à celle du
Mouvement nationaliste, lui-même
issu et largement inspiré de la pensée
réfor¬miste arabe. Mais leur action et
leurs choix politiques relèvent d’une
expérience «spécifique» qui n’aura pas
été sans conséquence quant aux principes
fondateurs de l’État et du régime
politique à l’indépendance, tout comme
à l’évolution des formations politiques
et à la nature même du jeu politique
marocain.
Cette spécificité tiendrait à la convergence
des objectifs et des stratégies du salafisme
marocain et de la monarchie chérifienne
sur le terrain de la lutte reli¬gieuse et
politique (Oumlil, 1992 : 150155-). Au
plan religieux, rétablir pour le premier la
suprématie populaire de l’islam savant
sur l’islam maraboutique (Tozy, 1989), et
pour la seconde, restaurer le pouvoir du
Makhzen sur celui des marabouts locaux
; au plan politique, imbriquer leurs
démarches respectives dans une logique
juridique et institutionnelle qui accrédite
le roi comme le représentant de la
légitimité et de la souveraineté du Maroc,
et qui concrétise une fois l’indépendance
acquise la revendication commune d’une
monarchie constitutionnelle.
À travers ce choix monarchiste, le
mouvement nationaliste a conforté ses
objectifs unitaires, en même temps que
véhiculé une vision historiographique
faisant d’Idriss Ier le véritable
«islamisateur» du pays et le fondateur
de l’État. Mais, à terme il lui était
difficile de s’opposer à la légitimité
du roi, et encore plus de lui disputer le
leadership religieux dans une société où
la référence sala-fiste par la seule chaîne
du savoir était insuffisante, au regard de
la qualité de chérif qui « a durant toute
l’histoire du Maroc déterminé l’issue de
la lutte pour le pouvoir » (Tozy, 1981).
Par ailleurs, à la différence des autres
mouvements nationalistes de la région,
la revendication constitutionnaliste du
mouvement nationaliste était moins liée
à la disparition d’un régime despotique
et absolutiste représenté par la tutelle
ottomane - que le Maroc n’avait pas
connue - qu’à l’abolition du protectorat
d’une puissance étrangère, mis en cause
pour s’être converti en administration

directe.
Cette option permettrait-elle d’éclairer
la focalisation des tensions et des
rup¬tures autour des modalités de la
constitutionnalisation du régime, et
partant, des revendications démocratiques
telles que le parlementarisme et le
pluralisme partisan qui ont été au cœur
de la pensée juridique et politique
marocaine.
Le parti pris du multipartisme relèverait
ainsi de cet «exceptionnalisme»
maro¬cain qui, en s’appuyant sur
la formulation constitutionnelle de
«l’interdiction du parti unique», a incité
certains auteurs à reconnaître une parenté
du régime politique marocain avec les
normes démocratiques et parlementaires
(Flory et Mantran, 1968 : 214 sq.).
Qu’en est-il aujourd’hui de ces
formations partisanes qui étaient appelées
à jouer un rôle déterminant dans la
consolidation du pluralisme et l’ancrage
des mécanismes démocratiques - aptitude
à la représentation et à l’exercice du
pouvoir dans la libre compétition
électorale dont elles seraient les supports
et les garants naturels ?
Alors même que le pluripartisme
connaît un essor particulier dans la
plupart des pays arabes, accompagnant
le mouvement de libéralisation politique
de régimes mono partisans autoritaires,
qu’en est-il du cas marocain longtemps
érigé en exemple avant d’être réajusté
à sa valeur purement symbolique de
faire-valoir ou d’instrument de contrôle
politique ?
Faut-il toujours appréhender le processus
récurrent de « scissiparité » du champ
partisan en recourant aux notions de
pluralisme autoritaire, comme le faisait
M. Sehimi (1986) ? Dans quelle mesure
peut-on recourir aux explications relevant
d’une culture politique segmentaire ou
d’une tradition atypique dans le monde
arabe 1 ? Ou bien faut-il voir dans la
configuration actuelle du multi¬partisme
marocain, le symptôme de cette « crise
des partis », que l’on présente souvent
comme consubstantielle à une crise du
politique (Offerlé, 2002 : 119) ? Cette
dernière s’avère-t-elle porteuse de
changements dans la restructuration du
champ politique national, et notamment

dans les modes de représentation et
d’exercice démocratique du pouvoir ?
C’est en optant pour une approche
diachronique que nous avons tenté
d’y répondre, le recours au cadre
historique permettant de resituer les
partis politi¬ques marocains par rapport
aux conditions de leur création et de
contextualiser leur action, en distinguant
les deux séquences, avant et après
l’indépendance.
Repérer, identifier des parcours
et analyser des stratégies dans la
dynamique politique et l’environnement
institutionnel et juridique où s’est
déployée leur activité ; cerner leur
évolution intrinsèque à partir des enjeux
politiques et des processus électoraux
qui ont balisé leur trajectoire et structuré
leur position¬nement politique ; tenter
de définir certains profils idéologiques,
de dessiner les contours géographiques
et de cerner les assises sociologiques
des différentes formations, à partir des
indicateurs de représentativité issus des
derniers scrutins ; procéder en quelque
sorte à un état des lieux qui s’appuierait
sur une lecture dia-chronique de la vie
politique, s’efforçant de restituer dans
toute leur complexité les interactions
entre le jeu des acteurs et les invariants
du système, telles seront les principales
directions de notre analyse.
Une telle démarche nous a paru
préférable à celle plus ambitieuse mais au
demeurant plus discutable, visant à établir
une typologie à partir de critères et de
concepts dont la pertinence ne saurait être
opératoire, faute de pouvoir se fonder sur
de nombreuses et récentes monographies.
L’étude des partis politiques marocains
a en effet donné lieu à d’importants
travaux universitaires, notamment de
monographies portant sur les décennies
1960 et 19702 , mais depuis, sans doute
en rapport avec les phénomènes de
crise politique et de «dépolitisation»,
l’intérêt parait beaucoup moins soutenu
au regard des études de synthèse sur
le système politique lui-même, à
partir de thématiques institutionnelles,
idéolo¬giques et sociopolitiques. Cette
approche diachronique sera complétée
par un essai d’interprétation du
multipartisme marocain, en interrogeant
les raisons et les significations de la

crise de la représentation partisane, dans
le contexte de situation autoritaire qui
semble toujours caractériser le régime
politique maro¬cain, en dépit des
dispositifs de «démocratisation» mis en
place dans la dernière décennie sur les
terrains institutionnel et électoral.

Mouvement
national
et
pluralisme partisan (19341956-)

L’histoire des partis politiques marocains
est indissociable de celle du Mouvement
national, qui va largement inspirer leurs
positionnements idéo¬logiques et orienter
leurs choix tactiques et stratégiques, en
faisant de la lutte pour l’indépendance
du Maroc, un objectif prioritaire,
consubstantiel à leur raison d’être. Elle
est également indissociable du cadre légal
et des contraintes politiques imposées
par le Protectorat, auquel on doit leur
statut incertain, leur existence officieuse,
voire clandestine, en l’absence de toute
reconnaissance légale et quasiment de
toute participation institutionnelle par
la voie électorale. C’est aussi, dans
une certaine mesure, par rapport au
contexte colonial que les partis politiques
marocains tenteront de se constituer une
origine, une filiation, ou une parenté
idéologique, afin d’apparaître comme les
interlocuteurs crédibles aspirant à avoir
les mêmes statuts et attributions que leurs
homologues occidentaux et notamment
français. Aussi sont-ils davantage perçus
comme les segments d’une élite politique
qui entend faire valoir ses droits et faire
prévaloir sa légitimité vis à vis de la
tutelle coloniale, en développant une
thématique unitaire largement influencée
par le nationalisme arabe. C’est dire que
le contexte de la lutte pour l’indépendance
a façonné la structure et les fonctions des
partis marocains, au point d’occulter
totalement les traits fondateurs du
phénomène partisan, essentiellement
lié au phénomène électoral. En effet, à
défaut d’être des points de repère pour
l’électorat, et de pouvoir exercer leurs
fonctions classiques de formation des
opinions, de sélection du personnel
politique et de représentation socioéconomique

Suite sur la page 20
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Le scribe et le marteau de Nietzche
Par: Ahmed Hafdi

Ce journal, tenu presque au jour le jour,
hormis quelques escapades fugitives et
inopinées pour échapper au vide, contient
autant de traces, de réflexions, de
réminiscences, de rêveries… En somme,
un ressenti au quotidien, un témoignage
de cette période pandémique si difficile
et si cruelle. Difficile, par son absurdité,
son non-sens, ses incertitudes… Cruelle,
car la vie se virtualise, « se distancialise
» de plus en plus et la mort se banalise ;
on y retrouve tous les ingrédients d’une
tragédie grecque. Quelques soient nos
chapelles, nos croyances, nos convictions,
cette infime particule invisible et
mystérieuse a bouleversé nos vies. Il parait
qu’elle s’est entichée de l’emblématique
marteau de Nietzche, brisant et mettant à
bat, d’une manière systématique, toutes
nos idoles, nos préjugés, nos constances
et inconstances… Nous traversons sans
conteste l’expérience la plus tragique
depuis la seconde guerre mondiale. Cela
marquera à jamais ce début du XXIème
siècle !
L’Ecrire en ce temps pandémique,

le s’écrire soi-même, une opportunité
de traversée de la maison humaine, oh
combien complexe ! Une mise à nu des
certitudes, des incertitudes ; une descente
dans le labyrinthe des arcanes de la
psyché, d’où furieusement surgissent
des voix, des tatouages mémoriels de
ce qu’on peut appeler une vie, ou un
semblant de vie de l’aventure humaine,
telle que chacun se la représente. Envie
de comprendre, d’expliquer ce monde,
autant de questions, existentielles,
notamment, surgissent au grand jour :
qui sommes-nous ? D’où sommes-nous
venus ? Où allons-nous ? Qu’est-ce qui
nous arrivent ? Voilà à quoi pourraient
penser les existences emmurées, loin de
tout divertissement…
Le scribe, dans son retirement, tel
un forçat qui s’ennuie, se met à sculpter
dans la pénombre des objets de terre,
de poussière, d’encre, en vue d’apaiser
une tempête qui s’annonce dans son
crâne … Ses cheveux, entre temps, ont
poussé, sa peau plus mate, il arrive à
voir mieux dans le noir, danse et voyage
avec son ombre… En plus des trois

célèbres questions de Kant : que puis-je
savoir ? Que dois-je faire ? Que m’estil permis d’espérer ? Le scribe quant à
lui pourrait rajouter une quatrième : que
pourrais-je écrire ? Que pourrait-il écrire
à l’heure où l’humain, à la manière d’une
mécanique instrumentalisée, est déréglé
par le grand système marchand ? Oh !
oui, le façonnement, depuis la nuit des
temps, rampe sournoisement en silence.
L’individu, a priori indivisible, cette petite
unité sociale, est constamment percée,
criblée de toutes parts. Le façonnement a
lieu chaque jour. Il peut toutefois penser
en faisant des phrases avec les mots de
son corps frêle et menu. Ces mots qui ont
existé et raisonné avant sa naissance. Les
mots connaissent mieux que lui ce monde
immonde, l’arrogance de ce siècle.
Dire sa parole, ce souffle énigmatique
provenant de son fort intérieur et de nulle
part, le scribe, dans un état d’extrême
exaltation voluptueuse, trempe le calame
dans un coin de sa mémoire…jouissance
de l’Ecrire… !
Aujourd’hui, avec ce peu d’encre
qu’il a encore dans le cœur, avec ce peu

de cœur qu’il a encore dans la main, avec
cette nervure rebelle et entêtée, il écrit
d’une contrée enroulée de grisaille. De
cet exil amer qu’il n’a pas choisi, de ces
rues anonymes moisies, il écrit… Chaque
nuit, face à ce vide cruel, il enveloppe son
être dans des réminiscences lointaines.
Ce vide dont l’écho est insondable et
insoutenable. Dès lors, le scribe s’entoure
de son calame, et d’un peu de poussière
qu’il tourne et retourne pour inventer
une nouvelle langue. D’autres traces.
Nommer le monde autrement. Ne pas le
nommer rajouterai à sa misère, comme
disait l’autre.
Dans cette heure obscure. Murmure
continu des sentinelles du silence.
Marcher sur ces chemins de l’oubli, de la
solitude, de l’absence. Des rires éclatent
dans son dos. Silence de la ville. Instants
cueillis sur le pavé. Il marche pieds
nus, le sol reconnait ses pas comme un
ivrogne qui se perd la nuit, mais finit par
retrouver le chemin de son logis... Entre
quatre murs, il tourne en rond. Il parle
tout seul. Il parle aux objets. Il est devenu
lui aussi un objet. Un livre sur la table,
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