
فقيــــــد جريــــدة ملفـــات تادلـــة
األستـاذ حممد جنيب احلجـام
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حسن أمزيانحسن أمزيان
أستاذ مادة الفلسفةأستاذ مادة الفلسفة

االشكاالت الديداكتيكية االشكاالت الديداكتيكية 
والنظرية يف السؤال الفلسفيوالنظرية يف السؤال الفلسفي

16 حممد الزعراويحممد الزعراوي12
)عضو املجلس الوطين حلركة املمرضني وتقنيي الصحة باملغرب()عضو املجلس الوطين حلركة املمرضني وتقنيي الصحة باملغرب(

» حنن نؤدي مثن اختالالت » حنن نؤدي مثن اختالالت 
عميقة يعاين منها النظام الصحي عميقة يعاين منها النظام الصحي 

املغريب«املغريب«

13

ⵎⵉⵍⴰⴼⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰجريدة معتمدة لدى األمم املتحدة www.milafattadla24.com

خالد البكاري يكتب:خالد البكاري يكتب:

   انتخابات مثل الماء..   انتخابات مثل الماء..

05

كورونا جبهة بين مالل خنيفرةكورونا جبهة بين مالل خنيفرة

خماوف من اهنيار أدوات الدفاع، فماذا أعدت الوزارة؟خماوف من اهنيار أدوات الدفاع، فماذا أعدت الوزارة؟

عبد الرمحن  بنحماديعبد الرمحن  بنحمادي
)املدير اجلهوي للصحة جبهة بين مالل خنيفرة()املدير اجلهوي للصحة جبهة بين مالل خنيفرة(

نعمل اليوم على جتهيز نعمل اليوم على جتهيز 
جناح خاص مبرضى جناح خاص مبرضى 

كوفيدكوفيد19-19- مبستشفى  مبستشفى 
قصبة تادلة يضم ما بني قصبة تادلة يضم ما بني 

8080 إىل  إىل 100100 سرير سرير

03هل يعيد متحور دلتا إرباك حسابات المسؤولين من جديد؟هل يعيد متحور دلتا إرباك حسابات المسؤولين من جديد؟
حية

افتتا
حية

افتتا
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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 2، رقم 25، بين مالل
أو االتصال باهلاتف: 0659915874 

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

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 2، رقم 25، بين مالل
أو باهلاتف: 0659915874 

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

)يـَـا أَيَّتَُهــا النَّْفــُس اْلُمْطَمئِنَّــةُ اْرِجِعــي إِلـَـى َربِّــِك َراِضيـَـةً َمْرِضيَّــةً فَاْدُخِلــي فِــي ِعبـَـاِدي 
َواْدُخِلــي َجنَّتِــي( صــدق هللا العظيم.

ــو  ــى موظف ــدره، تلق ــاء هللا وق ــة بقض ــوب مؤمن ــى، وبقل ــزن واألس ــغ الح       ببال
ــدة الســيدة  ــور لهــا وال ــاة المغف ــأ وف ــرة نب ــات مجلــس جهــة بنــي مالل-خنيف وموظف

ــة. ــس الجه ــإدارة مجل ــة ب ــب موظف ــة لبي بديع
 وبهــذه المناســبة األليمــة، يتقــدم موظفــو وموظفــات إدارة مجلــس الجهــة بالتعــازي 
ــأن يتغمــد روحهــا  ــة الفقيــدة، متضرعيــن إلــى هللا عــز وجــل ب الخالصــة إلــى عائل
بواســع رحمتــه وأن يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهــم ذويهــا الصبــر والســلوان، إنــه 

ســميع مجيــب، إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.

عــن »المركــز العربــي لألبحاث ودراســة السياســات«، 
ــو  ــان أب ــات عدن ــي يومي ــتدرك ف ــاب »المس ــدر كت ص
عــودة.. فلســطين: األرض، الزمــن ومســاعي الســالم.. 
يوميــات ووثائــق«. يأتــي الكتــاب اســتكماالً لمذكــرات 
ــي صــدرت  ــي )1933( الت ــب األردن السياســي والكات
ــات  ــش محّط ــوام، ويناق ــة أع ــذ أربع ــز من ــن المرك ع
الفلســطينية   - األردنيــة  العالقــات  فــي  مفصليــة 
بتفاصيلهــا الموثقــة فــي محاضــر ووثائــق واجتماعــات 
رســمية شــارك فيهــا أبــو عــودة، والمســاعي التــي 
هدفــت إلــى تحقيــق اتحــاد كونفدرالــي بيــن الطرفيــن، 
االرتبــاط  فــّك  بإعــالن  أحاطــت  التــي  والظــروف 

القانونــي واإلداري بيــن األردن والضفــة الغربيــة.

»قبو إدغار أالن بو«: سعيد منتسب »يشتبك« مع األشباح

القاص املغربي سعيد منتسب يصدر مجموعته القصصية »قبو إدغار أالن بو«، وهي بمثابة »اشتباك ساخر« مع 
نصوص أخرى لكتاب عامليني أمثال أالن بو وخوان رولفو وبورخيس وغريهم.

املغربي سعيد منتسب، كتاب قصيص جديد بعنوان  للقاص  للدراسات والرتجمة والنرش«، صدر  أروقة  عن »دار 
»قبو إدغار أالن بو« متضمناً 27 قصة.

اللغات واألشكال والنصوص  لاللتقاء بني  يراه كاتبُها، »مساحة رسدابية مكثفة  الجديدة، بحسب ما  املجموعة 
الغائبة. هناك طباق قصيص ال يمكن للقارئ أن يخطئه، وهناك توسيع هائل للمقروء، وهناك نصاعة بنائية تقوم 
والتجاور  التكرار  توظيف  أفقي وعمودي، وكذلك عىل  تنويع رسدي  أدبني مستقلني، وعىل  نوعني  بني  التناوب  عىل 

والتثغري يف حزمة واحدة يصعب تفكيك عنارصها«.
وقد استعمل القاص موضوعة »القبو« كحافز رسدي )تمظهر موضوعي متكرر يف جميع النصوص(، ذلك أن القبو 
يحرض يف جميع قصص املجموعة كاختيار جمايل، نظراً لتوفره عىل طاقة تخييل قوية لتوليد املواقف الرسدية املتعددة 
واختبارها وتوسيعها وتجديدها. كما أنه، بمعنى من املعاني، حافز بنائي يخدم التدرج املتنوع للمادة الحكائية التي 
يستدعيها عنرص »القبو«. هناك أشباح مضطربة وأرواح هائمة ولغات متقاطعة، وهناك فالسفة وكتاب وشعراء 

وكتب ال تحىص تعرَّضت للتغريق والتخريق.
ويمكن القول إن »قبو إدغار أالن بو« تجربة يف االشتباك »البارودي« )الساخر( مع نصوص أخرى لكتاب عامليني، 
أمثال إدغار أالن بو، خوليو كورثزار، خوان رولفو، وأوغوستو مونتريوسو، وخورخي لويس بورخيس، وكارلوس 
نيومان..  أندريس  بنيديتي،  ماريو  بوالنيو،  روبرتو  ديفيس،  ليديا  بول،  هاينرش  يوسا،  فرغاس  وماريو  فوينتس، 
األفكار  يزرعون  الذين  القصصيني  »األشباه«  استدعاء  عرب  »الدوبلغنجر«،  مع  اللعب  يف  تجربة  أنه  كما  وآخرين. 

الرشيرة يف عقل »السارد« أو املؤلف.
الحكائية  للمبالغات  واإلخالص  والرسيايل،  العجائبي  التنويع  باستخدام  الجديد  العمل  هذا  يف  منتسب  ويستمر 
الكابوسية، مما يفتح للقارئ أبواب الدخول إىل »االقرتاح الجمايل« الذي يمتزج فيه املقروء باملحكي، ليصنع ما يمكن 

أن نطلق عليه »اللغة العاكسة واملعاكسة للواقع«.
و«قبلة  زرقاء«،  »جزيرة  األطفال«،  رسوم  »تشبه  الثامنة«،  »السفرة  منها:  سابقة  إصدارات  ملنتسب  أن  يذكر 
األشباح«،  لصيد  و«حجر  شعرية(،  )دواوين  جائعة«  عرينها  من  تخرج  و«أمواج   قصصية(؛  )مجموعات  التنني« 

و«ضد الجميع« )نصوص نقدية(.

»كّل أفالم الكوارث 
تبدأ بشخص جتاھل 

عالًِما«.
- ملصق شعيب يف مسیرة 
العلوم يف أبریل 2017

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

اهلاتف: 0668471294
0661457700        

السحب: أنفوبرانت
سحب من هذا العدد 15000 نسخة

ملف الصحافة: 91/3431 
اإليداع القانوين: 91/84

الترقيم الدويل: 1113013
املراسلة: صندوق الربيد 94 بين مالل

اهلاتف الثابت: 0523484454
الربيد االلكتروين:

contact@milafattadla24.com
اإلدارة والتحرير:

حي األدارسة الزنقة 2 رقم 25 بين مالل
اهلاتف: 0659915874 

رقم اللجنة الثنائية: ج.أ.ع/06-044
احلساب البنكي

145090212118033639001802
البنك الشعيب وكالة العرصة،

بين مالل

جريدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة
ملفات تادلة للتواصل واالشهار

تعزية يف وفاة الفقيد
 عادل عباسي

نبأ  علمنا  إلى  بلغ  واألسف،  األسى  ببالغ 
وفاة الفقيد عادل عباسي؛ األستاذ جامعي، 
الرياضيات  يدرس  حياته  قيد  كان  الذي 

بكلية العلوم والتقنيات ببني مالل.
أن  يسعنا سوى  األليمة ال  المناسبة  بهذه 
نتقدم بخالص العزاء إلى والده السيد: عبد 
حادة  السيدة:  ووالدته  عباسي  الرحمان 
صورية  السيدة:  زوجته  وإلى  اسميدي، 
بوزياني، وأوالده: نهيلة، عصام ويونس، 
سناء،  كريمة،  مريم،  نادية،  وأخواته: 
فاطمة الزهراء وأسماء. وإلى باقي األهل 
الله تعالى أن  وكل األصحاب، راجين من 
يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد روح 
إليه  وإنا  لله  إنا  رحمته.  بواسع  الفقيد 

راجعون.

تعزية يف وفاة والدة السيدة
بديعة لبيب
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افتتاحية

وبدأت  الصيفية،  العطلة  انتهت 
املستويات،  االستعدادات ل«الدخول« عىل كل 
والتالميذ  أسفارها،  من  تعود  فالعائالت 
مدريس  لدخول  حقائبهم  يحرضون  والطلبة 
ما  الذي  »دلتا«،  املتحور  إيقاع  عىل  وجامعي 
والوفيات.   اإلصابات  أرقام  من  يرفع   فتئ 

يأتي  باعتباره  السنة،  لهذه  املدريس  الدخول 
اللعني،  الوباء  وطأة  تحت  الثانية  السنة  يف 
تستحرض  استثنائية،  استعدادات  يفرض 
الواقع  أن  غري  املاضية،  السنة  دروس 
االرتباك،  استمرار  يكشف  نعشيه  الذي 
ملتطلباته. الوزارة/الحكومة  تدبري   يف 

الذي  الرتدد  االرتباك،  هذا  تجليات  أبرز  ولعل 
صاحب اإلعالن عن قرار وزارة الرتبية الوطنية 
والبحث  الجامعي  والتعليم  املهني  والتكوين 
يرتاوح  الذين  التالميذ  تلقيح  يف  العلمي، 
سنهم ما بني 12 و17 سنة، هذا القرار الذي 
الجهوية  األكاديميات  بإصدار  له  التمهيد  تم 
من  عليها  أطلق  لوثيقة  والتكوين  للرتبية 
تلميذات  لتلقيح  الجهوية  »الخطة  األسماء 
كوفيد،  ضد   17-12 العمرية  الفئة  وتالميذ 
ناجح  مدريس  دخول  أجل  من  شعار  تحت 
أخرى  أشياء  بني  من  فيها  حددت  وآمن«، 
اإلقليمية. املديريات  حسب  التلقيح   مراكز 

الصحة  وزير  يخرج  أن  قبل  وذلك 
تلقيح  عن  الحديث  أن  مفاده  بترصيح 
املذكورة  العمرية  الفئة  من  التالميذ 
كالم«. »مجرد  هو  بل  بعد،  يحسم   لم 

ويف ذات السياق تداولت عدد من وسائل اإلعالم 
ترصيحا ألحد أعضاء اللجنة العلمية للتلقيح، 
والتعليم  والداخلية  الصحة  وزارة  أن  مفاده 

تضع اللمسات األخرية من أجل تلقيح هؤالء 
الذي  اللقاح  وأن  سليمة،  ظروف  يف  األطفال 
يف  األمريكي،  فايزر  هو  استعماله  سيتم 
صعوبة  توضح  املتوفرة،  املعطيات  أن  حني 
الجرعات  عىل  الحصول  استحالة  نقل  لم  إن 
الراهنة. الظرفية  يف  اللقاح  هذا  من   الكافية 

بالغ  يف  وزارية  بني  لجنة  تحسم  أن  قبل 
والتكوين  الوطنية  الرتبية  لوزارة  مشرتك 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  املهني 
موضحة  الشأن  هذا  يف  الصحة،  ووزارة 
غشت.   31 من  ابتداء  ستنطلق  العملية   أن 

بالتعليم  واالرتقاء  التعاون  مدير  وأوضح 
املدريس الخصويص املكلف بالحياة املدرسية، 
األخبار  إلذاعة  ترصيح  يف  نحية،  عزيز 
قائمة  نرش  سيتم  أنه  راديو”،  “ريم  املغربية 
الذي  اللقاح  ونوعية  وعناوينها  املراكز  هذه 
االجتماعي  التواصل  بها، عىل مواقع  سيقدم 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  الرسمية  واملواقع 
واألكاديميات – وهو ما تم بالفعل-، وأضاف 
األمر  ويل  يتقدم  عندما  أنه  املسؤول  ذات 
موافقته  بإعطاء  سيقوم  بالتلميذ  مرفوقا 
عىل عملية التلقيح ، كما سيختار نوع اللقاح 
)فايزر أو سينوفارم(، غري أن الوزارة حددت 
يتوفر  الذي  اللقاح  نوع  تلقيح  مركز  لكل 
فيه، وهنا مفارقة ما بني الترصيحات وواقع 
األمر، كيف سيختار أولياء األمور لقاحا غري 
أبناؤهم؟ إليها  التي ينتمي  املديرية   متوفر يف 

إيقاع  عىل  أيضا  يأتي  املدريس  الدخول  هذا 
بخصوص  واملعطيات  األخبار  تضارب 
بحجم  سواء  عموما،  التلقيح  جدوى 
عدد  وتشهدها  شهدتها  التي  املظاهرات 

الصحي«،  »الجواز  ضد  األوربية  الدول  من 
بعض  فعالية  اقتصار  حول  الترصيحات  أو 
الجرعة  بعد  أشهر  ثالثة  عىل  اللقاحات 
الثانية، والتلويح برضورة جرعة ثالثة، دون 
بجدواها. لإلقناع  الجهد  من  يكفي  ما   بذل 

بعض  ظهرت  املوضوع  بذات  وارتباطا 
تعلن رفضها  املغرب،  يف  قلتها،  األصوات عىل 
األمر الزال يقترص  أن  التلقيح، ولو  إلجبارية 
التواصل  مواقع  يف  صغرية  مجموعات  عىل 
تتداوله  وما  طروحاتها  أن  غري  االجتماعي، 
أن  صحيح  رجاحة،  من  يخلو  ال  أفكار  من 
وواضح  رسمي  بشكل  يفرض  لم  املغرب 
هذا  يف  يسري  بالفعل  لكنه  التلقيح،  إجبارية 
يف  التلقيح  جواز  فرض  خالل  من  االتجاه، 
لجس  وثائق  ترسيب  طريق  وعن  التنقالت، 
الصفحة  عىل  منشور  وآخرها  النبض، 
السلطة،  من  القريبة  املواقع  ألحد  الرسمية 
لفرض  كتاريخ  شتنرب  فاتح  يوم  يحدد 
قرار  وجود  دون  التلقيح،  جواز  إجبارية 
الباب. هذا  يف  توضيح  أي  وال  معلن   رسمي 

التذكري  وجب  سلف  ما  لكل  استحضارا 
تجربة  من  املستخلصة  الدروس  ببعض 
نوح  يوفال  لخصها  والتي  كورونا،  أزمة 
منها  نورد  أساسية  دروس   9 يف  هاراري، 
حديثنا، بسياق  ارتباطا  وأكثرها   أبرزها، 

 Mieux vaut un consentement
éclairé, qu’une obéissance forcée 

من  أفضل  واع،  اتفاق/إجماع  إىل   )الوصول 
رضوخ مفروض بالقوة(، ويوضحها هاراري 

بالقول أنه من أن تمكن الشعب من الوصول إىل 
املعلومة، يعزز ثقته يف الدولة وبالتايل سيساعد 
جاهل  شعب  من  أكثر  الجائحة  القضاء  عىل 
 )تم تجهيله(، إىل درجة تجعله يتجاهل العلم.

 il faut penser comme une infirmière .2
non comme un soldat، ينبغي التفكري  مثل 
الحرب  أن  ومفادها  كجندي،  وليس  ممرضة 
الجوائح،  ملواجهة  األنسب  اإلطار  هي  ليست 
الهدف  بينما  البرش،  نقتل  الحرب  يف  أنه  إذ 
واملمرضون  حمايتهم...  هو  الجائحة  أثناء 
يمكن  كيف  الجنراالت  من  أكثر  يعرفون 
التجربة  يعيشون  وهم  بالناس،  االعتناء 
الحالية،  الجائحة  ظل  يف  مبارشة   األكثر 
الجنراالت  من  أكثر  االستماع  يجب  فإليهم 
الجائحة. بمواجهة  األمر  يتعلق   عندما 

 L’information partagée est le meilleur
 système immunitaire de notre espèce.3 

مناعة  نظام  أفضل  هو  املعلومة  مشاركة 
بالقول،  هاراري  ويوضحها  البرشي،  للنوع 
إليجاد  تتعاون  أن  يمكنها  ال  الفريوسات  أن 
البرش  بينما  البرش،  إلصابة  أفضل  طرق 
حول  املعلومات  يتشاركوا  أن  يمكنهم 
مرض. أي  عىل  للقضاء  الطرق   أفضل 

 la perte de contrôle d›une épidmie  .4
est le signe d›un échec politique 

عالمة  هو  ما  وباء  عىل  السيطرة  فقدان 
الفكرة  املفكر  ويوضح  سيايس،  فشل  عىل 
يرجعون  كانوا يف ما مىض  الناس  أن  بالقول 
اإلصابة باألوبئة إىل عقاب اآللهة، بينما اليوم 
أخطاء  إىل  بوضوح  املسؤولية  تحميل  يتم 

املسؤولني وتقصريهم.

هل يعيد متحور دلتا إرباك حسابات المسؤولين من جديد؟هل يعيد متحور دلتا إرباك حسابات المسؤولين من جديد؟

منذ 
ثالث 

خطاب  يف  امللك  رّصح  سنوات، 
الشأن  يف  بالفشل  العرش 
الخطاب  وربط  االجتماعي. 
الفشل بضعف عقلنة والتقائية 
السياسات   )synergie(
عنه  غاب  لكن  االجتماعية، 
العقلنة وااللتقائية  اإلقرار  بأن 

مستحيلتان ضمن : 
غري  قرص  ُه  يَُسريِّ نظام   -
االلزام  أو  بالترصيح  ملزم 
باسرتاتيجية، ولكن له دستوريا 
يعتربه  قرار  كل  احتكار  حق 

اسرتاتيجيا
وفق  للتعامل  قابل  نظام   -

مزاج القرص
للتقييم  خاضع  غري  نظام   -
واملكافئة  واملحاسبة  واملسائلة 

فشل يف الشأن االجتماعيفشل يف الشأن االجتماعي

مبكرا  نذهب  أن 
أو  لالنتخابات، 
نؤجلها أعواما أخرى، 
النوم  يف  نغظ  أو 
إىل  العميق  السيايس 
أو  نشارك  أن  حني، 
فرق،  ال  نقاطع.. 
املتنافرة  األلوان 
نفسها باقية، وأجهزة 
 ، تتعطل  لن  التحكم 
 ، والشعب متعب جدا 
وملهاة الديموقراطية 
الوهمية صارت مملة، 
يف  خدعها  وانكشفت 
كواليس تغيري الوجوه 

واألقنعة..
أن يستقيلوا أو يتمردوا 
أو  البحر  يرشبوا  أو 
وأن  للنجوم..  يصعدوا 

يأتي  أو  بعضهم  يذهب  أو  قليال،  يبقوا  أو  ينسحبوا 
مستمر،  نفسه  العبثي  العرض  فرق،  ال  اآلخرون.. 
البطولة..  أدوار  بينهم  يتبادلون  البارعون  واملمثلون 
يتقمصون أدوار الخري حينا، وأدوار الرش حينا، خارج 

سياق النص الدستوري.
نتفاوض  أن  تمر رسيعة،  أو  املفاوضات  تطول  أن 
أو  عنده  يفطر  أن  اإلفطار،  مائدة  عىل  أو  صائمني، 
بقبلتني  أو  بالعناق  يلتقيان  أن  الرتاويح،  معه  يصيل 
باردتني، أن يتسامحا أو يتنازال أو يظال متصارعني.. 
نعرفها،  والبدايات  متوقعة،  النهاية  سيان،  األمر 
لن  بينهما  السب  وقاموس  قوية،  الشعب  وذاكرة 

يمحوه النسيان.
أو  أقل  أو  وخمسني  أربع  أو  ستينا  يكونوا  أن 
اليشء.. ال فرق، كل األرقام تصلح للرضب والقسمة 
واالنكسارات املتتالية، وكل املعادالت ممكنة لصناعة 

أغلبية صورية.
أو نصبغ من  أن نحذف من سبق، 
أو  سلف،  من  عىل  نعفو  أو  لحق، 
أو  املستور  نفضح  أو  املايض  ندفن 
نحلل املحظور.. ال فرق، كل العالوات 
مرشوعة  السبل  وكل  مستحقة، 
املقاس،  عىل  هجينة  خريطة  لرسم 
وكل الطرق تؤدي لنفس املصري، وكل 
الحكومات خيال ظل لحكومة خارج 
واختالل   واألرقام  الصناديق  لعبة 
البقاء  لعبة  يف  الحسابية  املعادالت 

واالنسحاب 
أن نشكل أغلبية أو نذرة، أو نصبح 
منسجمني  نكون  أن  معارضة،  كلنا 
أن  متواطئني.  أو  متنافرين  أو 
مطبخ  يف  أو  الربملان  يف  القوانني  نعد 
جاهزة..  أطباقها  تأتينا  أو  الحكومة 
األمر سيان، فاألمر أمرهم والرأي رأيهم 

والقانون يعزف لهم لحن االستمرارية و الخلود.
أو  شوارب  أو  مشذبة  أو  طويلة  بلحي  نكون  أن 
بطون عارية أو ساعات يد فاخرة، ال فرق.. الربامج 
نفسها متواصلة، التلفزيون يبث مديحه كل مساء، 
والدستور بطيء الخطو يف النزول، والنخبة يف حالة 
رشود، والربيع وهم، والعيص حقيقة، والديمقراطية 

فوىض، و االستثناء صناعتنا املتميزة .
يمينا  نميل  أن  قليال،  نقل  أو  جميعا  نكون  أن 
أو  تغيب  أو  الشمس  ترشق  أن  يسارا،  ننعرج  أو 
يف  ثابت  الظل  تغيري..  ال  فجأة،  املصباح  ينطفىء 
مكانه، ال يقرص يف الظهرية، وال يطول يف الغروب، 
أجله،  من  يختل  وامليزان  لحراسته،  الحمام  يحوم 
بابه  من  يحصد  والجرار  ذاكرته،  يمحو  والكتاب 

العاصفة، والسنابل تنحني له خنوعا.

اْنـــَســَحــبــوا أو َتــَمــردوا.. ال فــرقاْنـــَســَحــبــوا أو َتــَمــردوا.. ال فــرق

فاطمة اإلفريقي

اإليجابية والسلبية، 
بإمكانه  نظام   -
كافة  مصادرة 
اإليجابية  النتائج 
صورته،  لتلميع 
كافة  وإلصاق 

اإلخفاقات 
نخب  يف  والكوارث 
وبرملانية  حزبية 
خاطها  وحكومية 
لتبارك  املقاس  عىل 
قراراته  كافة 
التقريع  وتتحمل 
للقرص  طاب  متى 

ذلك،
يحتكر  نظام   -
واملال  السلطة 
بينهما  ويزاوج 

بشكل نادر املثال،
- نظام يعالج اختالف وجهات 
والقانوني  السلمي  النظر 
واالبتزاز  والتآمر  بالتجسس 
واألحكام  الصورية  واملحاكمات 

الظاملة...
الجريئة،  باملراجعات  فمرحبا 
العناية  كل  بإعطاء  ومرحبا 
االجتماعي،  للشأن  املطلوبة 
منا  التطلبوا  فضلكم،  من  لكن 
ستعرف  أوضاعنا  أن  نصدق  أن 
التغري النوعي املطلوب ما دامت 
عليه  هي  ما  عىل  حكامتنا 
والشفافية  للعقلنة  غياب  من 
غياب  من  أي  واملقروئية، 
ومعاقبة  محاسبة  إمكانية 
املسؤولني الحقيقيني عن توجيه 

الدولة وتدبريها وتسيريها...

نوفل عبد املومين
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 ...
)تتمة العدد السابق(

العالقة  املقدمة عن طبيعة  يف  ابن خلدون  تحدث 
املقترصون  هم  البدو  قائال:«إن  واألرياف  املدن  بني 
عىل الرضوري يف أحوالهم العاجزون عما فوقه، وأن 
الحرض املعتنون بحاجات الرتف والكمال يف أحوالهم 

وعوائدهم..« 
»إن أهل البدو يتّخذون البيوت من الشعر والوبر أو 
الشجر أو من الطني والحجارة غريَ ُمنَّجدة، إنّما هو 
قصد االستظالل والكّن، ال ما وراءُه، وقد يأوون إىل 

الغريان والكهوف..«
للمعاش  املنتحلني  هؤالء  أحوال  اتسعت  إذا  »ثم 
استكثروا من األقوات واملالبس والتأنّق فيها، وتوسعة 
للتّحرض،ومعاالة  واألمصار  املدن  واختطاط  البيوت 
هم  وضعها،وهؤالء  وإحكام  والرصوح  البيوت 

الحرض. 
 Dieu a fait la compagne,«:فرنيس مثل  يقول 

,l’homme a fait la ville
; » et le diable a fait la petite ville

وما يرسي عىل املدينة الصغرية يرسي عىل املدينة 
املتوسطة، وعىل املدينة الكربى، التي توسعت توسع 
إكراه، التي قد يتخد توسعها شكال رسطانيا. فيغيب 
إيجادا  واملوجد  املخطط،  املنتج  اإلنسان  طيف  بذلك 
بمعناها  الكبرية  للمدينة  وعقالنيا  سليما  صحيحا، 

الكالسيكي، والتي تدل عىل املوجد املخطط، الذي هو 
اإلنسان، داللة صادقة.

اإلنسان أصله أنسيان ألن العرب قالوا يف تصغريه 
تكبريه.  يف  الياء  عىل  األخرية  الياء  فدلت  أُنيسيان، 
قالوا  وإذا  قياس.  غري  عىل  شاذا  التصغري  وجاء 
والواحد  أنايس،  أناسني فهو جمع بني. ويبنّي جواز 
ابن عباس ريض  إن شئت. وروي عن  وأُناس  إنيس، 
الله عنهما، أنه قال: إنما سمي اإلنسان إنسانا ألنه 
عهد إليه فنيس. قال أبو منصور: إذا كان اإلنسان يف 

األصل إنسيان، فهو إفعالن من النسيان.. 
طرح السؤال: »هل اإلنسان كائن مادي وحسب؟ 
هل هو جزء ال يتجزأ من هذا العالم املادي الطبيعي 
إن  ثم  فكاكا«..  منها  يملك  ال  لقوانينه  خاضع 
هي  أساسية،  بثنائية  تتسم  البرشية  »الطبيعة 
ثنائية الخالق واملخلوق، وهي ثنائية املتجاوز والحال 
الكامن، وهي ثنائية الجانب املادي يف مقابل الجانب 

الروحي.
ولكن »اإلنسان يعرب عن نفسه من خالل نشاطه 
الخلقي،  الحس  اإلنساني،  )االجتماع  الحضاري 
الديني(.. وهو كائن صاحب  الجمايل، الحس  الحس 
ليسوا نسخا متطابقة.. يمكن  إرادة حرة.. واألفراد 
مقابل  ويف  نفسها..  التفسريية  للقوالب  إخضاعها 
وقد  املشرتكة..  اإلنسانية  هناك  الواحدة،  اإلنسانية 
بإنسانية  اإليمان  من  التوليدي  النموذج  انطلق 
مشرتكة، تأخذ شكل طاقة إنسانية كامنة، يتحقق 

بعض منها من خالل جهد إنساني معني. 
»والحق أن االهتمام باإلنسان بدأ يف النصف الثاني 
الفكر  امرباطورية  انحلت  عندما  املايض،  القرن  من 
تسميتها  الباحثني  لبعض  يحلو  –كما  الهيجلية 
اقتناع  أوصافها فقد: »كانت هناك موجة  وتفككت 
وانترشت  نهايتها،  إىل  وصلت  الفلسفة  بأن  عميق 
وذاع  هيجل.  وفاة  بعد  األوىل  العقود  يف  املوجة  هذه 
طرق  مفرق  بلغ  قد  الفكر  تاريخ  بأن  مؤكد  اعتقاد 
حاسما، وأنه لم يبق إال وسيط واحد يمكن االهتداء 
وهو  أال  فعليا،  وتطبيقها  الحقيقة  إىل  بواسطته 
فيورباخ  ومثل  لإلنسان...«  العيني  املادي  الوجود 
فرتة انتقال حاسمة، إذ كان جرسا عرب عليه الفكر 
بلحمه  املتواضع  اإلنسان  إىل  املطلق  من  الفلسفي 

وعظمه وحدوده وبيئته، ثم تشعبت دراسة اإلنسان، 
الوجودي  التيار  هو  األول  عظيمان:  تياران  وظهر 
الذي قاده كريكجور.. وهو تيار اهتم أساسا بدراسة 
الذاتي.. وتيار مقابل  الروح  أو  الداخل،  اإلنسان من 
يعني  الخارج،  من  اإلنسان  بدراسة  أساسا  عني 
وهو  الناس،  لحياة  الخارجية  املوضوعية  الظروف 

التيار الذي كان عىل رأسه كارل ماركس .
جذورها  تمتد  ماركس  فلسفة  أن  اعتبار  »يمكن 
إىل التقاليد الفلسفية اإلنسانية الغربية، والتي يشكل 
املؤدية  موضوع االهتمام باإلنسان ككائن، والطرق 
هذه  األسايس.  جوهرها  واقعيا،  طاقاته  تحقيق  إىل 
التقاليد التي تبدأ بسبينوزا وتنتهي بغوتيه وهيجل، 
مرورا بفالسفة عرص التنوير الفرنسيني، واألملان يف 

القرن الثامن عرش.. 
اإلنسان،  وجود  مشكلة  هي  املركزية  املسألة  إن 
ككائن فردي واقعي حقيقي،  يتحدد معنى وجوده 
من خالل عمله،  والذي تتجسد »طبيعته« وتتحقق 

ذاتها يف الصريورة التاريخية.« 
»ولكن أهم ما يميزالفرابي عن غريه من الفالسفة، 
هو الطابع اإلنساني الذي طبع به فلسفته، حيث ال 
إضافة  باإلنسان.  اهتمام  واحد من  باب  فيها  يخلو 
إىل املؤلفات التي خصها لإلنسان. ال كحقيقة فردية 
يف  وارتقائها  النفس  مشكلة  بحث  عىل  مقصورة 
املعرفة فحسب، بل كحقيقة اجتماعية تبحث  سلم 
االجتماعية  والتصورات  باآلخرين،  اإلنسان  عالقة 

والسياسية التي تنبني عىل تلك العالقة.
باقي  عند  باإلنسان  اهتمامات  وجدت  وإن 
املوضوع  يتناولون  فإنهم  املسلمني  الفالسفة 

كحقيقة فردية تهم النفس. 
الذات  مالك  الكريم  القرآن  يف  والجسد  الروح  إن 
يف  أحدهما  تنكر  وال  الحياة،  بهما  تتم  اإلنسانية، 
يبخس  أن  بالكتاب  للمؤمن  يجوز  فال  اآلخر،  سبيل 
أن  له  يجوز  وال  الروح،  حقوق  ليويف  حّقا  للجسد 
يُْحَمد  وال  الجسد،  حقوق  ليويف  حقا  للروح  يبخس 

منه اإلرساف يف مرضاة هذا وال مرضاة ذاك. 
لقد ذكر اإلنسان يف القرآن بغاية الحمد وغاية الذم 
يف اآليات املتعددة. ويف اآلية الواحدة. فال يعني ذلك أنه 
يحمد ويذم يف آن واحد، وإنما معناه أنه أهل للكمال 

والنقص بما فطر عليه من استعداد لكل منهما؛ فهو 
أهل للخري والرش ألنه أهل للتكاليف.

ال  وجماعة،  عملهفرداً  عن  مسؤول  واإلنسان 
الله  قال  أّمة.  بوزر  أّمة  واحد، وال  بوزر  واحد  يؤخذ 
عز وجل:﴿ُكلُّ امرئ بما كسب رهنُي﴾سورة الطور، 
ة قد خلت لَها  اآلية 21.وقال الله جل جالله: ﴿ِتْلَك أُمَّ
كانوا  َعّما  تُْسأَلُون  وال  َكَسبْتُْم  َما  وَلُكْم  َكَسبَْت  َما 

يعملون﴾. سورة البقرة، اآلية 134. 
عّما  يُسأل  ولكنه  يجهل،  عما  اإِلنسان  يُْسأُل  وال 
عالم  يف  يشء  من  وما  يعلم،  أن  وسعه  وعّما  علم، 
علم  من  كله  محجوب  هو  الشهادة  عالم  أو  الغيب 

اإلنسان، فما وسعه من علم فهو محاسب عليه. 
ثقافتني،  بني  جمعت  لإلنسان  خلدون  ابن  رؤية 
اإلسالمية.  العربية  والثقافة  اإلغريقية  الثقافة 
املالئكة  بعالم  يتصل  أن  يمكن  عنده  فاإلنسان 
املالئكية.  إىل  البرشية  لالنسالخ من  نفسه  الستعداد 
وهذا االنسالخ هو ما يسوغ الوحي والرسالة والنبوة 
ومناقب  وكرامات  معجزات  من  وغريها  والوالية 

وأعمال غريبة وعجيبة.. 
------------------

1- عبد الرحمان بن خلدون :املقدمة.دار القلم .ص25
.الصفحتان  القلم  :املقدمة.دار  خلدون  بن  الرحمان  عبد   -2  

.121-120
 3 -ابن منظور لسان العرب. املجلد السادس. حرف السني دار 

صادر بريوت. ص11-10.
4-  د. عبد الوهاب املسريي، الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان. 
1431هـ/2010م. الرابعة  الطبعة  سورية.  دمشق  الفكر  دار 

ص14-13
بعد هيجل، جدل  الجدل  إمام. تطور  الفتاح  عبد  إمام  د.   -5 
 .6-5 ص  2007م.  الثالثة.  الطبعة  للنرش.  التنوير  دار  اإلنسان. 

نسخة إلكرتونية.
محمد  ترجمة  ماركس.  عند  اإلنسان  مفهوم  فروم.  إريك   -6
ص   .1998 سورية.  الحصاد.  دار  األوىل.  الطبعة   رصاص.  سيد 

.10-9
 7-  د. إبراهيم عاتي. اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية )نموذج 

الفرابي(. الهيئة املرصية للكتاب. 1993. ص 9-8.
املؤسسة  القرآن.  يف  اإلنسان  العقاد.  محمود  عباس   8  -  

املرصية للطبع والنرش والتوزيع. الطبعة األوىل 2016. ص : 23.
9 - عباس محمود العقاد. اإلنسان يف القرآن.  ص.12

10  -عباس محمود العقاد. اإلنسان يف القرآن.ص 16.
اإلنسان  ومكانة  الكون  انتظام  فلسفة  مفتاح.  محمد   -  11
للعالم.  رؤى  األندلس:  اإلسالمي.  الغرب  فكر  من  نماذج  فيها. 

مجلة املناهل. يوليوز 2003. ص 35. 

... يتبع يف العدد املقبل

مليكة أبو حرمة

نفيس  عىل  السؤال  هذا  أطرح  وجدتني 
يعرفها  التي  التطورات  أعاين  وأنا 
الوطن العربي، وما يعاني منه »الجسد« 
العربي من أوصاب ومصائب شتى. وإذا 
كانت كل العلل، ما ظهر منها وما بطن، 
ال  الذين  السياسيني  إىل  عادة  تنسب 
إدامة األمراض واملصائب  تهمهم سوى 
الستمرار بقائهم يف املناصب، عىل غرار 
استمرار  يعنيهم  الذين  األسلحة،  تجار 
»العقل«  عن  السؤال  فإن  الحروب، 
العربي من خالل البحث عن املكان الذي 
بإلحاح.  نفسه  يفرض  املثقفون  يملؤه 
ال  أن  أم  فعال؟  املثقفون  يوجد  أين 
الشاسع  الفضاء  هذا  كل  يف  لهم  مكان 
هذا  أن  أم  العربي؟  الجسد  يحتله  الذي 
العقل ليس إال من ذاك الجسد، وكالهما 
يساهم  مزمنة  أمراض  من  يعاني 
املثقفون  ويكرسها  السياسيون،  فيها 

بصيغة أو بأخرى؟
إذا كان السيايس يحتل كرسيا، وينافح 
عنه يف البقاء فيه ما دام حيا، ولن يتخىل 
عنه، واملوت يتهدده إال بعد أن يبقيه ألحد 
أبنائه، أو أقربائه، وبذلك يكرس حضورا 
دائما رغم أنف الجميع، نتساءل ما هو 
الفضاء الذي يعيش فيه املثقف يف عاملنا 
العربي؟ وهل نجح فعال يف أن يصطنع 
من  يستمر  افرتاضيا،  ولو  »كرسيا«  له 
يخليه  أن  أما  وبقاؤه؟  وجوده  خالله 
املستحيالت  رابع  فهو من  أوليائه  ألحد 
الزمن  مع  يقتنعون  معه،  وهم  ألنه، 

أن الفعل الثقايف ال يمكن أن يورث ألنه 
ǃرأسمال غري مربح، وال ُمجِد

مثال،  املغربي،  املايض  يف  املثقفون  كان 
ولهم  بذاته،  قائما  مجتمعا  يشكلون 
وآية  الجميع.  عىل  يفرضونها  سلطة 
كانت  التي  املغربية  الدول  كل  أن  ذلك 
مراكش  وتحتل  الجنوب،  يف  تتأسس 
تفلح  ال  آنذاك(  االقتصادية  )العاصمة 
سياستها،  أي  سيادتها،  فرض  يف 
فاسا  تحتل  أن  بعد  إال  كله  املغرب  عىل 
ذلك  يمكِّنها  حيث  العلمية(  )العاصمة 
السلطة  من  رشعيتها  اكتساب  من 
فضاء  يف  موئلها  كان  التي  الثقافية، 
ظل  ويف  القرويني.  جامع  هو  محدد 
الثقايف  املجتمع  ظل  الفرنيس  االحتالل 
ولذلك  االستعمار،  يؤرق  القرويني  يف 
الرباط  إىل  العاصمة  نقل  عىل  عمل 
يف  يؤثر  الذي  الثقايف،  الفضاء  لتحييد 
يف  لتبقى  منه  السلطة  ونزع  السياسة، 
يد السياسيني وهم يجتمعون يف الفضاء 
آخر  أي فضاء  بمنأى عن  يبقيهم  الذي 

مناهض أو مقرر.
ال وجود لفضاء ثقايف يمكن أن يتقرر من 
يعيشون  إنهم  املثقفني..  وجود  خالله 
بني الحقيقة والخيال، فال هم يحققون 
شيئا يف الواقع، وال هم يفلحون يف إنتاج 
وتخليق  التحليق،  عىل  القادر  الخيال 
الحياة. يقترص وجودهم يف الكتاب الذي 
يحتل رفا يف مكتبة صار ال يدخلها أحد، 
ل منه  أو يف الفضاء االفرتايض الذي تُحمَّ

وهي  تُقرأ،  أن  دون  الكتب  تلك 
تحجب يف ملفات ال تفتح أبدا. فما 
أي  املثقفني ال يحتلون  الذي جعل 
رؤيتهم  خالله  من  تتجسد  فضاء 
الواقع،  عن  ومتخيالتهم  للعالم، 
التفكري  يف  لإلسهام  وتطلعاتهم 
أما  عنه.  األسئلة  وطرح  فيه، 

السؤال عن تغيريه فظل فكرة راجت يف 
القرن التاسع عرش، ثم راحت 

أدراج الرياح.
يف  دوبري  ريجي  تحدث 
الوسائطيات عن  كتابه حول 
الوسيط  الوطيدة بني  العالقة 
الذي  والفضاء  والفكر، 
األفكار.  خالله  من  تتجسد 
الثقايف  املجتمع  وجود  إن 
وفضاء  معريف،  بإبدال  يرتبط 
وجود  خالله  من  يتحدد 
انفرط  ومتى  املجتمع.  ذاك 
وغاب  الثقايف،  املجتمع  عقد 
ذاك  فيه  يلتئم  الذي  الفضاء 
أي  للمثقف  يبقى  ال  املجتمع 
عن  السؤال  فيكون  وجود، 
رضبا  املثقف  وجود  مكان 
من املستحيل، فما هو اإلبدال 
الثقايف أو املعريف الذي يشرتك 
حاليا؟  العرب  املثقفون  فيه 
السؤال،  هذا  نطرح  لم  إذا 

ونعمل جميعا عىل التفكري فيه، سيظل 
املعارصة،  العربية  الثقافة  عن  الحديث 

وعن املثقف العربي رضبا من األباطيل.
يف السبعينيات وحتى بداية التسعينيات 
خالل  من  وجود  العربي  للمثقف  كان 

فكرية،  ومشاريع  مجتمعية،  أسئلة 
روابط(  )اتحادات،  ثقافية  وإطارات 
بكيفية  وتفكر  وتتحاور،  تجتمع 
مشرتكة يف املستقبل واملايض والحارض، 
للنرش  ومؤسسات  ومنابر  لها  وكانت 
معا  والحزب  الدولة  كانت  )وسائط(. 
مثقفون  لهما  يكون  أن  عىل  يحرصان 
يتفقون معهما كليا أو جزئيا، ويتبنون 
تكريسه.  أو  تحقيقه،  إىل  يسعيان  ما 
السياسية  التطورات  مع  طرأ  ما  لكن 
بداية  منذ  وعامليا،  عربيا  واالقتصادية 
األنظمة  جعلت  الجديدة،  األلفية 
مثقفيها.  من  تتخلص  واألحزاب 
أعلنوا  املثقفني  من  جزءا  أن  كما 
تدعمها  التي  السياسة  عن  انرصافهم 
إال  تفكر  ال  وهي  املتعاقبة،  الحكومات 
ذاقت  التي  األحزاب  أو  استمرارها،  يف 
إال  تفكر  ال  وصارت  السلطة  طعم 
اتسع  أن  فكان  استفادتها.  إدامة  يف 
املجتمع  فتشتت  الراقع،  عىل  الخرق 
كان  الذي  »الفضاء«  وانهار  الثقايف، 
وهواجسهم.  املثقفني  أسئلة  يحتوي 
منعدما،  والسؤال  باهتا،  الوجود  وصار 
الفضاء  ولعب  املثقفني،  أشباه  فكثر 
الفقاعات  إشاعة  يف  الرقمي  االفرتايض 
بال حسيب وال رقيب. انقسمت الروابط 
والجرائد  املجالت  واختفت  واالتحادات، 

الجادة، وانتهت دور النرش املسؤولة.
املجتمع  غياب  املثقفون  عوض  بماذا 
كانت  »يجمعهم«؟  كان  الذي  الثقايف 
فرضوا  الذي  الفضاء  الثقافية  الساحة 
واإلبداع.  النقد  يف  الثقايف  وجودهم  فيه 
فما هو الفضاء الذي يمكن أن يستعيدوا 
اإلبدال  سؤال  إنه  وجودهم؟  خالله  من 

املعريف.

أين يوجد املثقفون؟أين يوجد املثقفون؟
د, سعيد يقطني
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اإلنصات لرامبو، 
امتصاصه، العثور 

على رامبو 
الحقيقي، يظهر 
لي، مؤخرا، أقل 

إنسانية، من اعتبار 
رامبو » ملتَهما« 

من ِقبل الناس، من 
ِقبل أصحاب التاريخ 

الواقعي، و ليس 
من ِقبل أصحاب 

المعابد األدبية، فال 
خلود لألدب إال في 

أسطورته

لألساطري،  الكبري  املطارد  بارث،  روالن 
أثر  يف  إال  رامبو،  آرثر  عن  كثريا  يكتب  لم  
لهذا  مشهورة  قصيدة  بني  أجراها  مقارنة 
 ( قصيدة  و  السكران(  القارب   ( األخري 
 ( العجائبي  الفرنيس  للكاتب  نوتيلوس( 
جيل فرين(، ضّمن ذلك يف كتابه املعروف » 

علم األساطري« ) 1957(.
الضجة  وبعد  سنوات،  بثالث  ذلك  قبل 
إيتيامبل،  أطروحة  أحدثتها  التي  الكربى 
حول أسطورة رامبو، حيث تم تفكيك أكثر 
من خطاب مموِّه حول الشاعر، كان بارث 
سباقا، إىل حمل القلم، ليدافع عن شاعره، 
وهو العمل الذي ُعّد بال فائدة من لدن مجلة 

» األخبار األدبية«.
من  هل  خدعة،  األمر  سأعترب  بدوري 
اعتبار  بدون  ـ  طرح  يف  االستمرار  املمكن 
الحقوق »األبدية« لألدب  األمر استفهاما ـ 
املمكن  من  هل   ! للتاريخ  التي  تلك  مقابل 
و  الجماعي  اإلقبال   ، العدم  يف  نطرح  أن 

االجتماعي عىل رامبو ! حّد اإلبقاء عىل الشغف الفردي الذي يَعترب رامبو مجرد 
مصدر لإللهام !

كان  منذ  زمن طويل،  منذ  توقفت  الشمس  فإن  األدبية«  لألخبار   « بالنسبة 
نهاية،  بدون  و  بدون سبب  ديهاميل(  تعبري جورج  » ظاهرة«)حسب  الشاعر 
منزوعا من كل تاريخ سابق أو الحق، وبالطريقة  الصوت السماوي، الذي يقرع 

آذان القارئ الفرد املعزول عن التاريخ و املجتمع.
من  جهة،  من   : اإلبداع،  عملية  يفرس  الذي  القديم  بالطابو  هنا  لنعرتف 
الالئي يحظني  ألهمن رامبو، و  اللواتي  الشعر  أن نطرح جانبا ربات  املستحيل 
بتقدير كبري اليوم، و يف الجهة األخرى، نجد تجمعا برشيا رشها يُلقي بظالله و 

تنكره و حماقاته.
باألسطورة:  املستِخّف  الرفض  هذا  قاتل  و  أسطوري  حد  أي  إىل  نرى  إننا 
فصل األدب عن تاريخه، وهو نوع من »التعزيم«، من أجل طرد ما هو عقالني، 
وتجريده من كل قوة نقدية، التي هي مأثرته الوحيدة، و محارصته يف هذا العالم 

الربيء لإللهام، حيث يستطيع »التأثري« من دون خطر، ليس هناك سلوك أقّل 
إنسانية من ذلك الذي يرفض التاريخ. 

 إن تحول ثورة رامبو لصالح األسطورة و النظام، هو حدث تاريخي إنساني 
أكثر أهمية من »ظاهرة« رامبو نفسه، و لكن املشكلة ليست معارضة األسطورة 
يف حقيقتها، مثل املرض مع الصحة، وحدها الحقيقة الكربى للتاريخ ـ حيث 
و  األسطورة،  نحاكم  أن  ينبغي  التاريخ  هذا  فباسم   ، مكانها  األسطورة  تأخذ 
ليس مطلقا باسم ماهية رامبو نفسه: ينبغي أن نحاكم انحراف األسطورة عن 
أكثر  تربطنا  التي  اإلدانة  هي  و  نُدينها،  أن  علينا  أخطاءها،  ليس  و  مسارها، 

بمجتمعنا.
أو  املّريخية،  االستكشافات  أحدث  الكشف عن  يتم  ،مثال، عندما  يل  بالنسبة 
أرى  راحل(  أمريكي  ) ممثل  براندو  ملارلني  القادم  الزواج  يتحدثون عن  عندما 
جيدا أنه ينبغي اإلبالغ عن ذلك، واإلبالغ هنا توضيح، و أجدني اآلن ،أكثر من أي 

وقت مىض، مرتبطا بزمني ، ملتزما به، يف إطار جدل حقيقي من الولع.
الذي  هو  اإلنسان  فإن  إنسانيا،  استالبا  األسطورة  اعتبار  إطار  ويف  ألنه، 
يظهر داخل كل أسطورة، أكره هذا االستالب ، غري أني أرى اليوم، أنه داخل هذا 

االستالب فقط، يمكن أن نعثر عىل اإلنسان.
بالطبع لم تكن أسطورة رامبو ُمرضية، إنها مصنوعة بسوء نية، وكثري من 
الحماقات و األكاذيب، ولكنني أعرتف اآلن: إنني أبدي كثريا من التشوق، كثريا 

من » الجوع« ألسطورة رامبو، أكثر من رامبو نفسه.
الحقيقي، يظهر يل، مؤخرا،  العثور عىل رامبو  امتصاصه،  لرامبو،  اإلنصات 
أصحاب  ِقبل  من  الناس،  ِقبل  من  ملتَهما«   « رامبو  اعتبار  من  إنسانية،  أقل 
التاريخ الواقعي، و ليس من ِقبل أصحاب املعابد األدبية، فال خلود لألدب إال يف 

أسطورته.
    

هوامش :
روالن بارث  / ظاهرة أم أسطورة؟ 
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انتخابات مثل الماء..انتخابات مثل الماء..

االنتخابات  ستجرى  أسبوع  بعد 
والجهوية  والجماعية  الترشيعية 

باملغرب.
وهي انتخابات تشبه املاء، ال من حيث 
وال  طعم  بال  مثله  إلنها  بل  شفافيته، 

لون، وإن كانت برائحة تزكم األنوف.
الترشيعية  االنتخابات  تكون  عادة 
السلطة،  عىل  السلمي  التداول  بأفق 
أن  باعتبار  بلدنا،  يف  املتعذر  األمر  وهو 
إال  للحكومة  ال يسمح  السيايس  نظامنا 
بممارسة أقرب للتدبري منه إىل ممارسة 

السلطة.
النضال  اسرتاتيجية  كانت  وإذا   
مجموعة  رفعتها  التي  الديموقراطي 
أساسا  اليسارية  السياسية  القوى  من 
كذلك  والتنمية  العدالة  حزب  كان  )وإن 
قبل  ما  مؤتمره  يف  أوراقه  ضمنها  قد 
القبول  تعنيه:  ما  بني  من  تعني  األخري( 
إمكان  من  يحد  الذي  بالسقف  املؤقت 
التداول السلمي عىل السلطة، مع العمل 
الديموقراطية  الهوامش  توسيع  عىل 
من  كال  اختصاصات  حرص  منطلق  من 
فإن  والحكومية.  امللكية  املؤسستني 
الواقع الحايل يبني أن الحكومة قد تنازلت 
مكرهة،  املحدودة  اختصاصاتها  عن 
املؤسسات  تحتقر  سلطوية  بصدد  وأننا 
األحزاب  قابلية  مالحظة  مع  التمثيلية، 
تقليصها  يتم  للعب يف مساحات محددة 

دوريا.
اسرتاتيجية  سمي  ما  أن  يعني  وهذا   
إىل  تحولت  قد  الديموقراطي  النضال 
تحددها  التي  األدوار  بأداء  طوعي  قبول 
الجهة املاسكة بالسلطة والثروة وقنوات 

التحكم والضبط واإلكراه.
مخرجات  فإن  املنطلق  هذا  ومن   
العملية االنتخابية ال تفيد سوى يف تحديد 
الحكومة  كرايس  ستؤثث  التي  األحزاب 
للتوقيع عىل ما تحدده جهات أخرى غري 

قابلة للمحاسبة أو املراقبة.
الضيق،  املستوى  هذا  عىل  وحتى    
تقول  التي  الرسدية  إىل  ارتكنا  لو  وحتى 
رغم  االقرتاع  صناديق  إىل  الذهاب  بأن 
كل هذه النواقص/ النواقض هو تمرين 
األقل  عىل  محاسبة  آلية  تفعيل  عىل 
السياسات  تدبري  أجرأة  يف  ساهموا  من 
فرية  فإن  وضعها(،  )ال  العمومية 
قوية  صفعة  توجه  االنتخابي  القاسم 
الهوامش من  لكل حالم بإمكان توسيع 

مدخل االنتخابات بشكلها الحايل.
  صحيح أن أعدادا كبرية من املغاربة 
صحيح  ولكن  االنتخابات،  تقاطع 
األخرية  السنوات  يف  االنتخابات  أن  كذلك 
عىل  بآخر  أو  بشكل  تعرب  خريطة  تفرز 
نحو  توجهوا  الذين  املواطنني  اختيارات 

الصناديق.
املؤسسات  كانت  إذا  أنه  بمعنى    

اختيارات  حقيقة  تعكس  ال  التمثيلية 
أدنى  املواطنني، فإنها يف مستوى  أغلبية 

تعكس اختيارات الفئة الناخبة.
العاملية،  املواضعات  كل  وضد  اليوم،   
ممن  الكثري  يضم  برملان  أمام  سنكون 

عاقبتهم الفئة الناخبة.
االنتخابي  القاسم  احتساب  إن   
اللوائح  يف  املسجلني  عدد  أساس  عىل 
مقاطعة  لتربير  كاف  وحده  االنتخابية 

االنتخابات.
وإن كل الذين قبلوا بهذا القاسم، سواء 
ضمنا  أو  عليه،  التصويت  عرب  رصاحة 
عىل  االنتخابات  يف  املشاركة  قبول  عرب 
مخرجات  ضبط  يف  رشكاء  هم  أساسه 
العملية االنتخابية عىل هوى السلطوية.

الحصول عىل  يف  أحزاب  تتساوى  فأن 
العلم  مع  انتخابية  دائرة  يف  واحد  مقعد 
 40 فوق  ما  عىل  حصل  األول  الحزب  أن 
ألف صوت، والثاني لم يحز سوى خمسة 
آالف صوت هو العبث بعينه. وهو رسقة 
مكشوفة ألصوات الناخبني، بغض النظر 
من  أكان  املقعد  بذلك  سيفوز  من  عىل 
حزب إداري أو  مرشح يساري عىل لوائح 

الفيديرالية أو الحزب االشرتاكي املوحد.

إن بلدنا لألسف تتدعم فيها يوما بعد 
منافذ  كل  تغلق  سلطوية  أسس  آخر 
الختيارات  تسمح  كانت  التي  الهوامش 

مضادة لها بالتعبريعن ذواتها.
  فبعد التحكم يف الحقل الصحفي عرب 
املغايرة،  األصوات  من  مجموعة  اعتقال 
الصحفية  املقاوالت  من  مجموعة  ودفع 
التي كانت تحتضن ما تبقى من هوامش 

مختلفة عن السائد ولو يف حدود دنيا.

عرب  املدني  الحقل  يف  التحكم  وبعد   
ملحقة  جمعوية  إطارات  استنبات 
الجمعيات  عىل  والتضييق  وريعية، 
يف  الحق  ورضب  الدولة،  عن  املستقلة 
وصوالت  تسلم  منع  عرب  سواء  التنظيم 
التأسيس أو تجديد املكاتب، أو عرب الحل.

االحتجاج  يف  الحق  رضب  وبعد   
كورونا  جائحة  واستغالل  السلمي، 
التعبريات  منع  حلقة  الستكمال 

االحتجاجية يف الشارع.
 بعد كل هذا، جاء دور اسرتداد الدولة 
همت  إصالحات  من  قدمته  أن  سبق  ملا 
عىل  إصالحات  وهي  االنتخابية،  العملية 
علتها ومحدوديتها كانت عىل األقل تمثل 
التي  االنتخابات  مع  بالقياس  تقدما 
كانت قائمة وفق نمط االقرتاع الفردي يف 

دورة حاسمة وحيدة.
عن  حتى  تعرب  ال  انتخابات  إنها 
ستتوجه  التي  القليلة  الفئة  اختيارات 

نحو الصناديق.

الحقوقية  الحالية  السياقات  إن 
تقتيض  كانت  واالنتخابية  والسياسية 
التي  تلك  الديموقراطية حتى  القوى  من 
حسمت يف خيار املشاركة االنتخابية منذ 
تعلن  أن  فقط،  املقاطعة  وليس  زمن، 
النظام  وجه  يف  واضحة  نظام  نقطة 

السيايس السلطوي.

يمكن  ال  أنها  فيها  تعلن  نظام  نقطة 
ظل  يف  الواجهة  ديموقراطية  تزكي  أن 
وتكبيل  السيايس  االعتقال  يف  االستمرار 
يف  الحق  ورضب  والتدوين  الرأي  حرية 

التنظيم والحق يف االحتجاج السلمي.
انتخابية  قوانني  وجه  يف  نظام  نقطة 
فيها  متحكم  االنتخابية  العملية  تجعل 

قبال.
نقطة نظام يف وجه املقاربة األمنية يف 

التعاطي مع الشأن العام.
زواج  تغول  وجه  يف  نظام  نقطة 

السلطة بالثروة.
وأخريا وبكل ألم أقول: لم تقدم الدولة 
أي تنازل ولو شكيل عىل مستوى الحقوق 
والحريات يربر املشاركة يف ديموقراطية 
الواجهة، فيما ساهم رفاق لنا يف رشعنة 
العبث، ولو أنهم كانوا غري مهيئني حتى 
تشكيل  تم  التي  والطريقة  العبث.  لهذا 

اللوائح وفقها كانت الدليل األبرز. 

تعريب:



عدد 472 من 01 إىل 15 شتنرب 2021 6

يف وقت مىض، كان من السهولة بمكان اإلجابة 
عىل سؤال كيف نصبح »نخبة«؟، أي مثال كيف 
يمكن أن يصبح الواحد فينا نائبا برملانيا مثال أو 
مسؤوال سياسيا أو وزيرا المعا أو موظفا ساميا 

صاحب رتبة عالية متميزة يف هرم الدولة؟
كانت  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  بالطبع   
يف  املغربية  املمارسة  أو  املغربي  بالواقع  تتعلق 
إضفاء  طرائق  و«الرتقيات«..ويف  »التعيينات« 
السريورات  ويف  السياسية،  الوجاهة  طابع 
عىل  سواء  للتنخيب،  فيها  املفكر  غري  أو  املفكر 
أو عىل مستوى املضمون وهي  مستوى الشكل 
ونماذج  وأشكال  مسارات  برسم  تسمح  التي 
يطرح  ذلك  مع  ظل  السؤال  سارية...لكن  ظلت 
نفسه يف كل مرحلة زمنية تعيش فيها السياسة 
ويعيش  تصدعات  املجتمع  تعرتي  أو  إخفاقات 
هذا  ويطمح  أمل  وخيبات  إحباطات  أفراده 
املجتمع إىل تغيري وإصالح..فينبعث ذلك السؤال 
ما النخبة السياسية؟ من رماده..وتطرح أسئلة 
للمجتمع  هل  قبيل  من  به..  مرتبطة  أساسية 
تطوره  مسار  من  نابعة  فعال  حقيقية  نخبا 
وتناقضاته ورصاعاته تعرب عنه ،تقوده، وتحقق 
آماله العريضة..؟ حني يواجه املفكر املغربي عبد 
الله العروي هذا السؤال ماهي النخبة ؟ يتوجه 
إىل  الوقت  والنقدية يف نفس  التحليلية  بطريقته 
مسألة  معالجة  إىل  والظواهر؛  القضايا  بواطن 
»األمية« املتفشية يف املجتمع. وكيف تشكل عامال 
التعريف(  فيعرف)من   . إيجابا  أو  سلبا  مؤثرا 
يف  يعيش  مايزال  الذي  ذلك  يعتربه  الذي  األمي 
بصفاتها،  يتصف  بلهجتها  يتكلم  أمه.  حضن 
يعيش  إرضائها،  عىل  ،يعمل  أغراضها  يتوخى 
عندما  حتى  حياتها  أفق  يتعدى  وال  حماها  يف 
املربية  هي  عنده  هنا  عنها.واألم  بعيدا  يهاجر 
وتأثريها  دورها  ينتهي  .ال  والدائمة  الوحيدة 
تربية  هي  األم  القطيعة..فرتبية  أو  باملوت  إال 
الطبيعة  بني  وصل  حلقة  ،وأنها  املرضع  الوالدة 
واملجتمع .فبقدر ماهي قريبة من الطبيعة بقدر 
الوالء،   : الطبيعية  النوازع  ولدها  يف  ترسخ  ما 
يعرتض  أن  هنا  الطمع،الخوف،الخ.ويمكن 
منه  ينطلق  الذي  املوقف  هذا  عىل  معرتض 
العروي بدعوى أن األم يمكن أن تكون أمية وال 
تكون جاهلة. بل يؤكد عىل أنها قد تكون مهذبة 
؟  ثقافة  أية  .لكن  نعم  العروي  يجيبه   . مثقفة 
أي تهذيب؟ وهنا تدخل يف املعادلة عوامل أخرى، 
مميزات زائدة.فهذه األرسة »األمية« حيث يكون 
»الوالد« زائرا يف أفضل الحاالت، إما بدوية وإما 
حرضية، عربية أو أمازيغية أو مختلطة، رشيفة 
أو عامية، طرقية أو سلفية، مخزنية أو سوقية، 

الخ.
بهذا  العروي  نظر  يف  تتغري  ال  األم  وظيفة  إن 
التمايز. تقوم دائما بدور الوسيط الحافظ. لكن 
ما تحفظه، ما توصله، ما تلقنه من لغة وتقاليد 
 ، أخرى  إىل  منطقة  من  يختلف  وآداب  وأعراف 
من طبقة إىل أخرى.ترتفع األمية عنده ال بإتقان 
الكون  مقوالت  بحفظ  وال  والقراءة  الكتابة 
واإلنسان واملايض، بل وهذا ما يؤكد عليه العروي 
عندما يستقل املرء بذاته ويرى فيها املادة التي 
بشيد بها الكيان السيايس .هنا يف نظره ندخل إىل  
ميدان أو مجال جديد .البد من تربية مختلفة بل 
مناقضة لرتبية األم ،هي »الرتبية املدنية« .وهذه 
الرتبية تتمثل بالرضورة تجارب غري تجارب األم.

تتغري اللهجة،تتجرد املفاهيم ،يتسع األفق،تكثر 
هنا  العروي  يتطرق  التصورات.  وتتنوع  املثل 
والتعليم  املدنية  الرتبية  بني  العالقة  إىل  بالذات 
النظامي ،وحتى العايل منه.بل الغالب يف رأيه هو 
،فتساعد  األم  تربية  تساير  النظامية  الرتبية  أن 
عىل تكريسها، تربيرها ،تقويتها ونرشها: وهو 
أمر مالحظ عندنا. نتشكى باستمرار من ضعف 
واتباعيته  التأليف  شح  ،من  عندنا  الصحافة 
السياسبة  األحزاب  عجز  ..ومن  إبداعيته  بدل 

ومختلف  النقابات  ..ومن  وتقاعسها  وترهلها 
أثناء  جيدا  يتجىل  ..وهذا  املدنية  التنظيمات 
ونرى  نسمع  مما  .فنخجل  االنتخابية  الحمالت 
خارج  بأخرى  عندنا  الحملة  تزامنت  إذا  ،سيما 

حدودنا وتفرض علينا املقارنة .
إذا كان الحال هكذا، األمية متفشية والتعليم 
النظامي ووسائل اإلعالم والنشاط العمومي ،كل 
ذلك ال يفعل سوى إعادة إنتاج املوروث،ما العمل 
من  الخروج  يمكن  كيف  العروي  ؟يتساءل  إذن 
هذه الحلقة املفرغة ؟كيف يمكن أن يتم الفطام 
التأويل  جدوى  ؟وما  املرجوة  النقلة  وتتحقق 
التأويل  ليس  ؟أو  به  نقوم  الذي  الديمقراطي 
السلفي هو دائما هو األقوى ..ملاذا ؟ ألنه يملك 
لديه  التجديد هو  إذ   ، »التجديد«  ذاته وسائل  يف 
يف  مسألة  العروي  يوضح  وهنا  القديم؟.  إحياء 
غاية األهمية وهي : أنه ليس مسلما أن التجديد 
بهذا املعنى أيرس من إنشاء جديد حقيقي،حتى 
وإن كان الجديد عندنا معروفا مبتذال عند غرينا.

األصولية  املشاريع  كل  تعثرت  ملا  كان سهال  لو 
وملا أرغمت عىل استعمال القوة  صحيح أن كثريا 
من األوهام اإلصالحية التلقائية قد تحطمت،تلك 
التقدم  إىل  التواقة  البرشية  بالنفس  املتعلقة 
،بالطبقة  للتنوير  كقاطرة  باالقتصاد  والتحرر، 
الحر،باملثقفني  املنتج  اإلنسان  كطليعة  العاملة 
بالتجربة  اتضح  والعدل،الخ.قد  العقل  كأنصار 
 ، املستوى  هذا  عىل  أيضا  يعمل  الديالكتيك  أن 
وأن العوامل املذكورة قد تخدم بسهولة االتجاه 
وذلك  وإحيائه.  القديم  تركيز  أي  املعاكس، 
النفس.  وعلماء  املؤرخون  فصلها  ألسباب 
ينتهي العروي وهو يعقد األمل يف تحقيق تجديد 

صحيح، اىل أن ذلك معقود اليوم يف نظره عىل :
- اعتماد ديمقراطية الجهوية املحلية إذ يبدو 

خيارا ال مفر منه لتفادي التمزق والفوىض.فما 
نلقي نظرة عىل ما يجري  أن  إال  علينا يف نظره 
حولنا،لنرى أنه كلما تأخر تطبيق املبدأ تضاعف 

خطر التفكك .
عوملة  إطار  يف  الدولية  للمنافسة  التعرض   -
أن  يستطيع  أحد  ال  أن  اليوم  االقتصاد.فواضح 
يكتفي بما ينتج، وإال عاد إىل القرون الوسطى. 
بالذبول  نفسه  عىل  يحكم  غريه  ينافس  ال  من 
العروي  يعتربها  القاعدة  واالضمحالل.هذه 
هي الفيصل بني املقبول واملرفوض يف املشاريع 
القديم  إحياء  أن  للجميع  اتضح  اإلصالحية.إذ 
واملساواة  التالحم  منظور  من  مغريا  بدا  ،مهما 
،إذا  الدويل  التنافس  مجمل  يف  عائق  إىل  ،يتحول 
يف  االنخراط  هو  إنجازه  عىل  اإلقدام  ثمن  كان 
إبداله  سوى  مخرج  الفاشلة،أي  الدول  قائمة 

بمرشوع معاكس ،هو املرشوع الديمقراطي ؟.
يعتربها  التي  السياسية  األحزاب  -تطور 
مسلوبة  أنها  ألعضائها  يتضح  مما  العروي  
ملنطق  وعيها،خاضعة  دون  ،مسرية  اإلرادة 
املبايعة ،رديفة لنفوذ البطانة ،ما لم تتعال عىل 
مستوى الزاوية أو العشرية أو النادي أو النقابة .

،إما  املدني  باملجتمع  يسمى  ما  تنشيط   -
الخارج.  من  وتشجيع  بإيعاز  أو  ذاتية  بمبادرة 
إىل  بالعروي  األوضاع   هذه  تؤدي  هل  ولكن 
اليأس؟ رغم كل العوائق يعترب أن األمل معقود، 
عىل  بالتحديد  ذكرها  التي  القنوات  هذه  عرب 
الصالح  بالكلمة  يعني  املنفعة.ال  فاعلية منطق 
األمي. اإلنسان  لذهن  أبدا  يتمثل  ال  الذي  العام، 

هذا  من  األمي  يفهمه  ما  بالضبط  يقصد 
يؤدي  أن  األمل  العيني.  اآلني  النفع  أي  اللفظ، 
الداخيل  الظرف  واالستتباع،  باالستصحاب   ،
والخارجي إىل تضمني املصلحة الشخصية معنى 
جديدا. واألمر بالنسبة للعروي غري ممتنع عقال.

حولنا  تغري  يشء  كل  أن  املفكر  هذا  يعرتف 
اليوم،  ماهي  ويتساءل  سنة.  عرشين  منذ 
أو  النخبة  أو  الواحد  مصلحة  بامللموس، 
الجمهور؟ هنا يتطرق يف إجابته عىل السؤال إىل 
األمية من جديد.. فيعترب أنها كانت اىل حد اآلن 
بالنسبة  فائدة  والواسع،  الضيق  بمعنييها،  لها 
سلطانه  لبسط  الواحد  منها  يستفيد  للجميع. 
الجمهور. من  لتثبيت نفوذها، وكذلك  والبطانة 
أميته؟  يستثمر  أال  االنتخاب،  أثناء  صوته  يبيع 
فالجميع  اليوم  أما  غريه.  ويتهم  نفسه  يربئ 
ونقيصة،  عيب  إنها  يقولون  العروي  نظر  يف 
اإلخوة  مع  املستقبل  يف  ،عائق  املروءة  يف  خدش 
مجتمع  من  الطفرة  أن  ينكر  أحد  ال  والجريان. 
املروءة والرشد  دليل  إىل مجتمع مدني هي  أمي 
والهمة .التخلف يف هذا امليدان يجزم العروي أنه 
يرض بالسمعة أوال ثم ال يلبث أن  يمس املصالح. 
،االقتصاد  والداخل  الخارج  بني  الجدل  أن  كما 
والسياسة ،التجارة والقانون، يؤكد العروي أنه 
تم تجريبه مرارا ولواله ملا كان تطور يف التاريخ. 
ويف تحليله يؤكد مرة أخرى العروي أن استعماله 
 . وارد  غري  اإلخفاق  أن  يعني  ال  أمل  للفظ 
يف  الرهان  تخرس  قد  كلها  نظره  يف  فالبرشية 
نهاية املطاف ضد الطبيعة ،ضد الحيوانية، ضد 
الفناء. فحضارتنا  يراها العروي أنها قد تخفق 
إخفاقا تاما إذا لم تتغلب عىل محنتها الحالية وال 
عزاء لها يف ثورة العنف.دولتنا الوطنية هي أيضا 
يف نظره قد تخفق كما أخفقت دول أخرى كثرية 

لم تعد توجد إال باإلسم يف قائمة االمم املتحدة.
وبالقدر  وارد  نظره  يف  أيضا  النجاح  ولكن 

نفسه، وإال ملا فكر يف األمر أحد . 
خالصته  ويف  حديثه،  يف  العروي  يخلص 
مستفهما:  ..فيتساءل  وعربا  دروسا  املكثفة 
يروجها  من  يوجد  وكان  جملة   سياسة؟  الكل 
قبل ثالثني سنة املثقفون يف املجتمعات املتقدمة، 
حيث يكثر من ال يقيم للسياسة وزنا. وينغمس 
يف التجارة أو الفن او البحث العلمي أو الرياضة 
.فالدول الديمقراطية يف نظره تمارس السياسة 
هو  عندنا  قليال.الحاصل  عنها  وتتكلم  كثريا 
أحدهما  ويبادر  إال  اثنان  منا  يلتقي  العكس.ال 
أن يكون  الخرب ؟والخرب ال يتصور  بالسؤال: ما 
الدين«  غري سيايس  . ال غرابة إذن أن »نسيس 
رأي  يف  والسبب  »السياسة«.  »ندين  مما  أكثر 
العروي وكما حدده سابقا هو أنه لم يحصل بعد 
العقل،  إىل  الغريزة  الرضوري من  الفطام  عندنا 
الهمة،  إىل  التوكل  إىل االستقالل، من  االتباع  من 
السياسة  يجعل  املواطنة.وما  إىل  املبايعة  من 
.ال  شموليتها  هو  بالضبط  هو  عندنا  بئيسة 
عن  »الدبزة«،القهر  عن  »الغمزة«  تنفصل 
/تدبري. السياسة  /رعايةعن  املؤالفة،السياسة 

تتأهل  واسعة  سياسية  نخبة  بعد  تتكون  لم 
ملدة  املسؤولية  تتحمل  باستمرار،  وتتجدد 
مؤقت،كمرحلة  وبالتايل  مكلف  كعبء  محدودة 
الزمة ضمن تجربة أوسع وأغنى.فيستطيع املرء 

أن يقول: هناك حياة قبل وبعد السياسة . 

* إشارة ضرورية :
السياسة  يف   الحديث  هذا  بناء  يف  اعتمدنا   
»من  الهام  كتابه  عىل  العروي  املغربي  للمفكر 
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أعمدة ثابتة

 

حني يواجه املفكر 
املغربي عبد اهلل العروي 

هذا السؤال ماهي النخبة؟ 
يتوجه بطريقته 

التحليلية والنقدية يف 
نفس الوقت إىل بواطن 
القضايا والظواهر؛ إىل 

معاجلة مسألة »األمية« 
املتفشية يف اجملتمع. 

وكيف تشكل عامال 
ال غرابة إذن أن مؤثرا سلبا أو إجيابا

»نسيس الدين« 
أكثر مما »ندين 

»السياسة«. والسبب 
يف رأي العروي وكما 

حدده سابقا هو أنه 
مل حيصل بعد عندنا 

الفطام الضروري من 
الغريزة إىل العقل، من 
اإلتباع إىل االستقالل، 

من التوكل إىل اهلمة، 
من املبايعة إىل املواطن
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قد تبدو حياتنا الصاخبة عبارة عن كراس 
يبدو  قد  بينها  االنتقال  ومبعثرة،  متعددة 
جدا،  صعب  عليها  البقاء  لكن  وغاويا،  سهال 
استعدادات  السيميائي  الكريس  يتطلب  إذ 
والكذب  القناع  من  تبدأ  مفتوحة،  وصيانات 
والحيلة  الجنس  عند  تنتهي  وال  والتدليس، 
من  وغريها  الحرام  واملال  واألسلحة  واملكر 
واأليديولوجيا  السياسة  أنساق  مضمرات 
والتعصب والكراهية والتكفري، وكريس املثقف 
يظل هو أكثر تلك الكرايس ارتيابا، فهو كريٌس 
للمقصلة، أو لالعرتاف، أو للثرثرة، أو هو يشبه 
االنتظار،  بهواجس  املسكون  »غودو«  كريس 
والتوهم بأن العالم مرمي أمامه عىل الطاولة، 
وأن فكرة الوجود تنحرص يف العالقة التأويلية 

واملتخيلة ما بني الكريس وتلك الطاولة.
»القدس  جريدة  يف  يقطني  سعيد  مقال 
العربي« يوم 2021/8/11 املوسوم »أين يوجد 
املثقفون« أثار شجناً، له امتياز الجرح ووجع 
الغياب، إذ يمكن لهذا السؤال »الفنطازي« أن 
خرم  يف  بحث  وكأنه  »الوجود«  مفهوم  يجعل 
األبرة، أو يف متاهة الرمل، مثلما يجعل األشياء 
أو  ورمادية  غائمة  أو  ضيقة،  والعالمات 
سائلة، فالكلُّ خارج الجغرافيا وداخل النص، 
الواقع.  وخارج  اللغة  داخل  الكّل  يتوه  وربما 
وإشكاليا،  مضلال،  يكون  قد  الوجود،  هذا 
عىل مستوى توصيف املثقف، أو عىل مستوى 
ثمة خريطة واضحة،  تحديد وظيفته، فليس 
من  بيشء  قرين  هو  إذ  واضحون،  أّدالء  وال 
لكنه  التاريخ،  فخ  من  الهروب  أو  املكر، 
أرشيف  يف  بحثا  التاريخ  استدعاء  إىل  يدفعنا 
وعن  املثقف،  هذا  »موجودات«  عن  الوظائف 
واملفضوحة،  الرسية  عالقاته  وعن  أدواره، 
وبعناوين  الكرايس«  بـ«ذاكرة  املمسوسة  أو 
السلطة واملعارضة، واأليديولوجيا واالنقالبات 
العسكرية، وأحسب أن وظيفته يف الحارض ال 
تشبه الخيار الذي ذهب إليه برودسكي حينما 
بأنه  وظيفته،  عن  يسأله  وهو  للقايض،  قال 
شاعر، فرده بسخرية، َمن أعطاك ذلك؟ الوجود 
مشوبا  سيظل  العربي«  لـ«املثقف  الحقيقي 
الكرايس،  لعبة  عن  بعيدا  ليس  بالغموض، 
من  العالم  رؤية  يف  »باربوس«  لعبة  عن  وال 
الرؤية هي خلطة،  الحائط، فهذه  خالل ثقب 
واملتفرج  والخائف  والشبقي  اللص  لوظيفة 
الرسدنة  هي  فيها  ما  أخطر  لكن  والشاهد، 
املريبة لألحداث والوقائع والسري، التي تجعلها 
والزمان،  املكان  طبيعة  حسب  للتغيري،  قابلة 
والعالقات  واألعطيات  الرعب  حجم  وحسب 
واالمتيازات. هذه الوظيفة ستظل »افرتاضية« 
عن  بعيدة  ظلت  إْن  وآمنة،  صالحة  فهي 
دفعت  إن  طالحة  وستكون  الحكم،  جوهر 
ثوريا  أو  ومعارضا،  مشاغبا  ليكون  املثقف 
الحكومات،  بعض  إن  قيل  حتى  متفقها،  أو 
تسعى دائما لرتويض املثقفني، وإبعادهم عن 
صناعة الوضوح الذي قد يشبه صناعة األلغام 
الرمزية، وربما عملت بعض أجهزتها الرسية 
الحداثية،  بعد  ما  االتجاهات  تشجيع  عىل 
ثقافية«  »لوغارتمات  عن  تتحدث  ألنها 
مسائل  وهي  أرضية،  غري  بصناعات  وتهتم 
عالقة  وال  العربي،  املثقف  نرجسية  تالمس 
لها بنرجسية السلطة، ال تهدد أحداً، وال ترض 

لذلك  قريب!  أو  بعيد  من  العربية  الحكومات 
الخفي  إحساسه  يعيش  العربي  املثقف  ظل 
أو  املاركيس  بمعناه  الوظائفي،  باالغرتاب 
الخيار  هو  »اللغوي«  تمثيله  وأن  الوجودي، 
وأن  ولرهاناته،  ملواقفه،  واإلشباعي  املتعايل 
خاضعا  يجعله  ما  هو  اللغة  خارج  وجوده 
السياسية   – السلطة  ولشهوة  للمعايرة، 
صفة  إعطاءه  وأن  والدينية-  واأليديولوجية 
من  تبدأ  واملواجهة،  والتجاوز  الشجاعة 
التمرد، ويف صنع وجود مضاد،  مسؤوليته يف 
الغياب«  »شهوة  خيار  مع  سيتقاطع  والذي 
كما سماها حيدر سعيد، ومع بطش صاحب 
الكرايس  لعبة  يكره  الذي  األبوي  الكريس 
األخرى، والذي ال يطمنئ لسالم »األمة« إاّل عرب 
األبنوس،  من  املصنوع  العايل،  كرسيه  رسدية 
أو من أعصاب الناس أو من الخيزان ال فرق..

الشائهة،  العربي  املثقف  وجود  حكاية 
وحتى املطالبة له بدور »عضوي« عىل طريقة 
غراميش ستظل عسرية، إذ يتطلب الدور وجود 
خفيا  ولو  نوعا،  يعني  والكريس  »الكريس« 
من السلطة، حيث فعل املراقبة والكشف عن 
عىل  الصعب  من  ممارسات  وهي  املستور، 
دون  بها  السهل  القبول  عربية  حكومة  أي 

رشوط..
كلنا مهددون لكن!

يجد  كان  املايض  يف  العربي  الثقايف  املجتمع 
اإليوان-  السقيفة-   – -الجامع  املكان  يف 
بوصفه الهابيتوس الجمعوي، مجاال ملمارسة 
وظيفة السجال والتمثيل، التي ال تتعدى حدود 
»الوالية الخاصة« وليس »الوالية العامة« كما 
يقول الفقهاء، ألن تلك الوالية تخص السلطة 
املعارضة  وظيفة  وأّن  ومنابرها،  وأحزابها 
والشطارة،  والكدية،  بالصعلكة،  رهينة  ظلت 
البصاصني  عيون  عن  والتخفي  العزلة،  يف  أو 
وحتى  الشعراء،  أعداد  عددهم  يفوق  الذين 
كثريا،  يختلف  ال  اليوم  الثقايف  الهابيتوس 
أمكنة  هي  إذ  واملنصات،  الوظائف  تغري  رغم 
تتكرر فيها عزلة املثقف، وخصخصته، حيث 
وحتى  واألرصفة،  املقاهي  مجتمع  يتحول 
هابيتوس  إىل  واملجاليس  األكاديمي  املجتمع 
وجدلها،  األفكار  حوار  فيه  يتبدى  »معريف« 
واستعمال  اللغة  مخرجات  ضوابط  وإلقرار 
تسميات  وهي  واملفاهيم،  املصطلحات 
النسق  وتقويض  بنقد  تعنى  ال  استعارية، 
والخطاب العميق، بل تكتفي بلذائذ املناوشة، 
»النسق  بتهريب  تغامر  حالتها،  أحسن  ويف 
املضمر« عرب خطاب السخرية والنكتة، وعرب 

وتوريات  واستعراضات  وشتائم  استعارات 
يف  تغيب  أو  االستعمال،  بعد  عادة  تنطفئ 
نقد  خطاب  تضع  ال  فهي  العمومي،  الشارع 
أولوياتها  رأس  عىل  مثال  وتغيريها  السلطة 

وبرامجها.
تاريخ  عن  كناية  الثقايف  الكريس  تقزيم 
الحماقة  فمن  السلطة،  رهاب  وعن  الخوف، 
عملية  أفكار  مناقشة  يف  إشهارا  نجد  أن 
عن  وفصله  الديني«  الخطاب  »إصالح  عن 
»خطاب الفتوى« ألن مثقف املقهى، والبيان، 
بوصفه  املايض  بنقد  سيكتفي  والدرس 
التي لم نتجاوزها  الغائبة، أو العقدة  املنطقة 
الحارض  مسائل  يف  النظر  ألن  اآلن،  لحد 
كثرية  بمخاطر  محفوفة  عملية  ستكون 
ذاتها.  السلطة  استعمال  نقد  خطر  أولها 
نحن مهددون وجوديا، وأن كراسينا ال تصلح 
قد  توصيفات  هذه  الثقايف«.  لتمثيل«وجودنا 
واقعية،  لكنها  وتجريدية،  عمومية،  تبدو 
بوجود  يكتفي  ال  الوجود  عن  البحث  ألن 
البطولية،  والتخيالت  والرسديات  األفكار 
ونزع  الدوستوبية  املدن  ترميم  وأوهام 
صادما  وعيا  يتطلب  ما  بقدر  عنها،  األشباح 
الحقيقيني،  األشباح  مواجهة  وإىل  للواقع، 
املغروسني يف الوعينا، واملسؤولني عن مراقبة 
والخطاب  السيايس  الخطاب  صناعة  وظائف 
مراقبة  يف  مسؤوليتهم  عن  فضال  الحقوقي. 
صناعة الرأي العام والوجدان والضمري، وهذه 
مقاربات  وتتطلب  حساسة،  قضايا  أيضا 
الرأي  يكون  أن  فالحكومات ال تسمح  حذرة، 
الثقايف،  حصة  من  والضمري  والوجدان  العام 
التي  الدسائس  من  كثريا  الثقايف  ذلك  يف  ألن 
يجعل  ما  وهذا  الحكومات،  تلك  منها  تخىش 
وجوده  وأن  واملراقبة،  العني  تحت  املثقف 
سيظل مرهونا بوظيفته كمواطن سياقي، ال 
يؤمن بالشغب املعريف، وال بالوالءات والتآويل 

املضادة..
هانات الكرايس

للوظيفة  ثقافية نظرية  البحث عن وظيفة 
النسق  السلطوية يتطلب وجود  أو  السياسية 
حدود  ومدى  الوظائف،  تلك  لحركة  الفعال 
سلطة  أن  أظن  وال  وحقوقها،  صالحياتها 
تطمنئ  حتى  أو  بذلك،  تقبل  واحدة  عربية 
للحلول الثقافية، ليس ألن املثقفني حاملني أو 
خياليني، أو »بطرانني« بل ألن رهانات الكرايس 

ال تقبل النزق الثقايف، وال التأويل الثقايف، إنها 
محكومة بقاعدة الضبط والطاعة، والنظر إىل 
مثقف  من  هناك  ليس  كما  مرسور«  »سيف 
التورط  حماقة  يملك   – أصابعه  حدود  يعرف 
بهذه اللعبة، التي ستحوله إّما إىل أراجوز أو إىل 
مرسور آخر، أو إىل حارس من حراس الرشف 

الحكومي..
واملشاريع  املؤسسات  يف  الثقايف  الوجود 
الكربى، ومنها املشاريع النقدية، أو التنويرية 
وغريها ال تعني حيازة كاملة لإلنوجاد بمعناه 
ولم  ناقصا  ظل  حراكا،  تعكس  بل  الفاعل، 
باكتماله،  تقبل  ال  الحكومات  ألن  يكتمل، 
إىل مرشوع، وال  التنوير  يتحول  بأن  تقبل  وال 
النقد ال  النقد إىل ممارسة علنية، السيما وأن 
الجابري،  طريقة  عىل  العربي  العقل  يخص 
التي  والكف  الفاسد،  الضمري  سيمّس  بل 
يخون،  الذي  والجسد  وتزّور،  وتقتل  ترسق 
وباالتجاه الذي يدفع إىل إثارة السؤال الثقايف، 
البطل أو املنقذ،  التبشري بصناعة املثقف  وإىل 
تتسع  أو  مناوئة  أخرى،  كراٍس  صناعة  وإىل 
للمختلف، وهنا تكمن أهمية »السؤال الثقايف« 
أو  تهديدا،  أو  تعرية،  أو  استفزازا،  بوصفه 
بوصفه دعوة للحكومات العربية التي فشلت 
تغويل  يف  ونجحت  املستدامة،  التنميات  يف 
الثقايف«  »امللف  تهميش  ويف  األمني«  »العقل 
األمن  خفايا  يف  ملفا  ليكون  توسعيه  ربما  أو 

الثقايف..
سيظل  أهميته،  رغم  يقطني  سعيد  سؤال 
مشفوعا  القاتل،  فراغنا  عىل  مفتوحا  سؤاال 
بحلم البحث عن حلول ملصائبنا الثقافية، وعن 
تبدأ  قاهرة،  »تغوالت«  من  يواجهنا  ما  رؤية 
الشعبوي  إىل  التكفريي،  األصويل  التغّول  من 
والجماعوي والطائفي، وال تنتهي عند التغّول 
غابة  عىل  سلطته  فرض  الذي  السلطوي 
جعل  مثلما  يرضسون،  الجميع  وترك  العنب، 
كرسيه الوثري والعريض عنوانا غاويا يف فضاء 

املقهى واملجلس والجامعة…

* كاتب عراقي
نرش عىل موقع القدس العربي

علي حسن الفواز *
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الجارية،  السنة  خالل  عديدة،  دول  شهدت 
دول  أنهت  العربي،  وطننا  ويف  انتخابات.  إجراء 
والجزائر(،  سورية  )حال  االنتخابية  استحقاقاتها 
بينما تستعّد أخرى إلجراء هذه االستحقاقات، قبل 
ُمتّم شهر ديسمرب/ كانون األول املقبل )حال العراق 
واملغرب(. يمكن اعتبار -2020 2021 سنة انتخابات 
بامتياز. وقد تمثَّل أقوى حدث، عىل الصعيد العاملي، 
يف االنتخابات الرئاسية، التي عرفتها الواليات املتحدة 
األمريكية، بالنظر إىل السجاالت القوية التي واكبتها. 
وعىل الرغم من أن االنتخابات األمريكية يف نوفمرب/ 
جو  املرّشح  لصالح  استقّرت  املايض  الثاني  ترشين 
من  نزاهتها،  طاول  الذي  التشكيك  أن  إال  بايدن، 
ترامب ومعظم الجمهوريني، سيظل الحدث األبرز يف 
إجراء  قبل  نشب  الذي  السجال  أن  كما  الشأن.  هذا 
النتائج،  صدور  بعد  وحتى  االستحقاقات،  هذه 
الشك عىل مدى رشعية  يلقي بظالل من  أن  إال  أبى 
االنتخابات، بوصفها آلية ديمقراطية لتمثيل اإلرادة 

الشعبية، عىل جميع الدول.
االنتخابات«  »ديمقراطية  إن  القول  يمكن  هل 
سواء  االنتخابات،  هذه  كّفت  هل  اليوم؟  مأزق  يف 
ما  تمثيل  أم مهنية، عن  أم محلية  أكانت ترشيعية 
االستحقاقات  تتايل  مع  الشعبية«؟  »اإلرادة  تسّمى 
االنتخابية، يف أكثر من بلد، يف الرشق كما يف الغرب، 
أخذنا نسمع كثريا من الترصيحات امُلشكِّكة يف نُُظم 
االنتخابات، مثل ما جاء عىل لسان الرئيس السابق، 
االنتخابي  النظام  أن  إىل  نبّه  حني  أوباما،  باراك 
ويجب  صحيح،  بشكل  يعمل  يعد  »لم  األمريكي 
إصالحه«. أكثر من ذلك، ونتيجة له، رصنا يف »قلب« 
اعتماد نُظم جديدة بديلة للنظام الديمقراطي الذي 
يقوم عىل األحزاب أساسا. مهما كانت ِجّدة املساعي، 
لم  السيايس  العقل  فإن  اإلطار،  هذا  يف  الحاصلة 
األنظمة  يف  موجود،  هو  مما  أفضل  ابتداع  يستطع 

االنتخابية التقليدية القائمة.
األفضلية  تعزو  التي  املالحظة  هذه  وتنطوي 
لألنظمة االنتخابية الغربية عىل حكم معياري. بدل 
االنتشار«،  »سعة  عن  الحديث  يمكن  »األفضلية«، 
دامت  ما  االنتخابية،  للديمقراطيات  بالنسبة 
املركزية الديمقراطية، يف الحزب الشيوعي الصيني، 
بخصوص  ُمختلف،  بديل  ملنح  مؤهلة  ظّلت  مثال، 
تمثيل اإلرادة الشعبية. وقد قال األمني العام للحزب 
الشيوعي الصيني، يش جني بينغ، يف زيارته أوروبا، 
سنة 2014، إن نظام التعّددية الحزبية لم يُكتَب له 
التجربة  إىل  يميلون  ملن  بالنسبة  الصني.  يف  النجاح 
الصينية، يبدو أن النمو االقتصادي، يف ظل االستقرار 
االجتماعي، أهّم من حرية التعبري، هذه التي تتجّسد 
وقد  )الحزبية(.  التعّددية  السياسية  املشاركة  يف 
فريوس  عىل  السيطرة  يف  الصني،  نجاحات  تابعنا 
كورونا، ومن ثم الحفاظ عىل نسب مرتفعة من نُمّو 
اإلعالمي  السجال  ذلك  إفراز  إىل  أدى  ما  اقتصادها، 
عىل  السيايس  النظام  هذا  تفاضلية  عن  الساخن، 
 - األورو  السيطرة  فشل  أعقاب  )يف  ذاك  حساب 
تدهور  من  ذلك  أعقب  وما  الوباء،  عىل  أمريكية 

اقتصادي(.
اإلرادة  تمثيل  الشيوعي، يف  البديل  بعيد عن  وغري 
القذايف  معمر  العقيد  نظام  لدينا  كان  الشعبية، 
اللجان  سّميت  ما  عىل  يقوم  ظل  الذي  »الهجني«، 
يالحظ  ذاته،  السياق  ويف  زواله.  حني  إىل  الشعبية، 
الدولة  رأس  عىل  سعيّد،  قيس  األكاديمي،  وجود  أن 
الشعبية«،  »اللجان  نظام  إىل  األقرب  بات  التونسية 
املحيل،  بالحكم  يُعرف  بما  األخذ  اعتزامه  إطار  يف 
قراءة  خالل  من  امُلنتَخبة.  الجهوية  واملجالس 

مؤرّشات، يبدو أن سعيّد يسري باتجاه إحداث تعديل 
أمر  يف  الرمادية،  املنطقة  من  الخروج  دستوري. 
النظامني،  بني  امُلوزَّعة  التونيس،  الدستور  طبيعة 
األولويات  مقدمة  يف  ستكون  والرئايس،  الربملاني 
حساب  عىل  لـ«الرئايس«  انتصارا  الدستورية، 
معالم  تتّضح  لم  الساعة،  حد  إىل  »الربملاني«. 
فلسفة سعيّد بهذا الشأن، باستثناء مؤرّشات يمكن 
استقاؤها من ترصيحاته وتعليقاته، سواء التي أدىل 
خالل  أم  الرئاسة،  إىل  االنتخابية  حملته  خالل  بها 
عىل  »انقالبه«  حني  إىل  الدولة،  رأس  عىل  وجوده 

الدستور التونيس.

تونس،  يف  الحكم  عىل  سعيّد  سيطرة  سياق  يف 
كما تجّسدت يف االستحواذ عىل السلطة الترشيعية، 
إىل  باإلضافة  الحكومة،  رئيس  بسلطات  واالستئثار 
قليال  سؤال  هناك  القضائية،  السلطة  عىل  هيمنته 
ما يطرح: هل كان يف وسع الرئيس تحقيق هيمنته 
مع  املتكّررة  رصاعاته  ظل  يف  الحكم،  عىل  املطلقة 
الجيش،  مساندة  لوال  والحكومة،  الربملان  رئييس 
وباقي ُقوى األمن يف البالد؟ عىل الرغم من تلك األزمة 
السياسية الحاّدة التي شهدتها تونس أكثر من ستة 
أكثر  اجتماعي   - اقتصادي  وضع  ظل  ويف  أشهر، 

من  هناك  ليس  كورونا،  وباء  انتشار  فاقمه  سوءا، 
سياسية،  حلول  ابتداع  سوى  ديمقراطي  »مخرج« 
التونيس.  الدستوري   - السيايس  النسق  داخل  من 
يوضح  الجيش،  من  بدعم  الرئيس،  خيار  انتصار 
مآل التعديالت الدستورية املفرتضة استقباال. كانت 
إحداهما  أن  إال  الخلفية،  يف  إرادتان شعبيتان  هناك 
الدستور  خارج  من  ولكن  األخرى،  عىل  انترصت 
)البند  بنوده  أحد  عنق«  »يلّ  باألحرى عرب  أو  نفسه، 

.)80
الرصاع  صعيد  عىل  العب  أكرب  الجيش  يعترب 
بطريقة  العربية،  البلدان  معظم  يف  السيايس، 
يف  ذلك  حصل  ناعمة.  ُمضمرة  أو  خشنة،  مبارشة 
التعديالت  اليوم.  مرص وسورية، ويحصل يف تونس 
الدستورية التي تحدث يف الدقيقة التسعني، لتخويل 
الرئيس فرصا زائدة للرتّشح، تتّم تحت نظر الجيش 
ُمنافسني  رئاسيني،  تأهيل مرشحني  أما  ومباركته. 
عىل مقاس أقّل من الرئيس، فذلك أضحى من آليات 
اآلخر.  هو  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  يف  التحكم 
أما بدال من ذلك، أي يف وجود منافسني أقوياء، فإن 
امللفات  »تحريك«  إىل  اللجوء  يحصل  أن  الغالب  من 
أوىل،  مرحلة  يف  اإلعالمي  التشهري  بغاية  القضائية، 
يف  الرتّشح  مسطرة  عرقلة  تعقبه  أن  أساس  عىل 
رأس  عىل  السييس  الفتاح  عبد  والية  ثانية.  مرحلة 
مريس،  محمد  املنتخب،  الرئيس  إطاحة  منذ  مرص، 

ُحبىل بعدد من الخالصات واالستنتاجات.
التقنية، يف  اإلجراءات  إىل  اللجوء  يبقى  ذلك،  ومع 
مسعى إىل التحّكم يف نتائج االنتخابات، من الوسائل 
يُعرف  بات  جديد  هناك  املغرب،  يف  نعومة.  األكثر 
يفرزه  وما  هنا،  االنتخاب،  االنتخابي«.  بـ«القاسم 
وليس  لني،  امُلسجَّ قاعدة  عىل  يحصل  نتائج،  من 
امُلصوِّتني )املقرتعني(. وإن رفض هذا القاسم حزب 
األحزاب  أغلبية  أن  إال  اإلسالمي،  والتنمية،  العدالة 
ارتضته فيصال، حتى تلك التي رفضته عالنية، عىل 

هكذا،  املبدئية.  مواقفها  عن  التناقض  درء  سبيل 
االنتخابي  الشوط  بلغ  قد  اإلسالمي  الحزب  يكون 
الحكومة  رأس  عىل  متتاليتني  واليتني  بعد  ُمنهكا، 
بعض  من  سينال  الذي  االنتخابي  القاسم  املغربية. 
الرصيد االنتخابي املفرتض، ُمعزَّزا بضعف الحصيلة 
الحكومية، يحيالن »العدالة والتنمية« إىل »الهامش«، 
اللهم إال إن ُكتب له »تحالٌف« ما، يُسعفه يف تجنّب 
إليه  أن أقىص ما يطمح  املعارضة. أتصور  »ثالجة« 
أن  الحالية،  العثماني، يف محطته  الدين  حزب سعد 
ستفرزها  التي  املقبلة،  الحكومة  يف  ُمشاركا  يظل 

انتخابات سبتمرب/ أيلول 2021.

االنتخابية،  الديمقراطية  من  ينال  ما  هناك  ليس 
عن  العزوف  من  أكثر  وفلسفة،  آلية  باعتبارها 
االقرتاع،  نسبة  تدنّي  أن  ذلك  االقرتاع.  يف  املشاركة 
امللحوظة يف أكثر من بلد، وباألخص يف الديمقراطيات 
االنتخابية.  لألنظمة  مؤرقا  هاجسا  غدا  الغربية، 
إقباال  عرفت  التي  األمريكية،  االنتخابات  بخالف 
ترامب  رئاسة  فرتة  من  بتأثري  االقرتاع،  عىل  واسعا 
االنتخابية  االستحقاقات  تكاد  ال  للجدل،  امُلثرية 
األخرى تعرف، يف دول أخرى، اهتماما من املواطنني. 

عريقة،  ديمقراطية  دولة  تعّد  التي  فرنسا  ففي 
اإلقليمية  االنتخابات  خالل  االقرتاع،  نسبة  جاءت 
دول  يف  االقرتاع،  عن  العزوف   .30% من  أقل  أخريا، 
جودة  عىل  الرىض  عن  يعرّب  يعد  لم  مثال،  أوروبا، 
واالجتماعية  االقتصادية  املشكالت  ظل  يف  الحكم، 
التي صارت تغرق فيها دول »القاّرة العجوز«، سنة 

بعد أخرى.

وإذا كان العزوف االنتخابي يطرح تحّديات كربى، 
بالنسبة للديمقراطيات العريقة، فإن األمر ال يحوز 
كبري اهتمام من الدول العربية. العزوف عن االقرتاع 
ُمربِّرا  أصبح  العربية،  لدولنا  بالنسبة  أوروبا،  يف 
انخفضت  مهما  االنتخابية،  االستحقاقات  لتسويغ 

الجزائري،  الرئيس  ترصيح  التصويت.  نسبة  فيها 
يرن:  صداه  يزال  ما  الصدد،  بهذا  تبّون،  املجيد  عبد 

بقدر  تهم،  ال  االنتخابات  يف  املشاركة  نسبة  »إن 
من  تفرزه  وما  الصندوق،  عن  الناتجة  الرشعية 
بقاء  الترشيعية«.  السلطة  يمثلون  برملانيني  نواب 
نسبة االقرتاع ضعيفة، عند حدود ال%30، ال يطرح 
مشكال بالنسبة للرئيس. واألغرب أن الترصيح امُلعلن 
التصويت  نسبة  بني  »تعسفي«  فصل  عىل  ينطوي 

والرشعية الشعبية – الديمقراطية.
بشكل مبدئي عام، يمكن التوافق حول نسبة ما 
للحكم  املقبولة  العتبة  باعتبارها  الخمسني،  فوق 
الطبيعي  من  وكان  انتخابات.  أية  رشعية  عىل 
الدبلوماسية،  الشؤون  ُمحرِّر  املبدأ  هذا  يدفع  أن 
باتريك وينتور، مثال، إىل القول إن نزول نسبة إقبال 
اإليرانيني إىل ما دون الخمسني يف املائة، يف االنتخابات 
رشعية  بشأن  كبريا  سؤاال  يطرح  أخريا،  الرئاسية 
النظام نفسه. هناك عدة أمور تنال من »طهرانية« 
االنتخابات، باعتبارها آلية ديمقراطية لتمثيل إرادة 
الناخبني: ضعف نسبة التصويت، التعديل الدستوري 
استعمال  انتخابية،  لغايات  التأجيل  املقاس،  عىل 
الخريطة  يف  اإللكرتوني  الريايض/  التحكم  املال، 
االنتخابية )توزيع الدوائر، عدد املناصب يف كل دائرة 

..(، إلخ.
الجارية، هناك استحقاقات  السنة  تُقفل  أن  قبل 
والعراق.  املغرب  يف  الحدوث:  عىل  مرشفة  انتخابية 
غري أن السؤال عن جدوى االنتخابات، وفق ما يجري 
إىل  االستحقاقات  هذه  يحيل  آليات،  من  اعتماده 
مجّرد تسويغات للوصول إىل السلطة. سيظّل صدى 
ترصيح الرئيس الجزائري يرتدد بقوة، ما لم يحدث 
الحالية.  االنتخابية  الُُظم  طبيعة  يف  نوعي  اخرتاق 
األمر أكرب من اإلطار العربي يف هذا املضمار. ذلك أن 
السياق الذي تجري فيه االنتخابات الروسية، أو الذي 
تجري فيه نظريتها الرتكية، من شأنهما أن يقّدما، 
أيضا، مثالني حينّي عن طبيعة الرشعية االنتخابية، 

حدودها ومآالتها.

االنتخابات العربية والشرعية الدميقراطية
آراء

انتصار خيار الرئيس 
التونسي قيس سعّيد، 

بدعم من الجيش، 
يوضح مآل التعديالت 

ضة المف�ت الدستورية 

عبد الدني حمروش

يعت�ب الجيش أك�ب 
العب عىل صعيد 
 ، الرصاع السياسي
ي معظم البلدان 

�ف
العربية، بطريقة 

ة خشنة، أو  مبا�ش
ُمضمرة ناعمة

يب�ت اللجوء إىل 

ي 
اإلجراءات التقنية، �ف

ي 
م �ف

ّ
مسىع إىل التحك

نتائج االنتخابات، من 

الوسائل األك�ث نعومة
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******* رانديفو ***** 

َوحُدو يحَسُب وقت ضاع 
َقْهَوة باردة فوق اْلِميَدة

و نَظَّاراْت و َجريَدة
ة كانت و شمعة َحْمرا تَمَّ

َوْحداها َوردة نامت 
ان يحرق الدم  و الدُّخَّ

ْقبَْل ما يحرق جوج صباع .
وحدو يحسب وقت ضاع

يَتَْسنَّى الِّيل ياما تَْمنَّى
و اليل تمنًَى ٱْغىَل َمْن اْلغايل

ى ما يَتَّرْشَ
ما يَتَّْكَرى
َْهْن ما يرَتَّ
ما يتْباع .

وحدو يحسب وقت ضاع
ْسمع آهات ْشَمع نايح

َشْمْم ْخُدود الورد الطَّايْح
ما يشم ِغري ريحة الَوَداع .
وحدو الوقت يَْحْسبُو ضاع

يَطِفي  ِغري  لُو  بَْقى  ما 
ْشُموُعو

ْق َكدبَة ما تَصَدْق و يَْصدَّ
يقول بْلسان دُموُعو :

َلْهال يِْجيب بُوها َكاع !!!

***** الكرنفال *****
ْو واحد َمنَّا يَطِفي الضَّ

حتى يْبان ْشَعا َقْلِبي
نُْشوف اْلَخايف و امْلَخبِّي

تحت ْقداْم اْلَكرنَفاْل .
واحد َمنَّا َحتَّى َلْو

َمْجَرى الشارع واد حامل
يَرُقص ُهَو َرْقَصْة شابل

يَعىَص أَواِمر َشاّلْل .
واحد َمنَّا ُهَو ُهْو

حال حِريُقو
ْخُطوط طِريُقو

ما يِْتيْه ْشمالُو يف يِْمني
ما يَْغَلط يف يِْمينُو ْشماْل .

ْو ثاْلثَة َمنَّا يَْشعلُو الضَّ
شايْْب باِقي َقْلبُو َصِبي

و ربيع يَْكيِس األرض ْزَراِبي
وأُغِنيَّة يف َعتْبَْة بابي

فاْلتَة من َلْغط َكرنَفاْل .

رضوان أفندي

إبداعات

للكاتب  جديد  مؤلف  بمرص،  والتوزيع  للنرش  ببلومانيا  دار  عن  مؤخرا  صدر 

تفسري،  جرد،  وحجاية،  حجاية  »مائة  عنوان  تحت  البوعبيدي،  محمد  والشاعر، 

وتعليق«.

الكتاب  هذا  أن  لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  ترصيح  يف  البوعبيدي  وأوضح 

التي قمت  املغربي  الشعبي  الشفهي  املوروث  تدوين  األول من سلسلة  الجزء  »هو 

بالتحضري لها منذ أكثر من عرش سنني مضت، وتنبني عىل ثالثة ركائز هي األحجية 

واملثل والحكاية«.

وأضاف الكاتب أن هذا املؤلف يعد بمثابة معجم لغوي ولساني وصوتي ورصيف 

للمصطلحات العامية املغربية املتضمنة يف كل »حجاية« عىل حدة، ويحيل يف الوقت 

ذاته عىل العديد من األنساق الثقافية التي تثريها عملية التحاجي.

السبعني صفحة، ويشكل تقديما  أولهما عن  إىل قسمني، ينيف  املؤلف  وينقسم 

يف  وموقعها  وخصائصها  وأهدافها  وأنواعها  لتعريفها  التطرق  مع  ل«الحجاية« 

األدب الشعبي اليوم، فيما يتطرق القسم الثاني لجمع »مائة حجاية وحجاية«، مع 

التعليق عىل كل واحدة منها، وتفسريها ورشح مفرداتها العامية.

ومما جاء عىل خلفية غالف الكتاب »لم أكن كالسيكيا يف معالجتي لهذا املوضوع 

حديثة،  بطريقة  للموضوع  تجليت  لكني  وحلولها.  األحاجي  برسد  أكتف  لم   .)..(

الجوانب،  كل  به من  وأحيط  أستجيل مكنوناته،  أن  عنه، وحاولت  الغبار  ونفضت 

وذلك بأن أقوم بتقديمه بشكل مفصل، ثم أقوم بجرد الحجايات و دراسة معجمها 

الشعبي  األدب  بمكونات  وتارة  بالحكاية  وتارة  باملثل  تارة  وربطها  وتفسريها 

والفصيح، حتى ال يعتقد القارئ أنه أمام شكل معزول من األدب الشفهي، ويوقن 

بأن األدب واحد وأن طرق التعبري وحدها تتعدد وتختلف«.

التشكييل  الفنان  غالفه  لوحة  أبدع  التي  وحجاية«  حجاية  »مائة  جانب  وإىل 

وروايات  شعر  دواوين  البوعبيدي  للكاتب  صدرت  رصوخ،  النبي  عبد  املغربي 

ودراسات وأبحاث يف التاريخ واألدب الشعبي من بينها )ديوان الطلقات(، وروايات 

»ستيبانيكو« و«األحالم ال تشيخ«، و«الكوابيس«. كما صدر له كتابان يف تقنيات 

الكتابة معنونني ب«أرسار الكتابة الروائية«، و«أرسار الكتابة الشعرية«.

األفغاني  الكاتب  يذكر  الرواية  من  صفحة  آخر  يف 
خالد حسيني أن عنوان الرواية )ألف شمس ُمرشقة( 
التربيزي، وهو شاعر  أتى من قصيدة للشاعر صائب 

أفغاني من القرن السابع عرش.
ال يمكن قراءة هذه الروايةـ  التي صدرت عن دار دال 
القارئ  ويشعر  إال  ـ  سعود  ملها  جيدة  برتجمة  للنرش 
لدرجة  الجحيم،  األنفاس، وبأنه يف قلب  أنه مخطوف 
تساءلُت مراراً: أليس من املعقول أن يكون الجحيم هو 
الحياة عىل األرض، وبأن البرش واهمون إذ يتخيلون أن 

الجحيم هو يف مكان آخر!!
صحيح أن القصة التي تدور حولها أحداث الرواية، 
عن امرأتني أفغانيتني، مريم وليىل، مريم ابنة الحرام، 
لرجل أفغاني ثري، له ثالث زوجات، لكنه وإثر عالقة 
لم  لطفلة،  أباً  نفسه  وجد  وضيعة،  امرأة  مع  عابرة 
يجرؤ عىل االعرتاف بها، ألنه سيشوه سمعته وسمعة 
أمها،  مع  مريم  فعاشت  وأبنائه،  الثالث  زوجاته 
وتحلم  كثرياً،  والدها  تحب  كانت  لكنها  بائسة  حياة 
وفاة  وبعد  لكنه  بيتها..  له  يفتح  سوف  يوم  ذات  أنه 

من  بتزويجها  أرسع  منتحرة،  أمها 
سنة،  ثالثني  من  بأكثر  يكربها  رجل 
أرمل وله ابن تويف غرقاً.. تذعن مريم 
وتعيش   ، أملها  وتكتم  والدها  ملشيئة 
بأن  تنجح  ولم  خادمة..  زوجها  مع 
عذراً  ذلك  من  فاتخذ  ولداً،  له  تنجب 
كما  ومعاملتها  وتحقريها  لرضبها 
عليها  حقده  وتَفّجر  حيوان،  أنها  لو 
أجربها  أنه  لدرجة  ومروعاً،  ساحقاً 
ذات يوم أن تمضغ الحىص رغماً عنها، 

مستمتعاً بصوت تكرّس أسنانها..
التي  الثانية،  زوجته  هي  ليىل 
الحرب  بسبب  أرستها،  موت  شهدت 
والسوفيت،  املجاهدين  بني  الدائرة 
والتي لم تمت بالصدفة رغم إصابتها 
كانت  التي  ليىل  ظهرها،  يف  بشظية 
أحبته  الذي  الشاب  حامال من طارق، 

والتي أفقدته الحرب ساقاً.. 

عن رواية: ألف مشس مشرقة لـ خالد حسيين

»مائة حجاية وحجاية«..
 إصدار جديد للكاتب حممد البوعبيدي
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سجلت  كما  الصحة.  وزارة  مصاحل  ترصدها  اليت  املستجد  كورونا  بفريوس  املصابني  أعداد  يف  ارتفاعا  األخرية  األربعة  األسابيع  يف  املغرب  عرف 
املئة. يف   50 اإلنعاش  أسرة  ملء  نسبة  جتاوزت  حيث  واخلطرية،  احلرجة  احلاالت  وأعداد  الوفيات  أعداد  يف  كبريا  ارتفاعا  األخرية   الفترة 

مدن  بعدة  نداءات  إثرها  تصاعدت  وضعية  احلرجة،  احلاالت  وإنعاش  املصابني  استقبال  منظومة  فيها  تنهار  أن  أوشكت  صعبة  حلظات  شهدت  الفترة  نفس 
وطنجة. مراكش  عاشته  صعب  وضع  عن  فضال  احلسيمة،  إقليم  سكان  أطلقه  الذي  اإلنقاذ  ونداء  بالصويرة،  الصحة  مندوبية  أطلقته  الذي  التطوع   كنداء 

من  يومية  حصيلة  أعلى  واحدة  مرة  سجلت  أهنا  حىت  مطردا،  تزايدا  األرقام  عرفت  حيث  استثناء،  خنيفرة   - مالل  بين  جهة  تكن  ومل 
اإلمهال. بسبب  توفوا  أقارهبم  أن  خالهلا  ادعوا  توفوا،  من  وبعض  املرضى  بعض  ألهايل  عدة  مظاهرات  مالل  بين  مدينة  شهدت  كما   الوفيات، 

الوزارة  توضح  أن  دون  خنيفرة،   – مالل  لبين  اجلهوي  املستشفى  مدير  إعفاء  الصحة  وزير  قرر  أن  الوفيات  أعداد  ارتفاع  تداعيات  ومن 
الصحية. األطر  صفوف  يف  حىت  واملصابني  الوفيات  أعداد  ارتفاع  وبني  القرار  هذا  بني  الربط  الصعب  من  يكن  مل  لكن  اإلعفاء،   سبب 

يف هذا امللف تطلعون على جانب من الوضع الوبائي باجلهة الذي ال تزال جوانب أخرى منه غري واضحة، حيث أن فريق العمل يف سياق اشتغاله على امللف حصل على شهادات 
ملواطنني أكدوا أهنم حني توجههم للقيام باختبار الكشف عن الفريوس مت توجيههم إىل اقتناء الدواء من الصيدليات دون احلاجة إىل إجراء االختبار، معلومة الزلنا نسعى للتأكد 

منها حيث أهنا إن صحت فهذا يعين أن اجلهة تنام على بؤرة قد تنفجر يف أية حلظة.

كورونا جبهة بين مالل خنيفرةكورونا جبهة بين مالل خنيفرة

خماوف من اهنيار أدوات الدفاع، فماذا أعدت الوزارة؟خماوف من اهنيار أدوات الدفاع، فماذا أعدت الوزارة؟
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أنحاء  كل  يف  كورونا  جائحة  تفشت  إن  ما 
الطبية  األطر  من  العرشات  كان  حتى  املغرب، 
لإلصابة  عرضة  والتقنية  والتمريضية 
ومنهم  بسببه،  قىض  من  منهم  بل  بالفريوس، 
من وصل مرحلة حرجة، والبعض اآلخر تمكن 
والبعض  عليه،  واالنتصار  املرض  مقاومة  من 
اآلخر كان سببا يف نقل العدوى لذويه وأصدقائه، 
ضد  للحرب  األمامية  الصفوف  يف  كانوا  وألنهم 
مختلفة  تجارب  عاشوا  فقد  اللعني،  الفريوس 
ولكنها  أغلبها،  يف  قاسية  كانت  املرض،  مع 
تركت أثارا نفسية عىل معظمهم، بل منهم من 

ال زال يحمل هذه اآلثار.
شهادات  تادلة  ملفات  تقدم  الورقة  هذه  يف   
لإلصابة  تعرضت  التي  التمريضية  األطر  بعض 
بفريوس كورونا بمختلف املستشفيات واملراكز 
أثناء قيامها بواجبها املهني،  الصحية بالجهة، 
أسماء  نذكر  أال  تادلة  ملفات  يف  حاولنا  لذلك 
لحياتهم  احرتاما  بالشهادات  أدلوا  الذين  بعض 
الخاصة، واخرتنا أسماء مستعارة لهم احرتاما 

لرغبة بعضهم.

سجني يف غرفيت
» كان الوضع جد قاس بالنسبة يل، وأنا أنزوي يف 
إليه  تؤول  أن  يمكن  ما  أعرف  أن  دون  ببيتي  غرفة 
األمور، لم يخفف من هلعي سوى تضامن زمالئي يف 
العمل الذين ظلوا يتصلون بي لالستفسار عن أحوايل 

طيلة مكوثي بالبيت ». 
كان ياسني يستعد للعطلة السنوية، وأخذ قسطا 
أن  إىل  املضنية،  العمل  أجواء  عن  بعيدا  الراحة  من 
االحتياطات  رغم  لحظة،  آخر  يف  الفريوس  فاجأه 
العدوى  ينقل  ال  حتى  بها  يقوم  كان  التي  الكبرية 
إىل أرسته، لكن حصل ما كان يخشاه بعد أن أصابه 

الفريوس خالل نهاية عطلة األسبوع. 
النفسية عىل وشك االنهيار بعد  »كانت وضعيتي 
والوفيات،  اإلصابات  عدد  ارتفاع  عن  األخبار  تواتر 
كنت  بالبيت،  غرفة  يف  معزول  كسجني  أصبحت 
التي  املسنة  لوالدتي  العدوى  نقل  من  كثريا  خائفا 
تعاني من مرض السكري ». يقول ياسني الذي قىض 
حوايل خمس سنوات يف العمل كممرض بأحد املراكز 

الصحية بإقليم الفقيه بن صالح. 
بالفريوس  بالعدوى  أصبت   « ياسني  ويضيف 
خاصة  كممرض،  اليومية  مهامي  مزاولة  خالل 
األطر  صفوف  يف  اإلصابات  من  عدد  تسجيل  بعد 
التمريضية باملستشفى، كنا يف احتكاك مبارش ودائم 
مع مرىض كوفيد19- الذي يتوافدون عىل املستشفى 
ومرتفقيهم بغرض العالج، ومنهم من كان يف حالة 

حرجة ».
مللفات  املرض  مع  تجربته  ياسني  يحكي  هكذا 
األعراض  بالبداية بعض  بدأت تظهر عيل يف   « تادلة 
أن  وتيقنت  والتعرق،  شديدة  وحمى  كالصداع 
االحتياطات  رغم  إىل جسدي خلسة  انسل  الفريوس 
ما  وهو  املاضية،  السنة  منذ  بها  أقوم  كنت  التي 
عن  الكشف  لتحاليل  إجرائي  بعد  فعال  منه  تأكدت 

فريوس كورونا املستجد ». 
ويستطرد » لزمت البيت مدة خمسة عرش يوما، 
اليومي  الروتني  بفعل  كانت معنوياتي جد محطمة 
يف البيت بعيدا عن األهل واألصدقاء، كنت أحس بني 
الفينة واألخرى بفراغ قاتل خاصة بالليل حيث يطبق 
مخيلتي،  يف  األفكار  وترتاقص  عيل  إحكامه  الخوف 
بفريوس كورونا وموت  املصابني  أتابع قصص  وأنا 
ومنهم  االصطناعي  التنفس  تحت  منهم  العرشات 

أطر طبية ».
كانت تجربة ياسني قاسية جدا، كما يحكي، ألنه 
من  أكثر  لوالدته،  العدوى  نقل  خطر  يف  يفكر  كان 
عن  عرب  الذي  ياسني  يقول  لكن  نفسه،  يف  التفكري 
ارتياحه ألن والدته لم تصب يف هذه املحنة التي حل 
فيها الفريوس ضيفا عىل البيت » خرجت منها بأثار 

نفسية بليغة ». 
الجميع  »عىل  للجريدة  حديثه  ياسني  ويختم 
االلتزام بالتدابري االحرتازية ألن الفريوس » ممعاهش 

اللعب ».

 سنة ونصف من اخلوف
» بدأنا العمل مع مرىض كوفيد19- السنة الفارطة 
عملنا  وكان  املغرب،  مستشفيات  باقي  غرار  عىل 
املرىض والتكفل بهم وعالجهم  موزعا بني استقبال 
أو نقلهم إىل املستشفى الجهوي، حينما يتعلق األمر 
بالحاالت الحرجة » يحكي لنا أحمد املمرض بقسم 

املستعجالت بمستشفى قصبة تادلة. 
خوفا  ونصف  سنة  من  أزيد  قضيت   « ويضيف 
من اإلصابة ونقل العدوى لعائلتي وأصدقائي، لذلك 
أجربت عىل السكن لوحدي عدة أشهر خاصة خالل 
أي  تسجل  لم  الفرتة،  هذه  كل  وخالل  األوىل،  املوجة 

إصابة لدي أو لدى أفراد عائلتي ».
أحس أحمد بأعراض كوفيد19- بالضبط يوم عيد 
ألنه  العمل،  من  عودته  بعد  السنة،  لهذه  األضحى 
وصداع  شديدة  بحمى  أحس  ساعتها  ليال،  اشتغل 
يتمكن من حضور طقوس  ولم  التنفس،  يف  وضيق 
العيد وأجوائه العائلية، يقول أحمد » لزمت الفراش 
كورونا  بفريوس  بإصابتي  الشك  ساورني  أن  بعد 

املستجد ». 
 PCR لفحوصات  إجرائي  بعد   « أحمد  ويتابع 
تزداد  األعراض  بدأت  إيجابية  نتيجتها  كانت  التي 
وتوترت معها أعصابي، رغم أنني بدأت العالج مبكرا 
استمررت يف العزل واملعاناة مع املرض » ثم يضيف 
أن  »عزلت نفيس يف غرفتي، وكان خويف شديدا من 
ينتقل الفريوس إىل باقي أفراد عائلتي، خاصة وأنني 
نقلها  تم  التي  للحاالت  متابعتي  من  كثريا  عاينت 
ال  مرىض  وشاهدت  حرجة،  وضعية  يف  اإلنعاش  إىل 
إصابتها  توفت جراء  التنفس وحاالت  يقدرون عىل 
لذلك  جدا،  صعبة  الحالية  املوجة  كانت  بالفريوس، 

قررت أن أحتاط كثريا.
لكن يقول أحمد الذي حكى للجريدة معاناته مع 
فريوس كورونا » ما كنت متخوفا منه قد حصل »، 
أيام قليلة من إصابتي  ثم يتابع » أصيبت أمي بعد 
أخي  أصيب  كما  احتياطات،  من  به  قمنا  ما  رغم 

أيضا بالفريوس وزوجته، وأبي يف نفس الوقت ».
طيلة  والحذر  العالجي  بالربتوكول  االلتزام  بعد 
أسبوعني تماثل الجميع للشفاء، غري أن والدة أحمد 

مرت من ظروف صعبة نتيجة إصابتها بالفريوس.
حرجة،  مرحلة  من  والدتي  مرت   « أحمد  يقول 
يف  والهبوط  التنفس  يف  الضيق  مرحلة  إىل  وصلت 
حد  إىل  ووصلت  الدم،  يف  األوكسجني  تشبع  نسبة 
معه  اضطررنا  ما   ،« األحيان  بعض  يف  اإلغماء 
القيام  عن  فضال  مرتني،  املستشفى  إىل  نقلها  إىل 

بتحاليل وفحوصات إضافية ».
جدا،  كبرية  لألوكسجني  والدتي  حاجة  كانت   «
حيث مرت من ظروف صعبة، واستطاعت تجاوزها 
بعد فرتة صعبة، لكنها ال زالت تعاني من العديد من 

األعراض ومنها االنهاك الشديد » يختم أحمد.

رغمي مرضي واصلت عملي
شفيعة ممرضة متعددة التخصصات باملستشفى 
الجهوي بيني مالل، تحكي مللفات تادلة تجربتها مع 
فريوس كورونا » تعرضت لإلصابة بفريوس كورونا 
بمصلحة  اليومي  بعميل  قيامي  خالل  املستجد 

اإلنعاش الخاصة بمرىض كوفيد19- ». 
 « ولعائلتي  يل  بالنسبة  صعبة  تجربة  كانت   «
تقول شفيعة عانيت كثريا من اإلرهاق الشديد ومن 
زمالئي  من  العديد  إصابة  وعايشت  متواصل،  تعب 
حالته  كانت  بعضهم  املرض،  بهذا  باملستشفى 
أطر  منهم  املوجة،  هذه  خالل  جدا  صعبة  الصحية 

طبية وتمريضية وإدارية«. 
االحرتاز  رغم   « تجربتها  رسد  املتحدثة  وتواصل 
نقلت  أنني  إال  بها  أقوم  كنت  التي  واالحتياطات 
الفريوس إىل عائلتي، فأصيبت والدتي ووالدي وأخي 

وزوجته بالعدوى، كما عانيت من تعب كبري ». 
ملواصلة  اضطررت   « شفيعة  تضيف  ذلك  ورغم 
املستشفى  ألن  بالفريوس  مصابة  أنني  رغم  العمل 
الذي أعمل فيه يعرف نقصا حادا يف املوارد البرشية 

». وختمت بالقول » الله يرفع عنا هذا الوباء » 
إصابة متوقعة

» كانت إصابتي متوقعة بحكم احتكاكي اليومي 
أن أصيب عدد كبري من  مع مرىض كوفيد19-، بعد 
بعضهم  إصابة  كانت  بالعدوى،  العمل  يف  زمالئي 
ونجا  حرجة  مرحلة  دخل  من  ومنهم  جدا،  صعبة 
املمرض   « مراد   « لنا  يحكي   « بأعجوبة  املوت  من 

باملستشفى اإلقليمي بالفقيه بن صالح.

بعد  كورونا  بفريوس  مصاب  أنه  مراد  اكتشف 
مألوف  غري  بصداع  شعر  عندما  عمله  من  عودته 
الشم، وهو ما  وحمى وعياء شديد وفقدان لحاسة 
املوايل.  اليوم  يف  الفريوس  الكشف عن  تحاليل  أكدته 
يقول » بدأت بالتفكري يف أن أخفي األمر عن أرستي 
العزلة  وقررت  صفوفهم،  يف  الهلع  أزرع  ال  حتى 
الحجر  فرتة  نهاية  حتى  فيه  أسكن  الذي  البيت  يف 

الصحي وهو ما تم بالفعل ».
كوفيد19-  مع  اليومية  معاناته  مراد  يرسد  ثم 
من  صعبة  جد  بالبيت  قضيتها  التي  الفرتة  كانت   «
عىل  رأسا  حياتي  انقلبت  حيث  النفسية،  الناحية 
األعراض  أن  رغم  والتعب،  النوم  قلة  بسبب  عقب 
التي أحسست بها يف البداية بدأت تزول بعد التزامي 
التي  النصائح  العالجي، وبكافة  بالربتوكول  اليومي 

تلقيناها خالل عملنا ». 
قىض مراد زهاء أسبوعني منعزال عن العالم، كما 
حكى لنا، وكان أصعب يشء واجهه طيلة هذه املدة 
اليومي، ألن معظم أوقاته قضاها وهو  هو الروتني 
ماسكا هاتفه بني أيديه، ومبحرا يف مواقع التواصل 

االجتماعي.
تجربة مراد وياسني وأحمد وشفيعة، هي واحدة 
من  اآلالف  عاشها  التي  القاسية  التجارب  من 
الصفوف  يف  وهم  واألطباء  واملمرضني  املمرضات 
األمامية يواجهون فريوس كورونا املستجد، تجارب 
وإن اختلفت سياقاتها لكنها تحمل معنا واحدا، أن 
الفريوس اللعني ال يميز بني ضحاياه حتى ولو كانوا 

أيضا أفرادا من ضمن الجيش األبيض.
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حاوره: بوكروم سلمان ومحمد لغريب

ما هو تقييمكم للوضع الوبائي اليوم جبهة بين مالل خنيفرة؟  1-

منذ تسجيل أول حالة يف املغرب يف 2 مارس من سنة 
2020، عرفت الجهة كغريها من الجهات انتكاسات 
وبائية، كان آخرها املوجة الحالية التي أعقبت عيد 
األضحى لهذه السنة، حيث سجلت الجهة ارتفاعا 
 1000 تجاوزت  اليومية،  اإلصابات  عدد  يف  مهما 
األوىل  املرتبة  الجهة  احتلت  كما  أحيانا،  حالة 

بفريوس  اليومية  الوفيات  عدد  يف  وطنيا 
واحدة  مرة  املستجد  كورونا 

هذا  رغم  لكن  وفاة،   19 بواقع 
فإننا  الصعب،  الوبائي  الوضع 
الجهود  تكثيف  يف  مستمرون 
من أجل الحد من انتشار الوباء 
تقوم  التي  املجهودات  بفضل 
والتمريضية  الطبية  األطر  بها 
واملراكز  املستشفيات  بمختلف 
الطبية التابعة للجهة بالتعاون 
ال  لذلك  السلطات،  مختلف  مع 
حصل  كلما  نتفاءل  أن  ينبغي 
مواجهة  يف  طفيف  تقدم 
الحذر  يجب  بل  كورونا، 
من  نتمكن  أن  إىل  الحذر  ثم 

إىل مناعة جماعية، وفق  الوصول 
حتى  للتلقيح  الوطنية  االسرتاتيجية 

ال نخلق رشوط انتكاسة وبائية جديدة. 

على ذكر ارتفاع عدد الوفيات بفريوس كورونا باجلهة، الكثري   2-
يرجعون ذلك إىل غياب أو نقص يف مادة األوكسجني بالوحدات واألجنحة 
اخلاصة مبرضى كوفيد19- أو إىل األعطاب اليت حتصل يف األجهزة. ما 
حقيقة هذا األمر؟ وهل فعال الوفيات ناجتة عن غياب يف مادة األوكسجني؟

مواقع  أوساط  يف  املوضوع  هذا  حول  ترويجها  يتم  كاذبة  أخبار  هناك 
التحري،  دون  ولألسف  اإللكرتونية  املواقع  وببعض  االجتماعي،  التواصل 
املخصصة  األجنحة  بكل  األوكسجني  مخزون  يومي  بشكل  نتابع  نحن 
مستوى  عن  بتقارير  ونتوصل  الجهة،  أقاليم  بمختلف  كوفيد19-  ملرىض 
األوكسجني بهذه املراكز كل ساعتني، تبني حاجة املرىض اليومية لهذه املادة 
فإننا نحرص عىل توفري هذه  لذلك  املستهلكة واملخزون وغريها،  والكمية 
املادة تحسبا لكل طارئ، ولنا مخزون كاف من مادة األوكسجني، وبالتايل 
فإن مشكل الوفيات ال عالقة له باألوكسجني، بل مرتبط أساسا باألمراض 

كانت  فلو  بالخصوص،  املسنون  املرىض، ومنهم  منها  يعاني  التي  املزمنة 
ناتجة عن غياب مادة األوكسجني كما يشاع لحدثت هذه الوفيات بشكل 

متزامن، ويف ساعة واحدة.

مع االرتفاع الكبري يف عدد اإلصابات بفريوس كورونا ارتفعت   3-
عن  الضغط  لتخفيف  ميدانية  مستشفيات  بناء  إىل  الداعية  األصوات 
للحاالت احلرجة،  املخصصة  األسرة  والزيادة يف عدد  املستشفى اجلهوي 
هل من استراتيجية لدى املديرية اجلهوية للصحة جبهة بين مالل خنيفرة 

إلقامة أجنحة خاصة مبرضى كوفيد19- مبدن اجلهة؟

لذلك  منها،  األسوأ  حتى  االحتماالت  كافة  أعيننا  نصب  نضع  نحن 
كوفيد19-  مرىض  باستقبال  خاص  جناح  تجهيز  عىل  اليوم  نعمل  فنحن 
100 رسير لهذا  80 إىل  بمستشفى قصبة تادلة، وسيتم تخصيص ما بني 
الغرض، وتجهيز كل القاعات باألوكسجني، وسنطلق طلبات عروض كبرية 
بهدف تجهيز املستشفى باألوكسجني وفق معايري جد متطورة، وهذا يدخل 
يف خانة التدابري االستباقية ملواجهة أي تطور قد يحصل، لست هنا إلخافة 
تطور  أي  ملواجهة  استباقي  تخطيط  بصدد  أننا  لنوضح  ولكن  املواطنني 
محتمل مستقبال. وأشري أنه لدينا تصور شامل لتأهيل وتحويل مستشفى 
قصبة تادلة الذي هو عبارة عن معلمة مهمة بالجهة إىل قطب طبي مهم، 
الجهات  إىل  وصلت  الفكرة  أن  لكم  وأوكد  به،  جديدة  تخصصات  وإضافة 

املسؤولة مركزيا ورحبت بها، وسنعمل عىل إخراجها إىل أرض الواقع.

يشتكي عدد من املرضى ومرافقيهم من الوضع بـ » الشابيتو«،   4-
وطالبت مجعيات حقوقية بضرورة جتهيزه وحتسني ظروف استقبال مرضى 
هناك  هل  به  والتمريضية  الطبية  األطر  عدد  من  والرفع  كوفيد19- 

تفكري يف إمكانية توسيعه؟ 

بخصوص » الشابيتو » الذي قيل عنه الكثري، فهو مكسب كبري بجهة 
بني مالل خنيفرة، وبفضله تمت معالجة وإنقاذ أرواح العديد من املواطنني، 
وينبغي علينا الحفاظ عليه يف هذه الفرتة من تفيش الجائحة، ويف 

حلة  يف  أصبح  حيث  إصالحه،  عىل  عملنا  اإلطار  هذا 
لتجاوز  إضافية  بمكيفات  تجهيزه  وتم  جديدة، 

بعض املشاكل التي تحدث بني الفينة واألخرى، 
كما يجب أن نشري إىل أن بعض السلوكات التي 
كوفيد19-  ملرىض  املرافقني  بعض  يقومها 
وأحيانا  عليه،  للمرشفني  متاعب  تحدث 
ما يساهم  األجهزة،  تلف بعض  تتسبب يف 

يف إحداث فوىض به. 

جهوده  املغرب  يضاعف   5-
أجل  من  الزمن  مع  سباق  يف 
فريوس  ضد  احلرب  رهان  كسب 
كورونا املستجد من خالل تلقيح 
املناعة  إىل  والبلوغ  املواطنني، 
جهودكم  وصلت  أين  اجلماعية، 
لتطعيم  خنيفرة  مالل  بين  جبهة 

الساكنة؟ 

مليون  عتبة  الجهة  يف  تجاوزنا  األسبوع  هذا  خالل 
من  املستفيدين  عدد  بلغ  حيث  الثانية،  بالجرعة  تلقيح 
الجرعة الثانية إىل غاية يوم األحد 22 غشت ما مجموعه 
استفادوا  الذين  عدد  بلغ  بينما  مستفيد،   1002721
فإننا  لذلك  مستفيد،   1337394 األوىل  الجرعة  من 
وفق  الجهة  ساكنة  تلقيح  أجل  من  املجهودات  نواصل 

االسرتاتيجية الوطنية للتلقيح لبلوغ املناعة الجماعية، وتطعيم حوايل 80 
العديد من  الهدف فتحنا  إىل هذا  الوصول  أجل  الساكنة، ومن  املائة من  يف 
أنشأت  التي  املراكز  عن  الضغط  لتخفيف  الجهة،  بأقاليم  التلقيح  مراكز 
الظروف،  أحسن  يف  العملية  تتم  وحتى  التلقيح،  الوطنية  الحملة  بداية  يف 
وبأقىص رسعة ممكنة وتشجع املواطنني عىل اإلقبال عىل هذه العملية، كل 
ذلك يمر يف احرتام تام للتدابري االحرتازية، وبالتايل فإن العملية يف الجهة تتم 

وفق ما هو مخطط له.

اجلهوي  املستشفى  مدير  إعفاء  مت   6-
توضيحات  من  هل  مؤخرا.  مالل  ببين 

مرتبط  األمر  وهل  الباب؟  هذا  يف 
يعرفها  اليت  التدبريية  باالختالالت 

املستشفى؟

ما أستطيع قوله يف هذا الصدد، هو 
أن قرارات من هذا القبيل تتخذها وزارة 
التي  الصحة، وليس جهة أخرى، فهي 
لها حق تعيني مدير املستشفى كما لها 

مناسبا،  تراه  ما  عىل  بناء  إعفائه  حق 
املستشفى  مدير  إعفاء  قرار  فإن  لذلك 

الصحة  وزير  اتخذه  مالل  ببني  الجهوي 
خالد أيت الطالب.

للصحة  اجلهوي  املخطط  وصل  أين   7-
2019-2021؟ 

نحن اليوم بصدد تنزيل ما جاء يف املخطط الجهوي للصحة بجهة 

بني مالل خنيفرة، والذي كان ثمرة مجهود 
والتخطيط  الدراسة  من  سنوات  عدة 
الرشكاء،  من  عدد  بمساهمة  العلمي 
إىل  املخطط  هذا  باألساس  ويهدف 
تجويد العرض الصحي بالجهة، والرفع 
من عدد املؤسسات االستشفائية، حتى 
تكون يف مستوى جيد يحفظ كرامة 
العاملني بها وكرامة املرىض أيضا، 

ويستجيب 
للحاجيات 
الصحية 

املستشفيات  بعض  وخلق  بناء  عىل  سنعمل  لذلك  بالجهة،  للمواطنني 
للقرب، ونحن بصدد بناء مستشفيات جديدة كاملستشفى اإلقليمي للفقيه 
بن صالح واملستشفى اإلقليمي ألزيالل واملستشفى الجهوي الجديد ببني 
مالل وتوسيع و تأهيل بعض املستشفيات، وتجدر اإلشارة إىل أنه تم خلق 
للخدج  كجناح  الحاجيات،  دراسة  عىل  بناء  مرة  ألول  جديدة  تخصصات 
بأزيالل وغريها من  الكيل  ببني مالل، وتصفية  الجهوي  باملستشفى  مثال 

عىل  تفرض  كانت  التي  التخصصات 
الجهة،  خارج  التوجه  املرىض 
القطاع  تشجيع  إىل  باإلضافة 
بنيات  خلق  عىل  الخاص 
للمساهمة  بالجهة  صحية 
يف تجويد العرض الصحي، 
إن  القول  يمكن  لذلك 
الجهوي  املخطط 
من  سيمكن  للصحة، 
تجاوز مختلف النواقص 
مهنا  يعاني  ظل  التي 
بالجهة  الصحي  القطاع 

منذ سنوات.
كلمة أخرية  

ملفات  لجريدة  شكرا 
هذه  لنا  فتحت  التي  تادلة 
النافذة للتواصل مع الرأي العام 

بالجهة.

تشهد جهة بين مالل خنيفرة كغريها من جهات املغرب، ارتفاعا كبريا يف عدد اإلصابات بفريوس كورونا املستجد، وكذا يف عدد الوفيات، وسط تشهد جهة بين مالل خنيفرة كغريها من جهات املغرب، ارتفاعا كبريا يف عدد اإلصابات بفريوس كورونا املستجد، وكذا يف عدد الوفيات، وسط 
تساؤالت حول التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا املديرية اجلهوية للصحة باجلهة لتطويق هذه املوجة الكبرية من تفشي الوباء اليت تشهدها اجلهة تساؤالت حول التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا املديرية اجلهوية للصحة باجلهة لتطويق هذه املوجة الكبرية من تفشي الوباء اليت تشهدها اجلهة 
يف األسابيع األخرية، يف هذا احلوار يطلعنا الدكتور عبد الرمحان بنحمادي املدير اجلهوي للصحة جبهة بين مالل خنيفرة على الوضع الوبائي وعلى يف األسابيع األخرية، يف هذا احلوار يطلعنا الدكتور عبد الرمحان بنحمادي املدير اجلهوي للصحة جبهة بين مالل خنيفرة على الوضع الوبائي وعلى 

اجلهود املبذولة على املستوى اجلهوي من أجل التصدي للجائحة، وعلى اإلجراءات اليت اختذهتا املديرية للرفع من العرض الصحي باجلهة.اجلهود املبذولة على املستوى اجلهوي من أجل التصدي للجائحة، وعلى اإلجراءات اليت اختذهتا املديرية للرفع من العرض الصحي باجلهة.

المخطط 

الجهوي للصحة سيمكن 

من تجاوز مختلف النواقص 

التي ظل يعاني مهنا القطاع الصحي 

بالجهة منذ سنوات

عبد الرمحن بنحماديعبد الرمحن بنحمادي )املدير اجلهوي للصحة جبهة بين مالل خنيفرة( يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:
نعمل اليوم على جتهيز جناح خاص مبرضى كوفيدنعمل اليوم على جتهيز جناح خاص مبرضى كوفيد19-19- مبستشفى قصبة تادلة يضم ما بني  مبستشفى قصبة تادلة يضم ما بني 8080 إىل  إىل 100100 سرير سرير
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يشرفنا يف هيئة حترير جريدة ملفات تادلة، أن نستضيفك يف ملف هذا 
العدد الذي خصصنا موضوعه حول التطورات الوبائية باجلهة على ضوء 

املوجة اجلديدة.
متابعتها  عىل  تادلة  ملفات  لجريدة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  بداية   
واهتمامها بالوضع الصحي والوبائي، ومن خالله اهتمامها بأحوال مهنيي 

الصحة يف ظل جائحة سارس كوفيد19-.
 

1- يف سياق املوجة الوبائية الجديدة واالرتفاع املهول يف عدد 
الضغط  من  الصحة  وتقنيي  املمرضني  فئة  عانت  اإلصابات 
الستقبال  املخصصة  واألجنحة  املستشفيات  داخل  الكبري 
مرىض كوفيد19- ويف املراكز الصحية، بل تعرض العديد منهم 
لإلصابات بالعدوى بالفريوس، كيف تقيمون ظروف اشتغالكم 

خالل هذه الفرتة الصعبة من الجائحة؟

كانت  الجائحة  فقبل  جدا،  بالصعبة  االشتغال  ظروف  وصف  يمكن 
هناك مجموعة من االختالالت والنواقص التي يعاني منها النظام الصحي 
الشغيلة  معاناة  من  وتزيد  الوضع  هذا  لتفاقم  الجائحة  وجاءت  املغربي، 
باملائة   80 عن  يزيد  ما  تقدم  التي  التمريضية  األطر  وخاصة  الصحية، 
العاملية،  الصحة  منظمة  تقارير  حسب  الصحية  الخدمات  مجموع  من 
املستوي  يف  صحية  خدمات  إىل  يتطلعون  الذين  املواطنون  أيضا  ومعهم 
أنظمة صحية قوية ولها  أربكت  أن جائحة كوفيد19-  املطلوب، صحيح، 
تداعيات  من  عانت  أيضا  أنها  إال  باملواجهة،  لها  ما يسمح  اإلمكانات  من 
الجائحة، فما بالك بنظام صحي الزال يبحث عن النموذج الناجع والالئق، 

لهذا فظروف االشتغال قاسية جدا عىل مجموعة من املستويات.

الوباء، وحبكم  ملواجهة  األوىل  الصفوف  يف  تواجدكم  موقع  من   -  2
للوضع  تقييمكم  هو  ما  الوبائية،  احلالة  تطور  على  امليداين  اطالعكم 

الوبائي يف جهة بين مالل خنيفرة / ويف املغرب عامة؟

يمكن تقييم الوضع الوبائي باملغرب عامة مع املوجة الجديدة باملقلق، 
والحرج بالنظر إىل رسعة انتشار الفريوس وارتفاع عدد اإلصابات الجديدة، 
من  قليلة  أعداد  نسجل  كنا  فبعدما  أيضا،  باملقلق  املرتفع  الوفيات  وعدد 
اإلصابات اليومية انتقلنا من 281 حالة جديد خالل فاتح فرباير املايض إىل 
أكثر من 10 ألف إصابة يومية، ومن 12 وفاة إىل أكثر من 100 وفاة، فيما 

عرفت كذلك نسبة ملئ أرسة اإلنعاش ارتفاعا تجاوز 50% .
عدد  خالل  فمن  خنيفرة،  مالل  بني  بجهة  الوبائي  الوضع  وبخصوص 
اإلصابات اليومية املسجلة والوفيات فإن الجهة تأتي يف وسط ترتيب باقي 
اإلصابات  عدد  يف  ارتفاعا  تعرف  التي  الجهات  مع  ليست  فهي  الجهات، 
كجهة الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سال قنيطرة 
الحمراء  الساقية  العيون  كجهة  الرتتيب  أخر  يف  املصنفة  الجهات  مع  وال 

مثال. 

وأعداد  املصابني  أعداد  ارتفاع  يف  السبب  ترجعون  ماذا  إىل   -  3
)ميكن  األخرية؟  الفترة  يف  ملحوظ  بشكل   19 كوفيد-  بسبب  الوفيات 
لإلعداد  تقييمكم  هو  وما  ثالثة(  إىل  أسبوعني  يف  الفترة  حتديد 

اللوجيسيت واملوارد البشرية يف مواجهة املوجة اجلديدة؟ 

يمكن ارجاع سبب ارتفاع أعداد املصابني والوفيات يف الفرتة األخرية إىل 
ظهور الساللة الجديدة لسارس كوفيد19 ورسعة انتشارها، باإلضافة إىل 
التخفيف من اإلجراءات والتدابري االحرتازية، فبعد العودة إىل مجموعة من 
األنشطة االقتصادية االجتماعية الرتفيهية السياحية ... رغم العودة بشكل 
الصيفية  العطلة  مع  خاصة  ارتفاعا  عرف  اإلصابات  عدد  أن  إال  تدريجي 

ومناسبة عيد األضحى وعودة الجالية املغربية املقيمة بالخارج.
املوجة  مواجهة  يف  البرشية  واملوارد  اللوجيستي  اإلعداد  بخصوص  أما 
الجديدة، اسمح يل أن أحيي بحرارة املوارد البرشية للقطاع الصحي باملغرب 
عىل املجهودات الكبرية التي يبدلونها بشكل يومي وبدون انقطاع، من أجل 

مواجهة الوباء والدفاع عن األمن الصحي للمغرب، فرغم قلة املوارد البرشية 
وظروف االشتغال ونقص التجهيزات، إال أنهم أبانوا عن حس وطني كبري، 
جعلهم ينالون رشف اإلشادة والتنويه من طرف ملك البالد محمد السادس.

-4 هل ميكن اعتبار أن هذا الوضع الذي ميكن وصفه باملتردي راجع 
هناك  أن  أم  املستجد  كورونا  بفريوس  اإلصابات  عدد  يف  االرتفاع  إىل 
عوامل أخرى وراء هذا الواقع، متعلقة باملنظومة الصحية ككل مثل غياب 

جتهيزات والنقص احلاصل يف األطر الطبية والتمريضية...؟ 
املنظومة الصحية باملغرب ليست يف املستوي الذي يطمح إليه املغاربة، 
يف  األسوأ  الدول  بني  من  فاملغرب  باملرشف،  ليس  العالم  دول  بني  وترتيبنا 
تصنيف الرعاية الصحية، حيث يأتي يف املراكز األخرية إىل جانب بنغالديش 
89 حسب  واملغرب   88 وفنزويال   87 والعراق   86 وأذربيجان   85 املركز  يف 
عىل  واضح  بشكل  لتعري  كوفيد19-  وجائحة  الدولية،  املنظمات  تقرير 

نواقص واختالالت النظام الصحي املغربي.

قوائم  إعداد  على  الصحة  وتقنيي  املمرضني  دأبتم يف حركة   -  5
لعدد الذين تعرضوا للعدوى بالفريوس خالل تأديتهم ملهامهم، بل هناك 
من فقد حياته نتيجة إصابته بفريوس كورونا، هل تتوفرون على خريطة 
للمصابني واملتوفني وسط املمرضني وتقين الصحة أو األطر الطبية ككل 

باجلهة؟ 
مع كل األسف لم تسلم األطر التمريضية من اإلصابات ومن مضاعفات 
فريوس كوفيد19-، حيث نسجل بشكل يومي عددا من اإلصابات يف صفوف 
األقسام  مختلف  ويف  الجهة،  أقاليم  مختلف  يف  الصحة  وتقنيي  املمرضني 

واملصالح.
 

عدد  يف  االرتفاع  هذا  مسؤولية  حتملوهنا  اليت  اجلهة  من   -  6
وكيف  الصحة،  وتقنيي  املمرضني  وسط  سجلت  اليت  اإلصابات 

هذه  صفوف  يف  اإلصابات  من  املزيد  احتمال  تفادي  ميكن 
الفئة؟

تحميلها  يمكن  فقط  بعينها  جهة  هناك  ليست 
املسؤولية، نحن نؤدي ثمن اختالالت عميقة يعاني منها 
املمرضني  تجاه  تاريخي  وحيف  املغربي،  الصحي  النظام 
باألساس  راجعة  املعاناة  وهذه  باملغرب،  الصحة  وتقنيي 
يف  تجتهد  لم  والتي  املتعاقبة،  الحكومية  السياسات  إىل 
بناء نظام صحي قوي يوفر الخدمة الصحية يف املستوي 

املطلوب ويحمي األطر الصحية ويضمن كرمتها.

يف  الوباء  تفشي  بسبب  اجلهة  يف  الصحية  املراكز  بعض  أغلقت   -  7
مالل  بين  مبدينة  الرميلة  مركز  مثل  الصحة  وتقنيي  املمرضني  صفوف 
ومستوصف مبدينة سوق السبت ومت تسجيل عدد من اإلصابات يف صفوف 
األطر الصحية بأزيالل... هل من معطيات إضافية متتلكوهنا عن باقي 

املراكز اليت تعرف إصابات يف صفوف األطر الطبية؟

االستشفائية  واملصالح  الصحية  املراكز  من  مجموعة  عرفت  بالفعل 
إصابات كثرية يف صفوف املمرضني وتقنيي الصحة واألطر الطبية، فمنها 
من  قليل  بعدد  األمر  ويدبر  يشتغل  بقي  من  ومنها  ذكرتم،  كما  أغلق  من 
األطر اليشء الذي تسبب يف إرهاق وتعب كبري لألطر الصحية ككل، خاصة 

مع توقف العطل والعمل أيام السبت واألحد.

حوارات  بياناتكم  يف  ووصفتم  مستقلة  مطلبية  حركة  أسستم   -  8
النقابات الصحية مع الوزارة الوصية بأهنا مل تفض إىل أي نتيجة تذكر، 

ما هو تقييمكم هلذه احلوارات؟

جوالت  كبري  بشكل  تابعت  باملغرب،  الصحة  وتقنيي  املمرضني  حركة 
النقابات الصحية ووزارة الصحة، لكن مع األسف  الحوار االجتماعي بني 
سجلنا باستغراب كبري عدم الوصول إىل أي اتفاق، اليشء الذي خيب آمال 
وتجاوز  واملهنيني،  باملهنة  الرقي  يف  الصحة  وتقنيي  املمرضني  وتطلعات 
الحيف التاريخي الذي تعانيه األطر التمريضية، كما سجلنا باستغراب كبري 
أيضا، عدم االستجابة لطلبات الحركة فيما يخص لقاءات الوزارة وطرح 

امللف املطلبي لها.

كلمة أخرية

ألحوال  ومتابعتكم  اهتمامكم  عىل  لجريدتكم،  وتقديري  شكري  أجدد 
بالجهة،  خاص  بشكل  التمريضية  واألطر  عام  بشكل  الصحة  مهنيي 

واملغرب ككل، ونتمنى أن تكون هناك فرص ولقاءات أخرى.  

يف سياق املوجة الوبائية اجلديدة اليت يعرفها املغرب واليت رفعت من عدد اإلصابات اليومية وعدد الوفيات، واليت مل يسلم منها العاملون يف قطاع يف سياق املوجة الوبائية اجلديدة اليت يعرفها املغرب واليت رفعت من عدد اإلصابات اليومية وعدد الوفيات، واليت مل يسلم منها العاملون يف قطاع 
الصحة، حاورت جريدة ملفات تادلة حممد الزعراوي عضو املجلس الوطين حلركة املمرضني وتقنيي الصحة باملغرب، لتقريب الصورة للرأي العام الصحة، حاورت جريدة ملفات تادلة حممد الزعراوي عضو املجلس الوطين حلركة املمرضني وتقنيي الصحة باملغرب، لتقريب الصورة للرأي العام 

حول الوضع الوبائي عامة ومعاناة وانتظارات هذه الفئة اليت تتقدم الصفوف األمامية يف مواجهة فريوس كورونا.حول الوضع الوبائي عامة ومعاناة وانتظارات هذه الفئة اليت تتقدم الصفوف األمامية يف مواجهة فريوس كورونا.

حممد الزعراويحممد الزعراوي  )عضو املجلس الوطين حلركة املمرضني وتقنيي الصحة باملغرب( يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:
» حنن نؤدي مثن اختالالت عميقة يعاين منها النظام الصحي املغريب«» حنن نؤدي مثن اختالالت عميقة يعاين منها النظام الصحي املغريب«

حاوره:محمد لغريب

ملف العدد
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ما املتحور »دلتا«؟ 
فريوس  متحور  العاملية  الصحة  منظمة  وصفت  لقد 

بسبب  القلق،  عىل  الباعث  باملتحور  »دلتا«  املسمى  الكورونا 

»دلتا«  املتحور  ظهور  فبمجرد  لالنتشار.  العالية  قابليته 

الناس.  بني  وفاعلية  برسعة  ينترش  إنه  ُوجد  عليه،  والتعرف 

املتحور »دلتا« يف  أُبلغ عن  10 آب / أغسطس،  تاريخ  وحتى 

142 بلداً، ومن املتوقع أن يستمر يف االنتشار.

هل املتحور »دلتا« أكثر عدوى؟ 
اإلجابة: نعم. فاملتحور »دلتا« شديد العدوى، حوايل ضعف 

قدرة املتحورات السابقة. ومع ذلك، فإن االحتياطات نفسها 

املزدحمة، والحفاظ عىل مسافة  األماكن  املتَّبعة، مثل تجنب 

مع  تطبيقها  يجب  الكمامات،  وارتداء  اآلخرين،  عن  التباعد 

املتحور »دلتا«.

هل لقاحات فريوس الكورونا فعالة ضد املتحور »دلتا«؟
املعتمدة  الكورونا  لقاحات فريوس  تزال  نعم. فال  اإلجابة: 

من منظمة الصحة العاملية فعالة للغاية يف الوقاية من أعراض 

»دلتا«. عندما  املتحور  ذلك  يف  بما  والوفيات،  الشديدة  املرض 

يحني دورك تأكد من الحصول عىل اللقاح. إذا كان اللقاح ذا 

جرعتنَْي، فمن املهم الحصول عليهما كليهما من أجل الوصول 

إىل أقىص قدر من الحماية.

وتحمي اللقاحات معظم الناس من اإلصابة باملرض، ولكن 

ال يوجد لقاح فعال بنسبة %100. وقد يصاب عدد قليل من 

األشخاص الذين تم تطعيمهم بعدوى فريوس الكورونا، وهذا 

ما يسمى »العدوى املخرِتقة«، ولكن املرجح أن تكون أعراضهم 

أخف. لهذا السبب، إذا كنت تعيش يف منطقة ذات مستويات 

اتخاذ  املستحسن  فمن  الكورونا،  فريوس  انتشار  من  عالية 

ظهرت  ولكن  بالكامل  تطعيمك  تم  إذا  إضافية.  احتياطات 

االتصال بطبيبك  الكورونا، يجب عليك  أعراض فريوس  عليك 

حول ما إذا كان يجب عليك إجراء االختبار أو ال.

هل من املرجح أن يصاب األطفال بالعدوى بسبب املتحور 
»دلتا«؟ 

التحديد.  وجه  عىل  األطفال  »دلتا«  املتحور  يستهدف  ال 

فهناك معدالت متزايدة للعدوى يف جميع الفئات العمرية. ومع 

ذلك، فإن املتحور »دلتا« هو أكثر عدوى من السالالت األخرى، 

والناس الذين يختلطون باآلخرين اجتماعيّاً، ومن لم يحصلوا 

عىل اللقاح، هم أكثر عرضة لإلصابة باملتحور »دلتا«. 

كيف يمكنني حماية نفيس وعائلتي من املتحور »دلتا«؟ 

باالطالع عىل أحدث التقارير بشأن مستوى انتشار فريوس 

الكورونا يف مجتمعك، واتباع التوجيهات املحلية. وبوجه عام، 

التعرض  مخاطر  زادت  العدوى،  انتشار  معدل  ارتفع  كلما 

الرئيسية  الطرق  بعض  إليك  العامة.  األماكن  يف  املحتمل 

لحماية نفسك وأحبائك: 

تجنب األماكن املزدحمة، ويجب الحفاظ عىل مسافة   •

التباعد عن اآلخرين. 

جميع  يف  الجيدة  التهوية  عىل  الحفاظ  يجب   •

املساحات الداخلية )مثالً بمجرد فتح النوافذ(. 

العامة عندما يكون هناك  األماكن  ارتداء كمامة يف   •

الجسدي  التباعد  كان  وإذا  املحيل  املجتمع  يف  للعدوى  انتشار 

غري ممكن.

اغسل يديك بانتظام بالصابون واملاء، أو بفرك اليد   •

بمادة كحولية.

فريوس  فلقاحات  اللقاح.  خذ  دورك،  يحني  عندما   •

مأمونة  العاملية  الصحة  عليها منظمة  وافقت  التي  الكورونا 

وفعالة.

ما املتحور »دلتا بلس«؟ 
بروتني  يف  جديدة  طفرة  عىل  بلس«  »دلتا  املتحور  يحتوي 

الفريوس لدخول  الذي يستخدمه   )spike protein( الَحَسَكة

الخاليا البرشية. وألنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً باملتحور »دلتا«، 

األبجدية  من  آخر  حرف  اختيار  من  بدالً  بلس«  »دلتا  َى  ُسمِّ

بأعداد  بلس«  »دلتا  عىل  العثور  تم  اآلن،  حتى  اليونانية. 

منخفضة نسبيّاً. 

املصدر: يونيسف

ما حتتاج ملعرفته عن املتحور »دلتا«ما حتتاج ملعرفته عن املتحور »دلتا«

دلتا  املتحورة  مواجهة  يف  جماعية،  مناعة  تحقيق  الوهم  من  يبدو 

زالت  ما  كانت  وإن  اللقاحات  عىل  فقط  باالعتماد  العدوى،  الشديدة 

رضورية الحتواء جائحة كوفيد19-، كما يقول املختصون.

الجماعية، وهي نسبة األشخاص  املناعة  إىل  ينظر  منذ أشهر، كان 

أنها  عىل  تهديدا،  يشكل  أن  عن  بعدها  الوباء  يتوقف  التي  املحصنني 

أن مثل هذا األمر ربما  الوسيلة األنجع للخروج من األزمة. لكن يبدو 

وفق  املعتمد،  التعريف  عىل  األمر  يتوقف  إذ  وهما،  يكون  أن  يتعدى  ال 

الخرباء.

كان  »إذا  برس  فرانس  لوكالة  األوبئة مريسيا سوفونيا  عالم  يقول 

والسيطرة  الوباء  برتاجع  وحده  التطعيم  سيسمح  هل  هو:  السؤال 

عليه؟ فالجواب هو ال«.

ويضيف أن يف الواقع »هناك عامالن يلعبان دورا: مدى شدة عدوى 

الفريوس وفعالية اللقاح يف مواجهة العدوى. وهذا ال يكفي«.

 60% تعد املتحورة دلتا السائدة حاليا أكثر قابلية لالنتشار بنسبة 

ألفا ومرتني من الفريوس األسايس. ولكن، كلما اشتدت  من سابقتها 

يتم  التي  الجماعية  للمناعة  الالزمة  العتبة  زادت  الفريوس،  عدوى 

الحصول عليها من خالل اللقاحات أو من خالل العدوى الطبيعية.

»عىل  برس  فرانس  لوكالة  فالهولت  أنطوان  األوبئة  عالم  يرشح 

املستوى النظري، إنها معادلة يسهل احتسابها«. ويمكن احتساب ذلك 

 ،)R0 برمز  إليه  )املشار  للفريوس  األسايس  التكاثر  عدد  ا من  انطالق 

عدم  حالة  يف  املصاب  الشخص  يصيبهم  الذين  األشخاص  عدد  وهو 

وجود تدابري لتجنب العدوى.

- فعالية منخفضة –

قدرت   ،)3 تكاثره  عدد  بلغ  )الذي  األسايس  بالفريوس  يتعلق  فيما 

عتبة املناعة الجماعية عند نسبة %66 من األشخاص املحصنني، وفق 

الربوفيسور فالهولت. ولكن »إذا كان عدد التكاثر األسايس هو 8 كما 

هي الحال مع دلتا، فإن املناعة الجماعية تصل إىل %90«، كما يقول.

بنسبة  فعالة  اللقاحات  كانت  إذا  املستوى  هذا  إىل  الوصول  يمكن 

%100 ضد العدوى. ولكن الوضع ليس كذلك.

فوفقا للبيانات التي نرشتها السلطات األمريكية الثالثاء، انخفضت 

فعالية لقاحي فايزر وموديرنا ضد العدوى من %91 إىل %66 منذ أن 

صارت دلتا هي املهيمنة يف الواليات املتحدة.

وباإلضافة إىل خصائص املتحورة دلتا، يمكن أن يكون هذا مرتبطا 

الوقت مع انخفاض مناعة لقاح  اللقاح بمرور  بواقع تناقص فعالية 

فايزر من %88 إىل %74 بعد خمسة إىل ستة أشهر، ولقاح أسرتازينيكا 

من %77 إىل %67 بعد أربعة إىل خمسة أشهر، وفقا لدراسة بريطانية 

نرشت األربعاء 25 غشت املايض.

هذا هو ما يدفع مزيد ا من البلدان إىل التفكري يف إعطاء جرعة معززة 

)هي جرعة ثالثة يف أغلب األحيان(.

لكن كل هذه املعطيات تؤدي إىل معادلة رياضية غري واقعية: يقول 

يتطلب  قيود  أية  فرض  دون  جماعية  مناعة  لتحقيق  إنه  سوفونيا 

»تطعيم أكثر من %100 من السكان«.

لكنه هدف اعتربه أحد معدي لقاح أسرتازينيكا وهميا أيضا.

النواب  أمام  أكسفورد  جامعة  من  بوالرد  أندرو  الربوفيسور  وقال 

الربيطانيني يف 10 آب/أغسطس: »مع املتحورة الحالية، نحن يف وضع 

األشخاص  تصيب  ألنها  الجماعية،  املناعة  تحقيق  معه  يمكننا  ال 

امللقحني«.

- خرافة –
التطعيم  طريق  عن  الجماعية  املناعة  صارت  وإن  حتى  ولكن 

إعطاء  رضورة  عىل  الخرباء  يرص  بوالرد،  تعبري  حد  عىل  »خرافة«، 

اللقاحات.

يقول الربوفيسور فالهولت: »ما يويص به العلماء هو تحصني أكرب 

عدد ممكن من الناس«.

أوال، ما زالت اللقاحات فعالة للغاية يف الوقاية من األشكال الحادة 

للمرض وتجنيب املرىض دخول املستشفى. 

يستطيعون  ال  الذين  ألولئك  جماعية  حماية  توفر  فهي  وثانيا، 

االستفادة من التطعيم ممن لديهم ضعف يف جهاز املناعة بسبب مرض 

آخر )الرسطان أو الزرع، عىل سبيل املثال(.

املمكن »تحقيق مناعة جماعية، ولكن ليس فقط  وثالثا، يظل من 

عن طريق التطعيم«، حسبما يرى مريسيا سوفونيا.

وأشكال  الوجه  »قناع  وضع  يف  االستمرار  يرشح،  كما  يعني،  وهذا 

انتشار  من  للحد  معينة«  مناطق  يف  سيما  ال  االجتماعي،  التباعد 

الفريوس ومن ثم تقليل املخاطر قدر اإلمكان.

يضيف أنطوان فالهولت أنه »أثناء جائحة اإليدز، عندما قال العلماء 

إنه يجب استخدام الواقي الذكري، أجاب الكثري من الناس: هذا حسن يف 

الوقت الحايل، لفرتة من الوقت، ولكننا استمرينا يف ذلك يف النهاية. وقد 

نستمر يف وضع القناع يف األماكن املغلقة ووسائل النقل لفرتة طويلة«.

فرانس برس

املتحورة دلتا.. هل أصبح حتقيق املناعة اجلماعية جمرد وهم؟املتحورة دلتا.. هل أصبح حتقيق املناعة اجلماعية جمرد وهم؟
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يوم  الحكومة،  رئيس  برئاسة  وزارية  البني  اللجنة  قررت 
متمدريس  ستشمل  واسعة  تلقيح  عملية  تنظيم  الجمعة، 
األجنبية  البعثات  ومدارس  والخصويص  العمومي  التعليم 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 و17 سنة، وذلك بتداء من يوم 

الثالثاء 31 غشت الجاري.
والتكوين  الوطنية  الرتبية  لوزارة  مشرتك  بالغ  وأوضح 
الصحة، صدر  ووزارة  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  املهني 
هذه  أن   ، وزارية  البني  اللجنة  اليوم  عقدته  اجتماع  عقب 
العملية تهدف إىل ضمان ظروف آمنة النطالق املوسم الدرايس 
الدرايس  التحصيل  جودة  عىل  إيجابي  أثر  وتحقيق  املقبل 
اإلعالن  سيتم  أنه  إىل  مشريا  األساسية،  التعلمات  واكتساب 
التلقيح  مراكز  ستحتضن  التي  التعليمية  املؤسسات  عن 
البوابة  خالل  من  سنة”   12-17“ العمرية  بالفئة  الخاصة 
www.men.  ( الوطنية  الرتبية  لقطاع  الرسمية  اإللكرتونية 

gov.ma  (واملواقع اإللكرتونية لألكاديميات الجهوية للرتبية 
عرب  الوزارة  صفحات  وكذا  االقليمية،  واملديريات  والتكوين 
مواقع التواصل االجتماعي، كما سيتم اعتماد وحدات متنقلة 

للتلقيح عىل مستوى العالم القروي واملناطق النائية.
وبحسب البالغ فقد جاء اتخاذ هذا القرار بعد عرض تقرير 
عىل  للتلقيح  الوطنية  باالسرتاتيجية  املكلفة  العلمية  اللجنة 
خالل  الحكومة  رئيس  برئاسة  وزارية  البني  اللجنة  أنظار 

اجتماعها الذي انعقد اليوم .
وأبرز املصدر ذاته أنه أنه يف إطار الحملة الوطنية للتلقيح 
19، أوصت اللجنة العلمية املكلفة باالسرتاتيجية  ضد كوفيد 
الخميس  أمس  املنعقد  االجتماع  خالل  للتلقيح  الوطنية 
الوطنية  باالسرتاتيجية  املكلفة  العلمية  اللجنة  بحضور 
املعنية  الحكومية  والقطاعات   19 كوفيد  جائحة  ملكافحة 
سنة  و17   12 بني  ما  البالغني  األطفال  تلقيح  برضورة 
لحماية كافة املواطنات واملواطنني بالنظر إىل تصاعد الحاالت 
تحقيق  لترسيع  مهمة  وخطوة  ضمنها  املسجلة  اإليجابية 
لقاحي”سينوفارم”  استخدام  واعتماد  الجماعية  املناعة 
و”فايزر” التي أثبتت التجارب الدولية فعاليتهما وسالمتهما 
عند هذه الفئة العمرية مع التأكيد عىل أن هذه العملية يجب 

أن تكون تطوعية واختيارية ومرشوطة بموافقة أولياء أمور 
املتعلمات واملتعلمني.

وأولياء  واألمهات  اآلباء  جميع  “ندعو  البالغ  يف  جاء  ومما 
األمور إىل مرافقة بناتهم وأبنائهم نحو أقرب مؤسسة تعليمية 
من مقر سكناهم مخصصة لهذا الغرض من أجل االستفادة 
من الجرعة األوىل من اللقاح ابتداء من التاريخ املحدد أعاله، 
كما نهيب بهم االنخراط بكثافة يف هذه العملية الهامة التي 
متابعة  ضمان  وكذا  وأطفالهم  أرسهم  حماية  من  ستمكن 
االلتزام  مواصلة  عىل  نحثهم  كما  آمنة،  ظروف  يف  دراستهم 
الصحية وذلك  السلطات  بها  التي تويص  بالتدابري االحرتازية 

من أجل تجنيب بالدنا أي انتكاسة وبائية محتملة”.
اللقاح بالنسبة للفئة  أن االستفادة من  إىل  وتجدر اإلشارة 
الحملة  إطار  يف  حاليا  تتم  فوق”  فما  سنة   18“ العمرية 
الوطنية للتلقيح، حيث تعرف املراكز املخصصة لهذه العملية 
التكوين  ومتدربي  والطلبة  التالميذ  طرف  من  مكثفا  إقباال 

املهني املعنيني.

ومع:2021/08/27

تنظيم عملية تلقيح واسعة تشمل املتمدرسني املتراوحة أعمارهم تنظيم عملية تلقيح واسعة تشمل املتمدرسني املتراوحة أعمارهم 
بني بني 1212 و و1717 سنة ابتداء من  سنة ابتداء من 3131 غشت غشت

تم لغاية يوم اإلثنني 30 غشت 2021،  عىل صعيد جهة 
بني مالل خنيفرة تلقيح ما مجموعه مليون و107 ألفا 
والثانية(  األوىل  )الجرعتان  كامل  بشكل  شخصا  و37 
ضد كوفيد19- وفق معطيات املديرية الجهوية للصحة.

باملديرية، يف  التواصل  الشوبي، مسؤول  وقال هشام 
مجموعه  ما  إن  لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  ترصيح 
مليون و403 ألفا و936 شخصا تلقوا الجرعة األوىل من 
اللقاح املضاد لفريوس كوفيد19-، بينما تلقى الجرعة 

الثانية مليون و107 ألفا و37 شخصا.
عىل  الوبائية  الوضعية  بأن  الشوبي  السيد  وذكر 
للتدابري  الصارم  االحرتام  تستلزم  الجهة  مستوى 
الوطنية  الصحية  السلطات  بها  تويص  التي  االحرتازية 
والنظافة  للكمامات  السليم  االرتداء  وبالخصوص 
غري  التجمعات  وتجنب  الجسدي  التباعد  واحرتام 

الرضورية.
للتلقيح بجهة بني مالل  الوطنية  الحملة  وتستهدف 
يقارب  ما  أو  السكان،  من  املائة  يف   80 تلقيح  خنيفرة 

مليون و705 ألف و654 شخصا.
الحكومة  رئيس  برئاسة  وزارية  البني  اللجنة  وكانت 
املغربية، قد قررت مؤخرا تنظيم »عملية تلقيح واسعة 
والخصويص  العمومي  التعليم  متمدريس  ستشمل 
بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  األجنبية  البعثات  ومدارس 
12 و17 سنة«، ابتداء من يوم الثالثاء 31 غشت املايض، 

وذلك يف إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد19-.
و م ع

بين مالل- خنيفرة… تلقيح أزيد من مليون بين مالل- خنيفرة… تلقيح أزيد من مليون 
وو107107 آالف شخص بشكل كامل ضد كوفيد  آالف شخص بشكل كامل ضد كوفيد 1919

توزيع مراكزالتلقيح باألكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جبهة بين مالل خنيفرة حسب املديرياتتوزيع مراكزالتلقيح باألكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جبهة بين مالل خنيفرة حسب املديريات

جهة  مستوى  عىل  املايض،  31غشت  الثالثاء  يوم  انطلقت 
بني مالل-خنيفرة عملية التلقيح الخاصة بالتلميذات والتالميذ 
يستفيد  أن  املنتظر  من  والتي   ، سنة  و17   12 بني  ما  البالغني 

منها حوايل 220 ألف تلميذ بهذه الجهة.
ويف ترصيح لقناة إم 24 التابعة للمجموعة االعالمية لوكالة 
املغرب العربي لالنباء ، بمناسبة انطالق هذه العملية بجهة بني 
األكاديمية  مدير  السليفاني  مصطفى  أوضح   ، خنيفرة  مالل 
الجهوية للرتبية والتكوين أنه تم إحداث 27 مركزا للتلقيح عىل 
بالجهة  اإلقليمية  باملديريات  التعليمية  املؤسسات  مستوى 
 12 بني  ما  البالغني  املستهدفني،  والتالميذ  التلميذات  لفائدة 

و17 سنة.
جيدة  ظروف  يف  انطلقت  العملية  هذه  أن  السليفاني  وأكد 
للغاية بفضل االجتماعات التنسيقية التي عقدت عىل املستوى 

املركزي والجهوي عشية انطالق حملة التلقيح هذه.
وأضاف أنه تم عقد اجتماعات إقليمية تحت إرشاف عمال 
أقاليم الجهة بالتنسيق الوثيق مع املصالح الصحية للتحضري 

النطالق هذه العملية يف أفضل الظروف.
مراكز  عىل  كبريا  تدفقا  عاينا  »لقد  األكاديمية  مدير  وقال 
العملية  ، واصفا هذه  الغرض«  لهذا  إنشاؤها  تم  التي  التلقيح 
والحد  الجماعية  املناعة  لتحقيق  للغاية«  مهم  »مكسب  بأنها 
الطبيعية،  الحياة  إىل  الرسيعة  العودة  الوباء بهدف  انتشار  من 
وإنجاح الدخول املدريس املقبل باعتماد نمط التعليم الحضوري.

مالل  بني  بجهة  للصحة  الجهوي  املدير  أشار   ، جهته  من 
للفئة  التلقيح  عملية  أن  إىل  حمادي  بن  الرحمن  عبد  خنيفرة 
إطارا   170 إرشاف  تحت  ستتم  عاما   17 إىل   12 من  العمرية 

صحيا و60 إطارا تربويا.
العملية سيتلقون جرعتني  املستفيدين من هذه  أن  وأضاف 
عىل  التجربة  أثبتت  اللذان  »فايزر«  أو  »سينوفارم«  لقاح  من 
العمرية،  الرشيحة  العاملي فاعليتهما بخصوص هذه  املستوى 
املكلفة بمتابعة  العلمية والتقنية  اللجنة  وذلك وفقا لتوصيات 

رصد وباء كوفيد19- يف املغرب.
إىل  التالميذ  عودة  ضمان  إىل  تهدف  العملية  هذه  أن  وأبرز 
الوقت  نفس  ويف   ، الصحية  الناحية  من  آمن  بشكل  املدرسة 
أجل  من  الوطنية  التلقيح  حملة  من  املستهدفة  الفئة  توسيع 

الوصول برسعة إىل املناعة الجماعية.
الجهوية  املديرية  عمل  مخطط  أن  إىل  حمادي  بن  وأشار 
للصحة ببني مالل يتضمن نرش ، إذا لزم األمر ، وحدات تلقيح 
متنقلة عىل مستوى أقاليم الجهة الخمسة إلنجاح هذه العملية.

يف سياق متصل قام مدير األكاديمية واملدير الجهوي للصحة 
عىل  لالطالع  املعتمدة  التلقيح  مراكز  من  لعدد  تفقدية  بزيارة 

سري العملية ومواكبة اإلجراءات املتخذة إلنجاحها.
قد  الحكومة،  رئيس  برئاسة  البني-وزارية  اللجنة  وكانت 
قررت مؤخرا تنظيم »عملية تلقيح واسعة ستشمل متمدريس 
التعليم العمومي والخصويص ومدارس البعثات األجنبية الذين 
الثالثاء  يوم  من  ابتداء   ، سنة«  و17   12 بني  أعمارهم  ترتاوح 
31 غشت الجاري، وذلك يف إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد 

كوفيد19-.
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من  الفلسفي  السؤال  موضوع  يعترب 
ميدان  يف  الباحثني  شغلت  التي  املواضيع 
والتعليم.  والرتبية  والعلم  واملعرفة  الفلسفة 
صنف  إىل  ينتمي  الفلسفي  السؤال  أن  وبما 
يومي  بشكل  عليها  نشتغل  التي  الوضعيات 
أثناء عملية التعليم والتعلم سنحاول أن نلقي 

الضوء عىل بعض جوانبه واملشاكل الديداكتيكية 
التي نواجهها يف عملية التدريس.

بشكل عام يمكن القول بأن هذا املوضوع يطرح 
ثالثة  يف  تحديدها  يمكن  الصعوبات  من  العديد 

مستويات:
وبالدرس  بالفلسفة  مرتبط  املوضوع  هذا  أوال: 
هو  بالفلسفة  مرتبط  هو  ما  وكل  الفلسفي 

صعب التناول بشكل أو بآخر
ما  فيه  يتداخل  شاسع،  املوضوع  هذا  ثانيا:   
هو نظري بما هو ديداكتيكي حيث سيكون من 

الصعب معالجته يف جميع جوانبه
 ثالثا: قلة الدراسات العربية حول هذا املوضوع 
الديداكتيكية  الناحية  من  رسمي  هو  ما  وحتى 
وأهميته  املوضوع  حجم  إىل  بالنظر  قليال،  يبقى 
بالنسبة لفعل التفلسف والدرس الفلسفي بشكل 

خاص.
الرتبوية  التوجيهات  يف  املثال،  سبيل  فعىل   
يتجاوز  ال  الفلسفة  مادة  بتدريس  الخاصة 
الفلسفي بضعة أسطر هي  السؤال  الحديث عن 
أما املقاالت  بحد ذاتها تحتاج إىل رشح وتفسري، 
التي تطرقت ملوضوع السؤال الفلسفي فإنها لم 
تتجاوز حدود الجوانب التقنية، أو بعض الجوانب 
التي  االشكاالت  عن  تماما  املفصولة  النظرية 
يطرحها الجانب العميل يف عملية التعليم والتعلم 

.
التقنية  والرؤية  النمطية  الرؤية  أفرزت  لقد 
للدرس الفلسفي العديد من املشاكل منها ما هو 
مرتبط بطريقة بناء السؤال الفلسفي بناًء سليما، 
واالبداع،  التفكري  بخنق  مرتبط  هو  ما  ومنها 
لهذه  رسخت  التي  االسباب  بعض  هنا  وسنذكر 

املمارسات البيداغوجية الديداكتيكية التقليدية.
املمارسات  بعض  عىل  الرتكيز   : أوال   -
بدل  السؤال  صياغة  بطريقة  املتعلقة  الجزئية 

الرتكيز عىل طريقة بناء االنشاء الفلسفي ككل.
الجاهزة  املنهجيات  إعطاء  ثانيا:   -
او  مجموعات  اطار  يف  تدريبهم  بدل  للتالميذ 

بشكل فردي عىل الكتابة االنشائية .
يف  الشكلية  الجوانب  عىل  الرتكيز  ثالثا:   -
عملية بناء االنشاء بدل تدريب التالميذ عىل بناء 
تساؤالتهم الفلسفية انطالقا من إدراك املفارقات 
املفهوم  يستدعيها  التي  واالحراجات  والتقابالت 

الفلسفي. 
إننا نعتقد أن هذه الرؤية النمطية املحدودة هي 
السبب يف ظهور العديد من املشاكل املتعلقة  بعدم 
فهم مضمون السؤال الفلسفي وأهميته يف بناء 
االنشاء الفلسفي بناًء سليما، وهنا سنتوقف عند 

بعض هذه املشاكل التي نواجهها باستمرار:
السؤال  بني  الخلط  مشكلة   : أوال   •
السؤال  بني  والخلط  العادي  والسؤال  الفلسفي 

والتساؤل واالشكال.
للمفارقة  أهمية  إعطاء  عدم   : ثانيا   •
اإلشكال  صياغة  عملية  يف  والتقابل  اإلحراج  و 

الفلسفي .
التي  الفلسفية  اإلنشائية  املواضيع  هي  كثرية   
تصحيحنا  عملية   أثناء  الخلط،  هذا  تعكس 
املتعلقة  تلك  خصوصا  التالميذ   إلنشاءات 
اسئلة  نجد  ما  كثريا  اإلشهادية  باالمتحانات 
فلسفية ألجوبة غري فلسفية، أو أجوبة ومواقف 
وأحيانا  فلسفية،  غري  أو  عادية  ألسئلة  فلسفية 
أسئلة  جانب  اىل  تطرح  فلسفية  اسئلة  نجد 
باملوضوع، وغالبا  لها  أو جزئية ال عالقة  عادية 
العشوائية  فعال  إنها  عشوائي،  بشكل  تطرح  ما 
الناتجة عن النمطية واملنهجيات الجاهزة أذا من 
العشوائية،  الخلط وهذه  املسؤولية  هذا  يتحمل 

هل التلميذ أم املربي؟

سرييد  أحد  أال  أكيد 
هذه  يتحمل  أن 
ألننا  املسؤولية 
تحميل  عىل  تعودنا 
لآلخرين،  املسؤولية 
أنه  نعتقد  ما  إن 
أمام  العائق  يشكل 
القضية  هذه  فهم 
حلها  عىل  والعمل 
هو  صحيحا،  حال 
السطحي  التمثل 
للسؤال  السائد 

طرف  من  الفلسفي 
بالسؤال  ديداكتيكيا  املشتغلني  من  العديد 
يتعاملون  الذين  من  العديد  أن  حيث  الفلسفي، 
مجرد  أنه  يعتقدون  ما  غالبا  املشكلة  هذه  مع 
سؤال عادي، ينتهي بعالمة استفهام، وينبغي أن 
يوضع بعد تمهيد نمطي، أو مقدمة جاهزة أو يف 
أغلب األحول مجرد سؤال حول مفاهيم فلسفية 

تتم صياغته بشكل جاهز وقبيل.
الفلسفي   السؤال  هو  اآلن  موضوعنا  أن  وبما 
بشكل  والتساؤل  السؤال  عن  بداية  سنتحدث 
عام وموجز، وذلك نظرا ملا يتطلبه هذا األمر من 
املتخصصني،  غري  للمهتمني  التبسيط  رضورة 
ثم ننتقل ثانيا إلبراز  الفرق بني  السؤال العادي 
والتساؤل  الفلسفي  والسؤال  العلمي  والسؤال 
بالحديث عن  املقال  الفلسفي، ويف األخري نختتم 
الفرق بني التساؤل الفلسفي واإلشكال الفلسفي 

وبني اإلشكال واإلشكالية .
 بناًء عىل املفارقات التي أرشنا إليها يف بداية هذا 

التمهيد سنطرح األسئلة التالية:
ما هو السؤال وما هو التساؤل؟ وما الذي يميز 
الذي  ما  العلمي؟  السؤال  عن  الفلسفي  السؤال 
ما  العادي؟  السؤال  عن  الفلسفي  السؤال  يميز 
التي  األهمية  ماهي  الفلسفي؟  السؤال  طبيعة 
املنظومات  داخل  الفلسفية  األسئلة  بها  تحظى 
الفلسفية؟ هل استحضار البعد االشكايل يف البعد 

الفلسفي رشط كاف المتالك ناصية التفلسف؟
أوال: الفرق بني السؤال والتساؤل 

بني  فرقا  هناك  أن  عىل  الدارسني  معظم  يتفق 
الفلسفة  ميدان  يف  ليس  والتساؤل،  السؤال 
القول  املعرفة، يمكن  بل يف كل ميادين  فحسب، 
أن السؤال بصيغه املختلفة: » من؟، ما؟، ماذا؟، 
معلومة،  عن  محدد  باستفهام  يتعلق   ... ملاذا؟ 
بينما  ومبارشة،  آنية  عملية  إجابة  اىل  يحتاج 
بقضية  أو  مفتوح،  بموضوع  يتعلق  التساؤل 
غري منتهية، أو بتناول مشكلة بحاجة ملزيد من 
أن  إذن  نستنتج  القول  يمكن  والدراسة،  البحث 
من  أكثر  الفلسفي  امليدان  ويثري  يفيد  التساؤل 

السؤال. 
من  عام  بشكل  األسئلة  طرح  أن  إىل  أرشنا  لقد 
إىل  الوصول  أجل  من  واملعرفة،  العلم  أدوات  أهم 
األسئلة  لكن  الجهل  وتبديد  والحكمة،  الحقيقة 
السؤال  وهناك  العادي  السؤال  هناك  تختلف 
له  واحد  كل  الفلسفي...  السؤال  وهناك  العلمي 
خصوصياته ومميزاته... ال أحد سيجادل يف كون 
يف  الفلسفي،  بالتفكري  ارتبط  الفلسفي  السؤال 
يف  يتحرك  السؤال  كان  الفلسفي  الفكر  بداية 
موجه  السؤال  اليونان  عند  امليتاقيزيقا،  دائرة  
البحث عن  للوجود بشكل كيل،  االوىل  العلل  نحو 
املعتمدة  والطريقة  للوجود  االول  املبدأ  او  االصل 
هي  الحكمة  ومعانقة  الحقيقة  اىل  للوصول 
التأمل العقيل، بينما نعرف ان السؤال العلمي كان 
مجاله وما يزال إىل يومنا هذا هو عالم الطبيعة 
امللموس،  العالم  أدق  بتعبري  أو  واملحسوسات 
التجريبي   املنهج  يعتمد  العلمي  التفكري  عموما 

جزئي  هو  ما  ويستهدف 
االختالف  من  وبالرغم   ...
السؤالني  بني  الحاصل 
بعض  هناك  أن   إال 
بني  املشرتكة  النقاط 
والسؤال  العلمي  السؤال 
االوىل  النقطة  الفلسفي: 
السؤالني  كال  ان  هي 
املعرفة  اىل تجاوز  يهدفان 
والسطحية  العامية 
معا  أنهما  إىل  إضافة 
القلق  بهاجس  محكومان 
املعريف أي البحث عن الحقيقة 
بلوغ  أي  باطنها،  يف  وإنما  األشياء  ظواهر  يف  ال 
الحقيقة يف الجوهر وهو يشء  ال نجده يف السؤال 
العادي نظرا ملا يتسم به من سطحية حتى وإن 
فهو  فلسفي  او  علمي  بمضمون  سؤاال  كان 
لكونه  نظرا  فلسفيا  سؤاال  اعتباره  اىل  يرقى  ال 
السؤال  األحوال.  كل  يف  عفوية  بطريقة  ينشأ 
يعكس الرغبة يف املعرفة وهو مهم جدا يف عملية 
ان  عىل  يجمعون  الباحثني  ان   رغم  التفكري  
العادي يقتيض اجابة واحدة، عىل سبيل  السؤال 
املثال ما موطنك؟ أين توجد محطة القطار ؟ أين 
إليها  تقع بلدتك...؟ اإلجابة واضحة ما أن نصل 
العادي  السؤال  إن  وجوده.  مربر  السؤال  يفقد 
عكس  متعددة  أطروحات  أو  إجابات  يقتيض  ال 
متعددة  إجابات  يقتيض  الذي  الفلسفي  السؤال 
يفقد  وال  فلسفية،  اطروحات  غالبها  يف  تكون 
سبيل  عىل  الزمان  مع  يستمر  أنه  وجوده  مربر 
يستدعي  سؤال   هذا  الدولة؟  ما  سؤال  املثال 
إجابة فلسفية بمعنى ينبغي استحضار العديدة 
السياسية  بالفلسفة  املرتبطة  االطروحات  من 
املعارصة مرورا  املرحلة  اىل  اليونانية  املرحلة  من 
والفلسفة  الوسطى  العصور  يف  بالفلسفة 
السياسية يف العرص الحديث ... مثال اخر ألسئلة 
فلسفية  سؤال ما الحقيقة؟ وسؤال ما اإلنسان؟ 
أسئلة عادية وحتى  أسئلة فلسفية وليست  هي 
الفلسفة؟ يقتيض استدعاء اطروحات  سؤال ما 

فلسفية...
أن  القول  يمكن  الفلسفة  تاريخ  اىل  وبالعودة 
أخرى  إىل  اختلفت من مرحلة  الفلسفية  األسئلة 
وهذا راجع يف نظرنا إىل اختالف الرشوط العامة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتاريخية 
والعلمية التي عملت عىل انتاج تلك املعرفة. عىل 
بتوليد  سقراط  عند  السؤال  ارتبط  املثال  سبيل 
بالرشوط  ارتبطت  املعرفة  هذه  لكن  املعرفة 
القرن  رشوط  حني  يف  اليوناني  للمجتمع  العامة 
كانط  جعلت  ما  حد  اىل  واملختلفة  عرش  الثامن 
يبحث يف رشوط انتاج املعرفة. إن اعظم ما انجزه 
اسئلتهم  هو  الفلسفة  تاريخ  عرب  الفالسفة 
الفلسفية التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالرشوط 
من  ولعل  مرحلة،  ولكل   حقبة  لكل  العامة 
مميزات السؤال الفلسفي أنه سؤال يتأسس عىل 

تفكري فلسفي  يقوم عىل كشف املفارقات. 
هي  خاصة  بسمة  الفلسفي  السؤال  يتميز 
بمعنى  مفرد،  سؤال  مجرد  وليس  تساؤل  أنه 
نفس  إىل  ينتمي  آخر  يولد  الفلسفي  السؤال  أن 
املطلوبة.  املعرفة  إىل  التوصل  يتم  حتى  التساؤل 
نقطة  الفلسفي  السؤال  ياسبريز  كارل  يعترب 
مهمة يف الوعي و التفكري الفلسفي، من الناحية 
الرتبوية  التوجيهات  كتاب  يشري  الديداكتيكية 
إىل  باملغرب  الفلسفة  مادة  لتدريس  الرسمية 
قصوى،  أهمية  يكتيس  الفلسفي  السؤال  أن  
الفلسفي ينبغي أن تتوجه  عىل مستوى االنشاء 
األسئلة الفلسفية إىل املفاهيم الفلسفية املحورية 
يف املجزوءة وإىل املفاهيم الفلسفية املجاورة لها، 

املفارقات  من  االسئلة  تنبثق  أن  ينبغي 
القولة  أو  الفلسفي  النص  يطرحها   التي 
املفتوح،  اإلشكايل  السؤال  أو  الفلسفية 
بالتدرج إىل صياغة  أن تنتقل األسئلة  عىل 
تساؤل ضمن الحقل االستفهامي يتم فيه 
الربط بني االسئلة املطروحة بشكل منتظم 
تسمح بخلق شكال معني، هذا االخري هو حصيلة 
االستفهامية  االسئلة  من  ينطلق  تأميل  عمل 
بنية  عن  عبارة  وهو  تساؤل  إىل  وصوال  األولية 
أو إشكال  إىل صياغة قضية  من األسئلة تخلص 
الغالب  يف  تكون  مفارقة  شكل  يأخذ  فلسفي 

مرتبطة بإشكالية معينة أو قضية معينة.
أما السؤال العادي فتنتفي فيه هذه العملية  ألنه 
سؤال يستدعي إجابة محدودة. إن السؤال  العادي 
مثل أين يوجد بيتك؟ تنهي مربرات وجوده برسعة 
بمجرد الحصول عىل جواب معني واضح، يف حني 
السؤال الفلسفي يستمر مثل سؤال ما االنسان؟ 
من  إال  عليه  الجواب  يمكن  ال  الفلسفي  السؤال 
باستدعاء  الفلسفي  والتفكري  الفلسفة  خالل 
والرغبة  والالوعي  الوعي  مفهوم  مثل  مفاهيم 
الحجاج  عىل  مبني  جواب  إطار  يف   ... والفاعلية 
الفلسفي. إن السؤال الفلسفي هو سؤال جذري 
ذو طبيعة نقدية يف جوهره ألنه ال يهتم بظواهر  
األشياء وال يقف عند ما هو سطحي أو يف حدود 
بحقيقة  يهتم  بل  الناس،  بني  العادية  العالقات 
وأصل األشياء وجوهرها أي كنهها أو بشكل عام 
بناء معرفة  إىل   إنه يسعى  الجوهرية،  حقيقتها 
جديدة غري تلك املتداولة، ومادامت الفلسفة عرب 
التاريخ هي بحث مستمر عن الحقيقة فإن هذه 
الجديد  بني  املعريف  الرصاع  عرب  تنمو  الحقيقة 
الفلسفي  السؤال  إن  املعرفة.  ميدان  يف  والقديم 
سؤال يقوم عىل القلق ألنه يبحث باستمرار عن 
كان  لقد  )الجهل(،  النوم  من  ويوقظ  اإلزعاج  
أيقظني هيوم من  لقد  قال  كانط صادقا عندما 
سباتي الدغمائي. إن  السؤال الفلسفي هو سؤال 
نقدي ألنه يحتمل العديد من اإلجابات، وال يقوم 
الذي  العادي  السؤال  عكس  واحدة،  إجابة  عىل 
ما  وغالبا  الرأي  وبادئ  املشرتك  بالحس  يرتبط 

يكون مبارشا يستدعي إجابة واحدة. 
الفلسفي  السؤال  مناقشة   يف  أكثر  وللتعمق 
عنه  تحدثوا  الذين  الفالسفة  أحد   عند  سنقف 
جريانفيل،  أالن  الفيلسوف   وهو  أعمق  بشكل 
اهتم  معارص،  فرنيس  ومفكر  فلسفة  أستاذ 
النفس كما اهتم بعالقة  الفلسفة وعلم  بقضايا 

التحليل النفيس بالخطاب الفلسفي.
كأهم  التساؤل  جريانفيل  أالن  يستحرض 
خصائص التفكري الفلسفي عن غريه من أنماط 
األول  سؤالني  عىل  إجابة  يقدم  األخرى،  األسئلة 

هو ما الذي يجعل الفلسفة تساؤال ؟
للفظ يذكرنا  الداللة االشتقاقية  باالشتغال عىل 
جريانفيل  بأن الفلسفة رغبة يف املعرفة والحكمة 
الناس  أكثر  الفيسلوف  يجعل  وما  لهما  وحبا 
وأكثرهم  املعرفة  يف  رغبة  أكثرهم  أنه  أسئلة هو 
لو  حتى  والواقع  األشياء،  وبغرابة  بجهله  إقرارا 
بدت واضحة مألوفة ومن املتوقع من هذه الحالة 
يميز  الذي  ما  ذلك  ومع  لكن  السؤال   يتوقف  أال 

السؤال الفلسفي عن غريه من االسئلة؟
يمكن  مستويات  ثالث  جريانفيل  أالن  يقدم 

اعتبارها خصائص للسؤال الفلسفي:
أوال القصدية:

املعرفة  يف  رغبة  شك…  بدون  الفلسفة  تشكل   
ويف الحكمة. و يمكن أن نقبل الفكرة التي تقول 
’’إن الشخص الذي يطرح سؤاال فلسفيا  يريد من 
وراء ذلك التوصل إيل املعرفة. و لكن سؤاال مثل” 
أين توجد املحطة؟‘‘ ال يبدو إجماال سؤاال فلسفيا 
قصدية  بالفعل  الفلسفية  املمارسة  ألن  وذلك 
حارضة يف السؤال ذاته… وال يمكن ألي سؤال أن 

يكون يف ذاته فلسفيا بدون هذه القصدية…«
تعني  القصدية  ان  جريانفيل  الفيلسوف  يرى 
به  غاية خاصة  أو  الفلسفي قصدية  للسؤال  أن 
تحصيل  بهدف  يطرح  العادي  السؤال  كان  فإذا 

االشكاالت الديداكتيكية والنظرية يف السؤال الفلسفياالشكاالت الديداكتيكية والنظرية يف السؤال الفلسفي
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الناقد   ، صدوق  الدين  نور  يواصل 
مرشوعه  املغربي،  الثقايف  والفاعل  والروائي 
والعالم:  الذات   « جديد  لكتاب  بإصداره  النقدي 
محمد  العروي،  الله  عبد  يوميات  يف  دراسة 
شكري، محمد خري الدين، وعبد اللطيف اللعبي« 
أكورا)2021(،  النرش  دار  عن  مغربية  طبعة  يف 
بعد طبعة مرشقية سابقة عن دار أزمنة بعمان 
عند  فيه  يتوقف  الذي  الكتاب  ،وهو   )2017(
خاضت  مغربية  أعالم  أربعة  ليوميات  نماذج 
يف  الكتابة  مارست  بعدما  اليوميات،  جنس  يف 
أوال،   : األدبي  الرسد  بينها  من  أخرى  مجاالت 
الصباح«  »خواطر  العروي  الله  عبد  يوميات 
من  بدأت  أجزاء  أربعة  من  سلسلة  يف  أصدرها 

بعام  ينتهي  آخرها  وكان   1967 عام 
تحوالت  يف  التأمل  عند  وتوقفها   ،2007
والثقايف  واالجتماعي  السيايس  التاريخ 
باملغرب؛ثانيا، محمد خري الدين ويومياته 
بالفرنسية خالل فرتة معاناته من املرض؛ 
»جان  مذكراته  يف  شكري  محمد  ثالثا، 
جينيه يف طنجة« مع الكاتبني جان جينيه 
وتينييس وليامز، خالل زيارتهما للمغرب، 
متحدثا عن نفسه واملدينة وعالقته باللغة 
يف  اللعبي  اللطيف  عبد  رابعا،   واآلخر؛ 
يومياته »شاعر يمر« يف الكتابة عن الذات 
والتأمل فيها، ورسد اليوميات بما تحويه 
من أسفار وأمسيات شعرية،  تحكي عن 

ذاته واآلخرين. 
وقد مهد املؤلف لهذا الكتاب بتمهيد عن 
من  الغاية  ان  يف   لخصها  التأليف  دواعي 
تأليف هذا الكتاب هي محاولة  البحث يف 
جنس أدبي لم يحقق تداوله بشكل واسع 
من حيث اإلبداع أو التلقي النقدي، فاملنجز 
املرتاكم يف هذا الجنس، وأقصد اليوميات، 
من ثم لم يقترص التأليف سوى عىل األدب 
الكتاب  الحديث)ص:5(. ثم قسم  املغربي 
األول  القسم   يف  رئيسني،  قسمني   إىل  
النظري سعى إىل بناء التصور انطالقا من 
التنظريات الفرنسية مع  بياتريس ديديه، 
وجورج ماي، وبيري بايش، وفليب لوجون. 
وهو عند بياتريس ديديه يتحدد يف مكون 
اليومياتية  الكتابة  الذي يفصل بني  الزمن 

والسرية الذاتية والروائية وكذلك الكتابة الشذرية 
من جهة، ومن جهة أخرى يف سمات بنائية هي 
والتقدم.  واالستمرارية،  واليومياتية،  املرحلية، 
املقومات  إىل هذه  ماي وهو يضيف  أما  جورج 
تكون  وقد  باالنقطاع،  تتسم  االستمرارية  أن 
الذاتية  السرية  كتابة  يف  تستثمر  مادة  اليوميات 
أو الروائية، ويورد ماي مجموعة من الخصائص 
باملعنى.  يتعلق  ما  واملطابقة، وكل  الدقة،  منها: 
الروحي  الجانب  عىل  فريكز  بايش  بيار  بينما 
اليوميات   أن  إىل  يشري  حينما  اليوميات  لكتابة 
حني  يف  التاريخي،  الزمن  خارج  قصة  هي 

أن  لوجون  فيليب  يؤكد 
املعنى  بني  »املطابقة  بخاصية  تتسم  اليوميات 
ذلك  عنها«.  املتحدث  والشخصية  إيصاله  املراد 
ويخلص  وتحوالتها.  الذات  تشكيل  وظيفتها  أن 
لوجون أن أدب اليوميات هو  »التمثيل عن رسد 
شذرية  كتابة  شكل  عىل  ويظهر  أتوبيوغرايف«، 
فيما  واالختزال،  االختصار  ببالغة  مطبوعة 
يرتبط املعنى بالحقيقة والصدق. ويف ذات القسم 
هذا  صدوق  الدين  نور  يستكمل  األول  النظري 
البناء بالتصورات اإلنجليزية متوقفا  عند مريي 
إدراك  وأن  الذات،  استكشاف  فكرة   عىل  ورنوك 
إىل  ينتقل  أنم  قبل  الذاكرة.  عرب  يكون  الحقيقة 

إيراد نماذج من األدب الغربي  مع سالفادور دايل 
الذي يكشف  عن الرسي يف حياته،أما أناييس نن 
االبن  يتدخل  بينما  النفيس،  الجانب  عىل  فرتكز 
يف  الصيغة  ونفس   . سونتاغ  سوزان  عىل  رقيبا 

التدخل والتعديل مع يوميات كافكا.
بانيا  ثانيا  القسم فصال  إىل هذا  الناقد  يضيف 
مع  فيقف  اليوميات  لجنس  العربية  التصورات 
تجربتان  وهما  العقاد،  وعباس  الحكيم  توفيق 
الفكرية  الوجهة  أما من  املنحى.  رائدتان يف هذا 
واإلبداعية العربية فاالتجاه كان نحو وعي املبدع 
والباحث : حليم بركات وعبد الله العروي وإلياس 
فركوح ثم تمثيالت من يوميات نائب يف األرياف 
لحسونة  ميونيخ  ويوميات  الحكيم  لتوفيق 
املصباحي ورسائلنا ليست مكاتيب ملؤنس الرزاز 

وإلياس فركوح.
والتطبيقي  األوفر  الثاني  القسم  يف 
الدين  نور  صدوق  يخوص  )ص.ص:187-71( 
يف  املالحظات  وإبداء  بالتحليل  األربعة  اليوميات 
شأنها مع  العروي وشكري وخري الدين واللعبي، 
ليخلص إىل كون تجربة الكتابة اليومياتية صورة 
ودقيقة،  محددة  مراحل  يف  الذات  واقع  تجلو 
الكتابة  لصيغة  التأسيس  يف  تنخرط   ، ثم  ومن 
االعرتافات  من  جانيا  تعكس  مثلما  السريذاتية، 
ذاته،  الزمن  يف  عنها  اإلفصاح  يتأت  لم  التي 

واملكان نفسه. 
نورالدين  للناقد  والعالم«  »الذات  مَؤلف  إّن 
صدوق هو دراسة نقدية قيمة سعت إىل البحث يف 
جنس اليوميات من خالل املدارس املختلفة التي 
اليوميات  أدب  يف  تطبيقات  خالل  ومن  تناولته 
االختالف  وأوجه  واملذكرات،  الذاتية  والسرية 
اليوميات،  به  تتفرد  ما  واستجالء  والتشابه، 
وإنتاج  الكتابة  يخص  فيما  املشرتك  إىل  والنظر 
التقعيد  بهدف  تقريبية  صورة  وتقديم  املعنى، 

لهذا الجنس. 

)مخترب الرسديات- الدار البيضاء(

صدوق نور الدين يف كتاب جديد:
الذات والعامل يف يوميات أربعة أدباء مغاربة

الفلسفي يستهدف  السؤال  معرفة مجهولة، فإن 
اختبار املعرفة ألنه يحمل شكا قبليا يف الجواب ويف 
املعرفة مفرتضا ان املعرفة مستحيلة أو عىل األقل 
أو  عادي  السؤال  نوعية  أخرى  وبعبارة  مزعومة، 

فلسفي.
يمكن أن نقدم هذا النموذج: اين توجد املحطة؟ ما 
الحقيقة؟ ان موضوع او محتوى هذا السؤال هو 
البحث عن معرفة هي مجهولة اي مكان املحطة 
أن  املعرفة،  هذه  إلمتالك  امكانية  هناك  وبالتايل 
املستهدف هي معرفة وضعية مكان وجود املحطة 
فعل املعرفة ذاته يمكن االستشهاد به يف هذا الصدد 
تجربة  عند  وسنقف  الفلسفة  تاريخ  من  بمثال 
سقراط نظرا ألهميتها فأسئلة سقراط تستهدف 
غالبا  وتنتهي  قبليا  شكا  وتحمل  املعرفة  اختبار 
بتحطيم االعتقاد البديهي يف امتالك املعرفة وكأن 
اختبارا  بل  للمعرفة فحسب  اختبارا  ليس  السؤال 

لالمعرفة أيضا.
املستوى الثاني االشكال واالشكالية:

يركز االن جريانفيل  عىل الطابع اإلشكايل للسؤال 
الفلسفي فاإلشكالية ليست هي اإلشكال ألن هذا 
األخري مجرد صعوبة تنتظر حال حسب جريانفيل، 
مفارقة  عىل  تنطوي  قضية  فهي  اإلشكالية  أما 
مرتابطة  مجموعة  يف  نفسها  عن  تعرب  أكثر  أو 
عن  منعزال  أحدها  معالجة  يمكن  ال  األسئلة  من 
يجعل  الفلسفي  للسؤال  اإلشكايل  والطابع  اآلخر، 
عىل  نعثر  قد  منفرد،  سؤال  مجرد  ال  تساؤال  منه 
سؤال منفرد من قبيل ما الحقيقة؟ بيد أن انفراده 
أمر ظاهري ألنه يحيل عىل أسئلة متعددة يكتسب 
والجميل  الجمال  بني  الفرق  ما  مثل  قوته،  منها 
هل الجمال يف اليشء أم يف نظرتنا اىل اليشء؟ هل 
زوج  يتأسس عىل  واحدة؟ وكل سؤال  أم  متعددة 
الجواب عىل  أن  ذلك  ينتج عن  أو مفارقة،  ناقض 
السؤال أو حل املشكلة ينهيه ويفقده مربر وجوده. 
بينما ال نتحدث عن جواب يف السؤال الفلسفي أو 
الذي  األمر  معالجتها،  عن  وإنما  اإلشكالية  حل 
الزمان،  عرب  الفلسفية  األسئلة  استمرارية  يفرس 

فعوض أن يمتص الجواب السؤال يصبح منطلقا 
لسؤال جديد، هذا يذكرنا بما قاله كارل ياسبريز 

عىل  أن السؤال يف الفلسفة أهم من الجواب.
املستوى الثالث الطابع الجذري للسؤال الفلسفي:

للسؤال  الجذري  الطابع  عىل  جريانفيل  يؤكد   
السؤال  تكرار  رضورة  خالل  من  الفلسفي 
أداة  أنه  بمعنى  أول،  مبدأ  اىل  للوصول  الفلسفي 
أو  األشياء  أسس  لبلوغ  ظاهر  حجاب  الخرتاق 
أصولها ومبادئها األوىل عىل غرار اسئلة الفالسفة 
الطبيعيني مثل سؤال ما الكون؟ ومن تم يحمل كل 
سؤال فلسفي طابعا ميتافيزيقيا أي أنه بحث عما 

وراء ما هو ظاهر.
نستنتج أن السؤال الفلسفي ليس سؤاال بسيطا 
تفكري  إىل  يحتاج  سؤال  هو  وإنما  املنال  سهل  أو 

فلسفي وإىل فلسفة ومفاهيم خاصة به.
املوضوع،  هذا  معالجة  يف  القدر  بهذا  سنكتفي   
عىل امل ان نكمل يف املقاالت املقبلة هذا من جوانب 

اخرى ...يتبع
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إسمها باالنكليزية The Human Library  وهي باختصار تنظيم أو 

حركة عامليّة تطّوعيّة خدميّة، الهدف منها نرش ثقافة التّنّوع والّشمول 

Diversity & Inclusion وصوالً لتغيري املجتمع. وبدال من وجود كتب 

فيها ، يتم االستعانة عربها بشخص برشي للحديث إليه واالستماع اىل 

تجربته والتعّلم من تجاربه وكيفية حل مشاكله.

كان الّدنماركي روني آبرجل وشقيقه داني وزميالهما أسمى مونى 

 2000 وكريستوفر إيريكسون أّول من جاء بهذه الفكرة يف ربيع عام 

ملعالجة قضايا الّظلم والتّحيّز واإلقصاء اّلذي يلحق بفئات املجتمع اّلتي 

تختلف عن النّاس التّقليديني؛ مثال ذلك املختلفون عرقاً أو ديناً أو لون 

أو مّمن لديهم إعاقات جسديّة أو خلل نفيس  برشة أو توّجهاً جنسيّاً 

أحكام  وإصدار  للتهّكم  عرضة  الفئات  هذه  تُصبح  حيث  ذلك  إىل  وما 

مجحفة بحّقها من باقي فئات مجتمعها بشكل ُمتعّمد ودون رحمة. 

كيف تعمل هذه املكتبة؟

علينا أن نفهم أّوالً أّن “الكتاب املستعار” يف هذه الحالة هو شخص 

ما  يشّكالن  وقضيّة  خربة  صاحب  ويكون  تدريبه  تمَّ  قد  كان  برشّي 

يريد القارىء املستمع التّحاور حوله والحديث عنه. يتمُّ ذلك برصاحة 

أسئلته  جميع  عىل  اإلجابة  القارىء  فيها  يتلّقى  تام  وانفتاح  مطلقة 

منفردة  جلسة  يف  وذلك  وصدق  وأمانة  موضوعيّة  بكل  واستفساراته 

وملّدة زمنيّة معينّة ال تتجاوز النّصف ساعة؛ حيث تقوم املكتبة بتوفري 

الجلسة  تأثري  إنجاح  يف  تساعد  كي  الّطرفني  لكال  ومريحة  آمنة  بيئة 

وفاعليّتها.

الكتب  التّقليديّة والبرشيّة؛ فإن لهؤالء  املكتبة  املقاربة بني  ولزيادة 

ومختلفة؛  متنّوعة  ومواضيع  وتصنيفات  عناوين  البرشيّة  املكتبة  يف 

تماماً كما هي الحال يف املكتبة التّقليديّة. إذ نجد أشخاصاً لديهم خربات 

“مسلم/مسيحي/ الّديني  أو  أسود”  “ناشط  العرقي  التّحيّز  بشأن 

أو  الجنس”  أو متحّويل  “مثيلّ   أو  “اكتئاب مزمن”  أو  يهودي/ملحد” 

املركز االجتماعي وغري ذلك، وبإمكان القارىء اختيار َمن يريد منهم 

قد  كانوا  متربّعني  من  البرشيّة  املكتبة  هذه  تتكّون  حاجته.  حسب 

قاسية  تحّديات  شّكلت  بهم  خاّصة  مواضيع  يف  التّحيّز  بتجارب  مّروا 

يف حياتهم اليوميّة ، يشاركون تلك التّجارب مع القارىء ويرشحون له 

كيف كان باستطاعتهم معالجتها والتّغّلب عليها بهدف مساعدته.

الهدف الّرئييس للمكتبة البرشيّة يتلّخص يف الرّتكيز عىل نبذ التّحيّز 

وتعزيز مفهوم االحتواء، من خالل:

الجمع بني املجتمعات املختلفة اجتماعيّاً وعرقيّا داخل املكان الواحد.

التّغّلب والتّخّلص من ممارسات التّميري واالنحياز.

التّعّلم والتّثقيف والعمل عىل تغيري املواقف املتشّددة.

التّدريب عىل وقف إصدار األحكام العشوائيّة عىل الغري املختلف.

للتّغرّي  العامليّة  كالحركة  عامليّة  مؤّسسات  املكتبة  هذه  عن  انبثق 

االجتماعي التي تهدف اىل مساندة برامج هذه املنظمة .

يزيد  ما  وشملت  الست  القاّرات  يف  منترشة  املكتبات  هذه  صارت 

وايطاليا.  والهند  وكندا  وبريطانيا  أمريكا  بينها  من  دولة  ال70  عن 

القيام  باستطاعتهم  اّلذين  املتطّوعني  من  للمزيد  اآلن  الّدعوة  وتتم 

بنشاطات بغية استضافة وإقامة فعاليّات يف مجتمعهم كي يصبحوا 

معرفة  خالل  من  أنفسهم  فهم  ويستطيعون  املجتمع”    “أصدقاء 

وفهم الغري. أجريت دراسات وبحوث بهذا الّشأن أظهرت نتائجها بأن 

هذة الجلسات تساعد القّراء عىل فهم أوسع وأعمق ألهميّة االختالف 

والتّنّوع واالعرتاف بأن “االحتواء” ال يأتي فقط بالقبول بل يحتاج إىل 

مبادرة وعمل. وتقوم املنّظمة االن بتخصيص 8 باليني دوالراً للتّدريب 

الفئات والعمل عىل  لتلك  املوّجه  العنف  عىل برامجها من أجل تقليص 

وقفه.

بالنّهاية، لدى كلٍّ منّا قّصته وتجربته اّلتي يريد أن يخربها ويشاركها 

دون خوف، قد تكون مصدر إلهام ومعرفة لآلخرين. “فاملعرفة ” هي 

اليّشء الوحيد اّلذي يزيد عند مشاركته تماما كالحب والتّعاطف.

*كاتبة من األردن

)نرش عىل موقع لعبة األمم(

اإلنسان مكان الكتاب حلّل أزماتكم يف ” املكتبة البشرية”
روزيت الفار*

ِّم طفلك حب القراءة؟   أمور يتعين معرفتها لَتنِشَئة قارئ كيف ُتعل
املغامرات،  لخوض  الباب  القراءة  ُحب  يفتح 
من  كاملة  مجموعة  ويحوي  جديدة،  أشياء  وتعلُّم 
القدرة  تنمية  مثل  الرئيسة،  اللغوية  املهارات  بناء 
الوقت  قضاء  أن  كما  املفردات.  وبناء  الكالم،  عىل 
مع الكتب ينشئ لحظات خاصة تعزِّز من ترابطك 

العاطفي مع طفلك، وتستمتعان بصحبتكما مًعا.
يف  فقط  دقيقة   15 إىل  دقائق   10 من  فقضاء 
اليوم مع كتاب، تكفي إلثارة اهتمام طفلك الصغري 

امُلحب لالطالع.
تعزيز  حول  لدينا  النصائح  أفضل  قراءة  واصل 

حب األدب. البدء فوًرا
أفضل  منحه  يف  املولود  للطفل  القراءة  تساعد 
بداية يف الحياة. فاملولود يتعلم اللغة من البالغني عند 
لصغريك،  تقرأ  عندما  له.  وقراءتها  الكلمات  تكرار 
تحدَّْث عن الشخصيات أو األشياء الواردة يف الكتاب 
يف  صوتك  سماع  يساعد  الحيوانات.  أصوات  أو 
توضيح معنى الحروف والصور التي يراها. يف أثناء 
وجرِّب  ونربته،  صوتك  مستوى  يف  ع  نوِّ القراءة، 
مختلفة.  لشخصيات  متعددة  أصوات  أو  لهجات 
القصة  ويجعل  املشاركة،  عىل  طفلك  ز  يحفِّ فهذا 

ُمثرية، وكأنها حقيقة أمام ناظريه يف الصفحة!
أن  َقبل  الكتب  حب  يتعلمون  األطفال  أن  تذكَّر 
يتعلموا القراءة بوقت طويل. يفيد قضاء الوقت مع 
مع  أكثر  بها  ُمستمتعني  النمو،  يف  األطفال  الكتب 

تقدمهم يف السن. تجسيد كيف يبدو القارئ الجيد
يشء  أنها  عىل  القراءة  األطفال  يرى  أن  مهم 
َمِرح وممتع، وليست مهمة صعبة. أتوجد طريقة 
إنجاز  طريقة  تُِريهم  أن  من  ذلك  لتعليمهم  أفضل 
املهمة بنفسك! عندما يراك أطفالك تقرأ كثريًا، فمن 
املرجح أن هذا يشجعهم. ويدعم هذا أيًضا مراعاة 

الوقت بعيًدا عن الشاشات.
الوقت،  من  لفرتة  القراءة  عن  بعيًدا  كنت  إذا 
املحلية  الكتب  متاجر  أصحاب  يكون  أن  فيمكن 

أفضل  اختيار  يف  رائعني  مرشدين  املكتبات  وأمناء 
موارد  واألصدقاء  العائلة  ولطفلك.  لك،  الكتب 
الكتب  عن  اسأل  أيًضا!  الُكتب  لرتشيح  عظيمة 
قراءتها  أثناء  يف  وتجاربهم  أطفالهم  لدى  امُلفضلة 
وتجعلها  معك،  صغريك  تأخذ  أن  يمكنك  كما  مًعا. 

رحلة مميزة الختيار الُكتب مًعا.
تبادل األدوار

عندما يكرب طفلك، تباَدْل معه األدوار يف القراءة 
نعومة  منذ  قارئًا  طفلك  كان  وإذا  عاٍل.  بصوت 
تطلب من طفلك  بأن  لك  هذا يسمح  فإن  أظافره، 
أن يحدد الحروف والكلمات التي يعرفها. بعد ذلك، 
تباَدْل معه األدوار يف قراءة الُجمل. ومع نمو قدراته 
عىل القراءة، يمكنك أن تتبادل معه األدوار يف قراءة 
القراءة  أثناء  يف  الفصول.  قراءة  وأخريًا،  صفحات، 
مًعا، اطرح أسئلة حول ما تقرآنه: »ماذا سيحدث 

بعد ذلك يف رأيك؟« »يف رأيك، ملاذا فعل الفيل ذلك؟«
الوقت الذي تقضيانه مًعا يف القراءة بصوت عاٍل 
من شأنه أن يساعد يف بناء الثقة يف التحدث بصوت 

عاٍل، ويعزز ما تَعلَّمه طفلك.
اإلنصات إىل طفلك

كان  إذا  الهتماماته.  انتبه  صغريك،  نمو  مع 
الديناصورات،  مثل  معني،  موضوع  إىل  منجذبًا 
هذا  تخص  لألطفال  ُكتب  عىل  العثور  فحاول 
أدوات  هي  الكتب  أن  من  سيعزز  هذا  املوضوع. 
التي  األشياء  عن  املعلومات  من  مزيد  عىل  للتعرُّف 
ح أنها ستُقرأ إذا كان املوضوع  نهتم بها. فمن امُلرجَّ

ل لديه. يخص الديناصور الصغري املفضَّ
أو  أتشيبي  كتابات  أطفالك  يقرأ  لم  إذا  تقلق  ال 
هو  األسايس  فاليشء  اآلن،  حتى  دوستويفسكي 
أنهم يقرؤون. إذا كانوا يقرؤون القصص املصورة 
والروايات  القصص  تزال  ال  بأس.  فال  اآلن،  فقط 
تشجيعهم  يمكنك  للقراءة!  فرًصا  تتيح  امُلصورة 
بتوفري مواد أخرى للقراءة، لكن ال حاجة إىل الضغط 

إذا رفضوا تقبُّلها اآلن.
لتكن القراءة عماًل يوميًّا ُمعتاًدا

يبدأ جعل القراءة جزًءا ممتًعا يف 
حياة طفلك بإدراج الُكتب يف عملك 
امُلعتاد. دبِّْر وقتًا ُمخصًصا  اليومي 
وسائل  يف  أو  النوم  قبل  للقراءة 
مًعا،  وجودكما  عند  العام.  النقل 
تشتيت  عوامل  من  الحد  من  تأكََّدا 
املحمولة  الهواتف  مثل  االنتباه، 
والتلفزيون. يجب أن يكون وقتكما 

كله لكما مًعا!
االستمتاع  تعلُّم  من  جزء 
بالقراءة هو الوجود حول الكتب يف 

املنزل. إذا أمكن، حاِوْل تجميع مجموعة من الُكتب 
وشاملة،  كبرية  تكون  أن  رضوريًّا  ليس  ألطفالك. 

ا. فمجموعة واحدة وصغرية تفي بالغرض جدًّ
من  فتحقق  منك،  بالقرب  متاحة  كانت  إذا 
حول  معلومات  عىل  للحصول  املحلية  مكتبتك 
برامج موعد االستماع إىل القصص. يمكن أن تكون 
للطفل، كي يستمتع  التجمعات وسيلة رائعة  هذه 
بالُكتب، مع كونه اجتماعيًّا مع األطفال اآلخرين يف 
الوقت نفسه. ويمكنك أيًضا أن تنظر يف إنشاء نادي 

ِكتاب صغري مع أصدقائك وأطفالهم.
مراحل القراءة

بعض  إليك  اآلخر،  عن  طفل  كل  يختلف  بينما 
املراحل التي قد تَْلَحظها مع تطور مهارات القراءة 

لدى طفلك:
منذ الوالدة حتى 18 شهًرا
يفهم بعض العبارات البسيطة

ينظر إىل الُكتب ويحاول تقليب الصفحات
يقلِّد الكالم

يقول  أن  يمكنه  واحدة  سنة  حوايل  بلوغه  مع 
كلمة واحدة أو أكثر

من 18 شهًرا حتى ثالث سنوات
يمكنه أن ينطق من 250 كلمة إىل 350 كلمة، مع 
بلوغه حوايل عامني، ومن 800 كلمة إىل 1000 كلمة 

عند حوايل ثالث سنوات
يستمتع باالستماع إىل الُكتب املألوفة له

ل له يقول عبارة متكررة من كتاب ُمفضَّ
يقلِّد أصوات البالغني الذين يتحدثون

يطلب أن يُقَرأ له
من ثالث سنوات إىل خمس سنوات

يدرك الحروف املألوفة، ويحاول كتابتها
ويُقلِّب  الصحيحة،  بالطريقة  كتابًا  يحمل 

الصفحات
يحدد كلمات تناغمية

يستخدم ُجماًل استخداًما جيًدا
يتعلم من الكتب التي تُقرأ بصوت عاٍل

ريتش،  ماندي  بقلم  مقالة 
يف  اإللكرتوني  للمحتوى  كاتبة 

اليونيسف
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حول الديمقراطية ..حول الديمقراطية ..

احمد عبد العال

تابعوا األخبار

بالنص والصورة والفيديو على مدار الساعة

تونس  ىف  الديمقراطية  عن  الحديث  بمناسبة 
او باقى املجتمعات العربية ، وملن ينظر اىل شكل 
وسمات الديمقراطية بعيدا عن جوهرها ، مطالبا 
هى  الديمقراطية  ان  اقول   ، الشكل  هذا  بتطبيق 
ينشدها  ملن  البد  اى  للحرية،  السياىس  التطبيق 
يكون  وان  اجلها  من  يناضل  وان  لها  يسعى  ان 
مستعدا لدفع ثمنها مقدرا لقيمتها ، ومن يطلبها 
من حاكم هو حالم ورومانىس ، وهى بذلك تشابه 
الرخاء والسعادة كاحد احالم االنسان ىف الحياة ، 

اى انها نتيجة وال تتحقق بالتمنى ! .
وىف كل االحوال يحكم دائما االقوى ، فان تعددت 
وتقاربت القوى ، كانت الديمقراطية هى االنسب 
مجتمعا  تتطلب  حكم  كنظام  والديمقراطية   ،
مستعدا لها ، فاملجتمع له سلم او هرم احتياجات 
، كاحتياجات االنسان كما يذكر » ماسلو » ىف هرم 

احتياجاته ، ويرتبها كما يىل  :
ــ االحتياجات الفسيولوجية .

ــ احتياجات االمان .
ــ االحتياجات االجتماعية  .

 ــ الحاجة للتقدير .
ــ تقدير الذات ) ىف قمة الهرم ( .

الديمقراطية  املجتمعات  تاريخ  ىف  يبحث  فمن 
من  صعبة  بفرتات  مرت  انها  سيجد   ، حاليا 
الديكتاتورية ، ولم يكن همها وقتها اال العيش ىف 
امان ، وبعد ان حققت االمان ذهبت اىل الرخاء عن 
طريق التعليم ، ثم مارست الديمقراطية بعد ذلك 
، لتحافظ عىل ما حققت وتضمن االبداع ) جوهر 
التطور ( ، وضمان الحريات الشخصية ، واحرتام 

يستيقظ  فلم   ، بهما  والتنوع والعرتاف  االختالف 
الديمقراطية  اختيار  مقررا  نومه  من  مجتمع 
ليمنح  صباحا   حاكم  يصح  ولم   ، للحكم  سبيال 
هذه  تصمد  فلن  حدث  وان   ، الديمقراطية  شعبه 
من  وبالتاىل   ،  ! شهور  من  اكثر  الديمقراطية 
) مجرد مطالبة بشكلها  بالديمقراطية  يطالبون 

( هم رومانسيون حاملون .
ورشوط  ومتطلبات  اركان  لها  فالديمقراطية 
الحد  وتحقيق   ، للمجتمع  االمن  تحقيق  اولها   ،
االدنى من متطلبات الحياة وضمان امن املجتمع 
تم   ، امنه لخطر  او  املجتمع  فان تعرض وجود   ،
تنحية الديمقراطية جانبا ملواجهة الخطر اوال ثم 

العودة اىل ممارسة الديمقراطية كالسابق .
كما ان  ضمن رشوطها مجتمع متحرض متعلم 
يمكنه ممارسة الديمقراطية بامان دون احتمال 
الشعارات  باستخدام  عليه  التدليس  او  تغفيله 
كالعب  الدين  شعارات  يستخدم  فمن  الدينية، 
القمار الذى يغش ىف قواعد اللعب ، او اذا استغلت 
قوى فقر الشعب فاغرته ببعض الرشاوى للفوز 
ملجتمع  اعطيت  اذا  فالديمقراطية   ، بالحكم 
متخلف ، تصبح كاننا اعطينا سالحا ملجنون ، ان 

لم يقتل به نفسه ، سيصيب قدمه ! .
بل   ، مستقال  شيئا  ليست  الديمقراطية 
من  عانى   ، شعب  وعناء  كفاح  محصلة  هى 
الديكتاتورية ومن الحروب االهلية ومن الفقر ، اىل 
ان تغلب عىل كل ما واجهه فكانت الجائزة له هى 
الديمقراطية ، وبالتاىل ال يمكن منحها ملن لم يبذل 

ولم يعان وال يعرف قيمة الديمقراطية ! ..

ونحن نحّطم جدار برلني 
، كنّا نظّن أنّنا نقتحم باب 

الحرية ، فإذا بنا نقتحم باب 
السوق الذي أصبحنا سلعاً 

فيه 
»هاينر موللر«

السوفييتي  االتّحاد  ببيع  قمنا  كيف   «  
التسّوق  أكياس  مقابل  وتشيكوسلوفاكيا, 

البالستيكيّة« !!!
روسية  نصف  أّمي    ، لينينغراد  يف  ولدت  لقد   **
كان  ؛   معمارية(  ومهندسة  )فنانة  صينية  ونصف 
بني  مشرتكة  طفولتي  ؛كانت  نوويّاً  عاملاً  والدي 
يف  تقع  صناعية  مدينة  بيلسن   ، وبيلسن  لينينغراد 

الطرف الغربي مما كان يدعى تشيكوسلوفاكيا ، ..
.. كّل منهما تمثّل شيئاً  املدينتان مختلفتني  كانت 
أساسيّاً يف التخطيط الشيوعي ، وهو نظام قام دعاة 

الغرب بتعليمنا أن نكرهه ..
للدهشة  إثارًة  املدن  أكثر  من  واحدة  هي  لينينغراد 
األوبرا  ومسارح  املتاحف  أكرب  تضّم  حيث   ، العالم  يف 

والباليه والساحات العاّمة .. 
بيلسن مدينة صغرية الحجم ، ويبلغ عدد سكانها 
180.000 نسمة فقط ؛ ولكن عندما كنت طفاًل ، كانت 
تضّم العديد من املكتبات املمتازة ودور السينما  ودار 
وحديقة  الفنية  واملعارض  الطليعية  واملسارح  األوبرا 
حيوانات مخّصصة للبحث واألشياء التي ال يمكن أن 
نجدها )كما أدركت الحًقا بعد فوات األوان ( حتى يف 
املدن األمريكية التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة .. 
الصغرية(  واألخرى  )الكبرية  املدينتني  لدى  كان   *
وغابات  واسعة  وحدائق   ، ممتازة  عامٍّ  نقٍل  وسائل   ،
يف أطرافها ، كان يف بيلسن عدد ال يحىص من مرافق 
مالعب  وحتى   ، القدم  كرة  ومالعب   ، التنس  رياضة 

الريشة الطائرة ، وجميعها مجانية ..
كانت  معنًى؛  لها  وكان   ، جميلًة  الحياة  كانت 
الثقايف  الصعيد  عىل  غنية  ولكنها  باملال،  ليس  غنيًة؛ 
بمتناول  املجانية  املعارف  كانت  والصّحي..  والفكري 
الجميع و بسهولة، والثقافة يف كّل زاوية من الشوارع 
؛ كان هناك  اإليقاع بطيئاً  . كان  ، والرياضة للجميع 
الكثري من الوقت للتفكري والتعّلم والتحليل .. ) لكنها 

كانت أيًضا ذروة الحرب الباردة (
  كنّا شبانًا متمردين يسهل التالعب بهم . لم نكن 
راضني أبًدا عّما أُعطي لنا . لقد أخذنا كّل يشء كأمر 
يف   ، الراديو  استقبال  بأجهزة  نلتصق  كنّا   . به  مسّلٍم 
 ، أمريكا  إذاعة بي بي يس، صوت  إىل  ، لنستمع  الليل 
راديو أوروبا الحّرة وخدمات البّث األخرى التي تهدف 

إىل تشويه سمعة االشرتاكية ..
الصناعية  املجّمعات  قامت  كيف  حينها  وأتذكر 
االشرتاكية التشيكية ببناء مصانع كاملة ، من مصانع 
األوسط  والرشق  آسيا  يف   ، السّكر  مصانع  إىل  الحديد 
وأفريقيا من منطلق التضامن . لكننا لم نكن نرى أّي 
مدعاٍة للفخر يف ذلك ، ألن أجهزة الدعاية الغربية كانت 

تسخر ببساطة من مثل تلك املشاريع .. 
كيفية   ، اليوم  يعرفون  زالوا  وما  يعرفون،  كانوا 

التالعب بأدمغة الشباب ..
يف لحظٍة ما ، تحّولنا إىل شباٍب متشائم ، ننتقد كل 
يشء يف بالدنا ، من دون مقارنة ، حتى من دون القليل 

من املوضوعية ..
يف ذلك الوقت ، أضحت أكياس التسّوق البالستيكية 
الغربية رمًزا للمكانة االجتماعية !!!!!!!!!! تعرفونها ؛ 
هذه األكياس التي نجدها يف بعض املتاجر أو املخازن 

الكربى الرخيصة  ..
أكاد  ال   ، عقوٍد  بضعة  بعد   ، األمر  يف  أفكر  عندما 
أصّدق ذلك : شباب وشابّات متعّلمني ، يسريون بفخٍر 
البالستيكية  التسّوق  ، ويعرضون أكياس  يف الشوارع 
الرخيصة التي دفعوا مقابلها أموااًل كبرية . ألنها آتية 
من الغرب !! ألنها ترمز إىل النزعة االستهالكية ! ألنه 

قيل لنا أن النزعة االستهالكية أمر جيد !
 قيل لنا إنه يجب أن نرغب يف الحرية. الحرية عىل 
الطريقة الغربية. قيل لنا إنه يجب علينا »النضال من 

أجل الحرية«.
من نواٍح كثرية ، كنّا أكثر حريًة من الغرب. أدركت 
ضعف  مدى  ورأيت  نيويورك  إىل  وصلت  عندما  هذا 
سطحية  ومدى   ، عمري  يف  الذين  األطفال  تعليم 
معرفتهم بالعالم .. كما كان هناك القليل من الثقافة 
ونسبة   ، الحجم  متوسطة  الشمالية  أمريكا  مدن  يف 

كبرية من األمية .. 
كنا نريد، كنا نطالب بالجينز من العالمات التجارية 
املوسيقية  األسطوانات  بوجود  نرغب  كنا   ، املعروفة 
وال  بالجوهر  يتعّلق  األمر  يكن  لم  ؛  اإلنتاج  الغربية 

بالرسالة . كان العمى ؛ لقد أعمتنا الدعاية الغربية ..

الفيلسوف والروائي التشيكي/ األمريكي )أندريه 
فليتشك (
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Sahar Khalifa – Ecrivaine 
palestinienne - Femmes arabes dans 
le piège des images

 Juste après notre défaite face à Israël en 
1967, des régimes arabes dictatoriaux, 
hostiles au socialisme, soutenus par les 
Etats-Unis, s’allièrent avec des groupes 
islamistes fondamentalistes, qu’ils financèrent 
généreusement. Tous ceux, par exemple, 
qui portaient la fameuse » tenue islamique 
« recevaient une allocation mensuelle de 15 
dinars jordaniens )19 euros( pour un homme 
et de 10 pour une femme. Les hommes, qui 
arboraient une longue barbe non taillée, 
portaient une courte dishdasha ou jellabiya 
et des sandales en cuir ; les femmes, un épais 
foulard sur la tête et une longue tunique qui 
descendait jusqu’aux orteils. Tous se voyaient 
aussi offrir un rosaire, une superbe édition du 
Coran et un beau tapis de prière.
Les organisations islamistes commencèrent par 

cibler les jeunes qui s’étaient déjà illustrés en 
tant que meneurs et qui exerçaient une emprise 
sur les autres. Elles voulurent aussi atteindre 
les femmes au foyer. Puis leur attention 
se porta sur les mosquées, les écoles et les 
universités. Tout cela n’aurait pu fonctionner 
sans l’aide — notamment financière — des 
régimes arabes qui manifestaient leur loyauté, 
voire leur soumission, aux Etats-Unis en 
s’alignant sur leur stratégie, dans l’espoir que 
l’islamisme viendrait à bout des socialistes et 
des progressistes au sein de leurs sociétés.
Cependant, les fondamentalistes ne se 

contentèrent pas d’imposer leurs vêtements, 
leurs allocations mensuelles et leurs lieux de 
rencontre. Afin de conquérir les esprits dès 
l’école primaire et secondaire, on nomma en 
priorité aux postes d’enseignants des islamistes, 
hommes ou femmes, en leur donnant pour 
mission d’imprimer leur idéologie dans la 
psyché et l’intellect des élèves. Pour compléter 
cette éducation, les adolescents suivirent un 
entraînement qui leur inculquait la discipline 
militaire et les arts martiaux, dans des camps 
installés dans les déserts arabes ainsi qu’en 
Afghanistan et au Pakistan.
Ironie du sort, quand les Etats-Unis et leurs 

alliés comprirent le piège qu’ils s’étaient 
tendu à eux-mêmes, le mal était fait, et les 
organisations fondamentalistes projetaient 
d’établir un régime islamiste hostile à 
l’Occident.
Nous traversons à présent une terrible crise 

intellectuelle, sociale et politique. Nous 
sommes menacés de toutes parts sans savoir 
laquelle des deux menaces est la plus brutale 
: d’un côté, l’Occident, dont nous avons 
déjà subi les manigances, l’exploitation et la 
colonisation ; de l’autre, l’islamisme, dont 
les prétendues innovations nous ont ramenés 
à l’âge de l’oppression et des harems. En 
d’autres termes, nous avons le choix entre un 
Occident synonyme de liberté, de laïcité et de 
science, mais aussi de colonialisme et un islam 
impitoyable qui appelle à résister à l’Occident, 
mais qui s’oppose à la science, à la modernité 
ainsi qu’à l’émancipation féminine et sociale.

Suite de la page 23

La manière originale dont se faisait 
le contrat de tada consistait à faire 
un échange réciproque entre les deux 
groupes de contractants, de vases remplis 
de lait de femmes des deux groupes, dont 
le contenu était absorbé par les assistants. 
Puisque l›échange et l›absorption du lait 
n›étaient que symboliques, la manière 
originale a évolué et pris d›autres formes.

»Chez les Aït Atta du Sahara, tada existe 
sous la forme plus atténuée de liens 
individuels contractés solennellement 
entre les membres de deux fractions, 
par le moyen d›un tirage au sort effectué 
avec une pièce de vêtement, sandale ou 
turban, ou même de simples buchettes de 
bois.« )4( Jusqu›à une date récente, tada 
était considérée comme un phénomène 
spécifiquement berbère, puisqu›on la 
trouve chez les Aït Atta du Sahara et du 
Moyen-Atlas, les Aït Sokhmane et les Aït 
Saïd, chez les Beni Mtir et les Zemmour 
du Sud, etc...
Toutefois, les enquêtes que nous avons 

effectuées auprès la population arabe 
de la région de Beni Mellal nous ont 
révélé qu›elle existait également chez les 
arabes de la plaine. Tada existait entre les 
fractions de la tribu Oulad Yaïch, comme 
chez les berbères de la montagne sous 
sa forme orale. Mais, des recherches 
effectuées dans les archives locales 
ont abouti, et l›on a trouvé, et pour la 
première fois, un acte ecrit de tada, que 
voici :»Louange à Dieu seul, et que son 
salut soit sur son Prophète Mahomet. Ceci 
est l›acte de tada entre les Oulad Moumen 
et les Aït Khouya, et entre »Rafid« ).( 
Oulad Moumen
 El Arbi ben Lamgaddem et Rafid 

Aït Khouya ; Hamid El Bouhssaissni, 
Mohaned Ahami avec ali ben Salah, 
Saïd Akhbou avec El B›dauci H’mad, 
Ahmed Ouled Ali Bouchaïb avec El 
Aych, Oumacer avec Mcha ben Smaïn, 
Lahcen ouled El Khalbaz avec Mohamed 
ben Qacem, Hmad ouled Ideemma avec 
Hamou E Açri, Ben H’çayne Ould Idemma  
avec Mohamed ben Ali. Hamou ouled 
Youssef avec Bouazza bel Haj, Mohamed 
Ouled el Khabbaz avec El Maâti ben 
Abdel Malek, Maymoune Ouled Hddou 
H’çayne avec El Maâti ouled El Arbi, 
Mohamed Aratrou avec Ben Abbou, 
Bouazza Arahou avec Erradi, Hamou 
Anjaa avec Si aïch, Ahmed El Khabbaz 
avec Lahçen ben Abdesslam, Al Haçayne 
Ouled Bouchaïb avec Kabbour, Boucetta 
avec Ali bel Bassi, Ali ouled Ahmed avec 
El Maâti bel Haj, Ali Boucherb avec Bel 
Aïd, Askred ouled Boucherb avec Qacem 
bel Mqaddem, Lahcen ouled Bama avec 
Naqach, Zine Eddine Ouled Boucherb 
avec Bouazza ben Qaddour, H’mad El 
Hoçayne Ouled Rahou Ahaddou avec 
Si El Arbi, Si Mohamed El Ouzzni avec 
El Maâti ben Abdel Malek, Ali ouled El 
Haj Saïd avec Mohamed ben Smaïn, Moi 
)le rédacteur( avec Mohamed ben Erradi, 
Mohamed avec si El Arbi, Mohamed 
Aqassou avec Ali bel Abbâssi,
)*( Rafid: signifie »représentant«.

Haddou A’achane avec Baha, Abbou 
Bama avec Hamou el Acri, Rakhou ouled 
El Maâti avec Lahcen ouled Abdesslam, 

Ali A’mar avec El Maâti ouled El Arbi, 
Boutaïb avec Mohamed hen Ali, El Arbi 
avec ben Bouazza bel Haj.
Les biens d’Oulad Moumen ne seront 

pas violés par les Aït Khouya et 
inversement, car nous sommes tada et 
Arfoud )*(
Les uns aux autres.
- Dix »Noqrane« )notables( entre nous 

et eux, comme juges.
- Ils sont à la fois nos frères et sommes 

les leurs. L›animal en vente ou en achat, 
sans l›autorisation de son propriétaire 
est considéré comme un acte de vol
 - Si la personne dont les biens sont 

volés présente des témoins, ils lui seront 
rendus, sinon, le recours au jugement 
des dix notables sera obligatoire.« )(
Afin de rendre facile la compréhension 

du présent acte, qui est écrit en langue 
arabe berbérisée, il nous semble 
nécessaire de le formuler comme suit :
)A( Oulad Khouya )berbère(
1. Leur Rafid :
Hamid El Bouhssaïssni
2. Mohamed Ahamou
3. Said Aqbou
4. Ahmed Ould Ali Boucherb.
5. Oumaçer
)B( Oulad Moumen )arabe(
Leur Rafid :
El Arbi bel Lemqaddem
Ali ben Salh
El Bda wi Hmad
El Aych
Moha ben Smaïn
)*( Arfoud    : signifie »soutien et 

protection«
Al Malki.M.    : Le phénomène 

d›archivisation dans la société Tadlaoui 
à la fin du XIXè siècle en Arabe. In, 
revue Tarikh al Maghrib. N°3, juin 
1983. p 129.

Si on enlève les contractants 
doublement inscrits, à savoir les couples 
)730- B(, )833- B(, )934- B(, )1020- B(, 
)1132- B(, et )1531- B(, le nombre des 

Si on suppose que la moyenne de 
personnes par famille est quatre, 248 
personnes sont donc soumises aux 
réglementations de tada que l›on peut 
résumer ainsi :
- Les biens des uns ne seront en aucun 

cas violés par les autres, puisqu›ils 
constituent sujets de protection pour les 
contractants.
- Tout cheptel en achat ou vente, sans 

l›accord de son propriétaire est un acte 
de vol.

- La présentation de témoins est 
nécessaire pour la récupération des 
biens présumés volés.

- Dans le cas d›impossibilité, 10 
personnes de son groupe doivent jurer, 
à la suite de quoi, les biens lui seront 
rendus.

Au gré des deux groupes, ces 
réglementations tendaient à fournir des 
solutions aux différends qui formaient la 
raison d›être de cet acte. Nous pouvons 
supposer que ces litiges portaient sur 
la question du pâturage, puisque l›acte 
mentionne clairement le cheptel. Il 
ne faut pas oublier qu›entre les deux 
groupes contractants, il y a un rapport 
de voisinage. Les Oulad Moumen sont 
une branche arabe d›Oulad Youssef de 
l›Est. Ils sont installés dans les plaines 
rocailleuses, qui avoisinent la Zaouia de 
Boujâd. 
L›activité économique à laquelle ils se 

livraient était le pastoralisme. Quant aux 
Aït khouya, ils sont des éleveurs zaïn de 
La montagne du Moyen Atlas, proche de 
Boujâd. Dans ce sens, la fonction de tada 
était de régler les problèmes de parcours 
qui surgissaient de temps à autre, en 
instaurant une cohabitation paisible, sur 
la base de principes clairs, entre deux 
groupes de cultures différentes.
 En plus d›obligations mentionnées 

dans l›acte, il existe d›autres exigences 
mutuelles conçues comme évidentes.
A titre d›exemple, les chefs de tentes qui 

s›unissent par tada doivent s›héberger 
mutuellement, s›offrir le repas à chaque 
passage de l›un sur le territoire de l›autre. 
Chaque contractant doit être disponible 
à régler tout différend de son tada dans 
son groupe. Ainsi, la fonction de tada en 
tant qu›institution, ne se limite pas au 
niveau de la réconciliation, au contraire, 
elle le dépasse, à celui de l›alliance et la 
coopération mutuelle.
En somme, la terre et l›eau était un axe 

de conflits tribaux. Certes, le blocage 
de l›agriculture est lié à cette situation, 
mais il serait erroné de ne pas soulever 
les causes structurales propres au 
système agraire.
)1( Roche P. : Op-cit. p 278.
)2( Roche P. : Ibid. p 278.
)3( Marcy G. : L›alliance par colactation 

chez les Berbère
Maroc central. Revue Africaine. Alger 1936
)4( Marcy G.: Ibid p 10.

contractants sera de l›ordre de 62 chefs 
de famille engagés par l›acte de tada.

Sahar Khalifa – Ecrivaine Sahar Khalifa – Ecrivaine 
palestinienne - Femmes palestinienne - Femmes 
arabes dans le piège des arabes dans le piège des 
imagesimages
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COVID 19 : 

L’inégalité vaccinale compromet la reprise économique mondiale.L’inégalité vaccinale compromet la reprise économique mondiale.

Préparé par: B. Zigzi

Selon de nouvelles données publiées  par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Université 
d’Oxford, les inégalités en matière de vaccins contre la COVID-19 auront un impact 
durable et profond sur la reprise socio-économique dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire de la tranche inférieure si des mesures ne sont pas prises d’urgence 
pour augmenter l’offre de vaccins et assurer un accès équitable à tous les pays, y 
compris par le partage des doses.

Santé

Une accélération de la fabrication 
et du partage des doses de vaccins en 
quantités suffisantes avec les pays à 
faible revenu aurait pu permettre à 
ces pays, si leurs taux de vaccination 
avaient été similaires à ceux des pays 
à revenu élevé, d›augmenter de 38 
milliards de dollars des États-Unis leurs 
prévisions de PIB pour 2021. Alors que 
les pays les plus riches ont consacré 
des milliers de milliards de dollars aux 
mesures de relance visant à soutenir 
des économies chancelantes, le moment 
est venu de s’assurer que les doses de 
vaccins sont partagées rapidement, que 
tous les obstacles à l’augmentation de 
la fabrication de vaccins sont levés 
et que le soutien financier est assuré 
afin que les vaccins soient distribués 
équitablement et qu’une reprise 
économique véritablement mondiale 
puisse avoir lieu.

Le prix élevé des doses de vaccin 
contre la COVID-19 par rapport à 
d’autres vaccins, auquel s›ajoutent 
les coûts d’administration du vaccin 
– y compris les coûts associés aux 
renforts en personnel de santé – pourrait 
exercer une pression énorme sur les 
systèmes de santé fragiles et saper la 
vaccination systématique et les services 
de santé essentiels, provoquant ainsi 
une recrudescence alarmante des cas de 
rougeole, de pneumonie et de diarrhée. 
Il existe également un risque évident de 
perdre la possibilité d’élargir d’autres 
services de vaccination, tels que le 
déploiement sûr et efficace des vaccins 
contre le papillomavirus humain )PVH(. 
Les pays à faible revenu ont besoin 
d’un accès rapide à des vaccins à des 
prix viables et d’un soutien financier en 
temps opportun.

Ces informations proviennent du 
Tableau de suivi mondial de l’équité 
vaccinale contre la COVID-19 )Global 
Dashboard for COVID-19 Vaccine 
Equity(, une initiative conjointe du 
PNUD, de l’OMS et de la Blavatnik 
School of Government de l’Université 
d’Oxford, qui combine les dernières 
informations sur la vaccination contre 
la COVID-19 et les données socio-
économiques les plus récentes afin 
d›illustrer pourquoi l’accélération de 
l’équité vaccinale est non seulement 
essentielle pour sauver des vies, mais 
aussi pour permettre une reprise plus 
rapide et plus équitable au sortir de la 
pandémie, avec des avantages pour tous.

» Dans certains pays à revenu faible 
ou intermédiaire, moins de 1 pour cent 
de la population est vaccinée, d›où 
une reprise qui, après la pandémie de 

COVID-19, se fera selon deux vitesses 
«, a déclaré l’Administrateur du PNUD, 
Achim Steiner. » Il est temps d’agir 
rapidement et collectivement – ce 
nouveau tableau de suivi de l’équité 
vaccinale contre la COVID-19 fournira 
aux gouvernements, aux décideurs et 
aux organisations internationales des 
informations uniques pour accélérer 
la distribution mondiale des vaccins et 
atténuer les impacts socio-économiques 
dévastateurs de la pandémie. «

Selon ce nouveau tableau de suivi, qui 
s’appuie sur les données de plusieurs 
entités, dont le FMI, la Banque mondiale, 
l’UNICEF et Gavi, et sur l’analyse des 
taux de croissance du PIB par habitant 
issus des Perspectives de l›économie 
mondiale, les pays les plus riches 
devraient vacciner plus rapidement et 
se remettre économiquement plus vite 
de la COVID-19, tandis que les pays 
les plus pauvres n’ont même pas été en 
mesure de vacciner leurs agents de santé 
et leur population la plus à risque, et 
pourraient ne pas revenir aux niveaux de 
croissance d’avant la COVID-19 avant 
2024. Parallèlement, le variant Delta et 
d’autres variants poussent certains pays 
à rétablir des mesures sociales et de santé 
publique strictes. Cela aggrave encore 
l’impact social, économique et sanitaire, 
en particulier pour les personnes les plus 
vulnérables et marginalisées. L’inégalité 
vaccinale menace tous les pays et risque 

d’annuler les progrès durement acquis 
dans la réalisation des objectifs de 
développement durable.

» L’inégalité en matière de vaccins 
est le principal obstacle qui empêche le 
monde de mettre fin à cette pandémie et 
de s’en relever «, a déclaré le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Directeur 
général de l’Organisation mondiale de 
la Santé. » Sur les plans économique, 
épidémiologique et moral, il est dans 
l’intérêt de tous les pays d’utiliser les 
dernières données disponibles pour 
mettre les vaccins vitaux à la disposition 
de tous «. 

Conçu pour donner aux décideurs et 
aux partenaires de développement les 
moyens de prendre des mesures urgentes 
pour réduire les inégalités en matière 
de vaccination, le tableau de suivi 
décompose l’impact de l’accessibilité 
par rapport à l›objectif des pays de 
vacciner d’abord leurs populations 
à risque pour réduire la mortalité et 
protéger le système de santé, puis de 
passer à la vaccination d›une plus grande 
partie de la population pour réduire la 
charge de morbidité et reprendre les 
activités socio-économiques.

Le tableau de suivi s›inscrit dans le 
cadre du Plan d’action mondial pour 
permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de 
tous )relevant de l›ODD3(, qui vise à 

améliorer la collaboration au sein du 
système multilatéral pour soutenir une 
reprise équitable et résiliente après la 
pandémie et favoriser les progrès pour 
atteindre les ODD liés à la santé.

» Il est nécessaire de combler l’écart 
en matière de vaccins pour en finir avec 
cette pandémie. Le tableau de suivi peut 
nous aider à intensifier et à accélérer 
la livraison mondiale de vaccins en 
fournissant des informations précises et 
actualisées non seulement sur le nombre 
de vaccins administrés, mais aussi sur les 
politiques et les mécanismes moyennant 
lesquels nous les administrons «, ont 
déclaré les spécialistes.

Au Maroc, Bank Al Maghrib )BAM( 
vient de publier une étude portant sur 
l’impact économique de la consolidation 
budgétaire et des réformes fiscales 
programmées dans le cadre de la ligne 
de précaution et de liquidité, obtenue 
par le Maroc auprès du Fonds Monétaire 
International en décembre 2018.

Cette étude analyse également 
l’impact de la pandémie du covid-19 sur 
l’économie marocaine.

REF : www.who.fr 

http://leboursier.ma/Le-retour-du-
Maroc-au-niveau-economique- 
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Suite de la page 24
marcher, suivre ces lignes brisées de la nature, s’étendant à perte de 
vue. Ces nuées évanescentes offrant un paysage changeur, un lion, 
une table, un animal, des collines, des figures fantasmagoriques… et 
puis tout s’estompe, tout s’évanouit. Il n’y a de poétique qu’éphémère 
! Au sommet de la montagne, des fantômes se livrent cyniquement 
à une danse macabre...Ces chemins escarpés menant vers le nord. 
Des âmes à demi mortes traversent de temps à autre ces cols, passer 
de l’autre côté, partir, fuir cette terre qui gronde, ce ciel pesant et 
lourd écrasant les échines, ce limon volcanique dont les laves 
incandescentes coulent et marchent sous nos pieds… J’ai la chance 
ou la malchance de voir le jour ou la nuit dans cette masure en pisé. 
On m’a dit plus tard que j’avais longuement crié. Terre, tantôt douce 
et tendre, tantôt cruelle et violente. Mère féconde furieuse, elle 
emporte tout sur son chemin. Souvent, débordante, elle change de 
lit, charrie toute la récolte… C’est probablement, ce poids de la 
longue durée qui pèse maintenant sur mes petites épaules, ma 
poitrine fragile. Enivrante lourdeur  du corps et de l’esprit, aigreur 
de l’âme, blessures… Ma tête est tombée sur cette magique colline 
hantée. Fils du vent, du soleil... du centre de cette galère tant 
convoitée, toujours en colère ! Il est des cultures rebelles qui vous 

interpellent, vous interrogent, vous responsabilisent, vous chargent 
d’une mission historique. Ecrire, transmettre, passer le relais. Suivre 
le mouvement des étoiles, lire, relire dans les méandres du temps, de 
l’espace, du désert, des collines, des montagnes... En périodes 
d’accalmie, des caravanes viennent de la banlieue, du grand désert, 
des familles, des tribus, des hommes bleus déferlent sur le limon, tel 
un aimant  magique ! C’est ainsi qu’est née ma cité… J’essaie de 
décrypter ses textes enfouis dans les fêlures des murs,  écho lointain 
métamorphosé par le jeu de l’ombre et de la lumière... Longtemps, 
ces moments incrustés quelque part dans ma mémoire, pulsions 
profondément ressenties, insaisissables, fuyantes et indescriptibles, 
chant  des origines peut-être, je ne sais... trônaient sur mon crâne. 
Pans de bonheur, de jouissance, d’être, de non-être... de souffrance, 
de douleur, d’amertume, mais aussi de plénitude... dans la nudité de 
cet immense désert de la longue durée...  Et pourtant je ne me suis 
jamais égaré dans ce désert cher à tous, à l’homme bleu… une cité 
dont je ne cesse de parcourir  les ruelles.  Construite de pierres, de 
terre rouge, de sable... aussi légère, telle qu’un papillon du premier 
jour de printemps. Chaque coin et recoin déclenchent un éboulement 
de souvenirs, d’images, de sensations, un orage d’été tant attendu, 

fraîcheur  du soir, odeur de terre adoucissant les humeurs. Les deux 
franges étaient en équilibre et cohabitaient harmonieusement. 
Jusqu’au jour où le béton..., le poids des murs ... voyage vers l’oubli. 
La douleur a juré de devenir l’ombre de mon ombre. Mains moites 
et fébriles, je ne puis écrire un mot. La blancheur de la page me 
réduit quasiment à une espèce de cécité. On m’avait maintes fois 
répété de braver cette aveuglante luminosité, par des signes, traits, 
dessins, graffitis... ce qui est salutaire, plus la page se noircit plus on 
retrouve la vue, la lucidité. On m’avait aussi indiqué que pour écrire,  
il suffisait de mettre un mot à côté d’un autre, et si d’aventure les 
mots se retiraient, il faudrait voyager, partir à leur quête aux confins 
des labyrinthes du dedans, dans la géographie des temps... Ah ! Ce 
dedans insaisissable dans cette pourriture d’armature charnelle et 
fragile Le mouvement éternel des dunes efface la trace des caravanes, 
des chameaux, des chevaux  parcourant  l’immensité du désert... 
L’écran se vide... Je porte une blessure béate et saignante... blessure 
amère du non être. Produit du façonnement. Magie des ténèbres. 
Dans les entrailles d’un orphelin grain de sable, faire encore 
semblant d’exister. La nuit recolle encore les lambeaux du jour…

ANTISOCIALANTISOCIAL

Comme le dit si bien la 
chanson

»Antisocial, tu perds ton 
sang-froid«

Mais, à plus forte raison

Etre antisocial reste un droit

Paria, dissident, contraire aux normes de la société

L›antisocial se veut à contre-courant de la conformité

Quand celle-ci prône la division et les inégalités

Il reste alors authentique dans un monde fou à lier

Quand la foule va dans le même sens sans réfléchir

L›antisocial s›arrête et prend légèrement du recul

Sème le doute, se pose des questions, sans calcul

Mais, par-dessus tout, ne souhaite pas se trahir

Il a des idéaux, même s›ils sont contraires au système

Ses convictions sont sa force mais aussi son anathème

Détesté de la bien-pensance, il s›en satisfait

Car il cherche avant tout à rester imparfait

Lorsque la meute suit le berger

L›antisocial est la personne qui va rechercher

Le questionnement, l›interrogation permanente

Quitte à faire-valoir sa posture dissidente

L›antisocial est celui qui n›est pas adapté

A une société qui a perdu son âme et sa dignité

Qui descend dans les abysses de la médiocrité

Le bon sens et la raison ayant été mis de côté !

© Nicolas BOUVIER

» Les peuples européens modernes 
ressemblent bien peu aux peuples anciens. 
Il ne s›agit parmi nous que de commerce, 
d›agriculture, de fabriques, etc. Le 
désir des richesses semble ne 
faire de tous les états de 
l›Europe que de vastes 
ateliers : on y songe bien 
plus à la consommation 
et à la production 
qu›au bonheur. […] 
Nous sommes donc 
forcés de ne voir, 
dans la plus grande 
partie des hommes, 
que des machines de 
travail. Cependant, vous 
ne pouvez pas refuser la 
qualité de citoyen, et les droits 
du civisme, à cette multitude 
sans instruction qu›un travail forcé 
absorbe en entier. Puisqu›ils doivent obéir 
à la loi tout comme vous, ils doivent aussi, 
tout comme vous, concourir à la faire. Ce 
concours doit être égal.

Il peut s›exercer de deux manières. Les 
citoyens peuvent donner leur confiance 
à quelques-uns d›entre eux. Sans aliéner 
leurs droits, ils en commettent l›exercice. 
[…] L›autre manière d›exercer son droit 
à la formation de la loi est de concourir 
soi-même immédiatement à la faire. Ce 
concours immédiat est ce qui caractérise la 
véritable démocratie. […] Le choix entre 
ces deux méthodes de faire la loi n›est 
pas douteux parmi nous. D›abord, la très 
grande pluralité de nos concitoyens n›a ni 
assez d›instruction, ni assez de loisir pour 
vouloir s›occuper directement des lois qui 
doivent gouverner la France ; leur avis est 

donc de se nommer des représentants ; et 
puisque c›est l›avis du grand nombre, les 
hommes éclairés doivent s›y soumettre 

comme les autres ; quant une 
société est formée, on sait 

que l›avis de la pluralité 
fait loi pour tous. […]

Donc les 
citoyens qui se 
nomment des 
représentants 
renoncent 
et doivent 
renoncer à faire 

eux-mêmes 
immédiatement 

la loi : donc ils 
n›ont pas de volonté 

particulière à imposer. 
Toute influence, tout 

pouvoir leur appartient sur la 
personne de leurs mandataires ; mais c›est 
tout. S›ils dictaient des volontés, ce ne 
serait plus cet état représentatif ; ce serait 
un état démocratique. Les citoyens qui 
se nomment des représentants renoncent 
et doivent renoncer à faire eux-mêmes la   
loi ; ils n’ont pas de volonté particulière 
à imposer. S’ils dictaient des volontés, la 
France ne serait plus cet état représentatif ; 
ce serait un état démocratique. […]

L›expression d›appel au peuple 
est donc mauvaise, autant qu›elle est 
impolitiquement prononcée. Le peuple, je 
le répète, dans un pays qui n’est pas une 
démocratie )et la France ne saurait l’être(, 
le peuple ne peut parler, ne peut agir, que 
par ses représentants. «

Discours de l’abbé Sieyès lors de Discours de l’abbé Sieyès lors de 
l’Assemblée Nationale Constituante du l’Assemblée Nationale Constituante du 
7 septembre 1789 :7 septembre 1789 :
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C. TERRE ET EAU POINTE : DE 
CONFLITS

Dans le cadre de la vie tribale, la terre et 
l›eau occupaient une place primordiale. 
De part leur importance, elles étaient à 
la fois sujets d›usage collectif par tous, 
et objets de luttes, même au sein d›une 
tribu.
Aucune répartition de l›espace et 

de l›eau n›a été définitive. Elle était 
souvent remise en cause, chaque fois 
qu›il y avait un changement de rapport 
de force en faveur de telle ou telle 
tribu, de telle ou telle fraction. Le 
changement de ce rapport était lié à 
deux critères nécessaires, à savoir : la 
densité démographique et le nombre de 
cavaliers, comme éléments stratégiques 
pour le gain d›une guerre. A partir de 
là, nous pouvons avancer une hypothèse 
selon laquelle l›incapacité d›un territoire 
à garantir la vie humaine et animale 
pousse un groupe tribal à dépasser ses 
limites territoriales pour s›emparer 
d›autres espaces. Bien entendu, ceci ne 
peut se faire qu›au détriment d›un autre 
groupe, ce qui entraîne des luttes presque 
permanentes. Dans ce sens, toute lutte 
engagée par un groupe contre un autre 
tendait à renverser l›ordre établi, dans 
le but d›instaurer une nouvelle situation, 
voire un nouveau partage des ressources.
L›une des phases les plus caractéristiques 

de ces luttes a été le conflit qui opposa les 
chorfa Somaâ et leurs voisins les Oulad 
Ayyad, pour la répartition de la Seguia 
Foughal, issue d›Aïn Asserdoun. »Un 
acte de notoriété du 15 chaâbane 1195 
)6 août 1781( avait attribué la moitié 
de cette seguia aux Somaâ et la moitié 
aux Oulad Ayyad, mais deux lettres du 
sultan Moulay Hassan du 7 chaâbane 
1300 )13 juin 1883( et du 15 Moharrem 
1308 )31 août 1890(. Joignant au caïd 
Jaber, de Beni Mellal, de remettre les 
chorfa Somaâ en possession de leur eau, 
prouvant qu›à cette époque le conflit 
était déjà né.« )1(

Tout d›abord, il est à noter que les chorfa 
Somaâ ne constituent pas une composante 
ethnique de la tribu des Beni Mellal, 
quoiqu›ils fussent établis sur le territoire 
de ces derniers depuis longtemps. Leur 
territoire et les eaux dont ils bénéficient 
n›étaient qu›une faveur qui leur a été 
accordée par les Beni Mellal. Une fois 
que ce point éclairci, le geste du sultan 
à leur égard )cf. les deux lettres( n›était 
qu›une manœuvre politique visant à les 
rallier contre les Beni Mellal. Rappelons-
nous que la première lettre sultanienne 
date de 1883, c›est-à-dire au moment de 
l›expédition de Moulay Hassan dans le 
Tadla, qui fut désastreuse. Du côté des 
berbérophones de la région, »l›arbitrage 
le plus célèbre fut celui de Sidi El Maâti 

ben Salah, de la Zaouia Cherkaouia de 
Boujad, qui régla en 1837 un violent 
conflit qui opposait les berbères Aït 
Ouira aux Aït Kerkait de la plaine, pour 
l›usage de la Segyia Tazerwalt, sissue de 
l›Oued Derna.« )2(
 Cette seguia est d›origine domaniale, 

pour avoir été creusée par Mly Ismaïl. 
Mais au cours du XIXe siècle, profitant 
de l’absence de l›autorité du Makhzen, 
les Aït kerkaït s’emparèrentt de la segyia 
et ils en ont encore l’usage.
Afin de donner une vision globale de 

ces conflits, nous avons eu recours à 
l’histoire locale de la région. La mémoire 
collective  a gardé frais ces événements, 
sous forme d’anecdotes ou poèmes 
dialectaux, chers à une culture orale.
Pour mieux les interpréter, il nous paraît 

d’une importance méthodologique de 
procéder à leur classification de la façon 
suivante :
a- les conflits opposant les tribus arabes 

de la plaine
 b- les conflits se déroulant entre 

arabophones et berbérophones
e - les conflits ayant opposé arabophones 

et berbérophones d›une part, et 
berbérophones d›autre part.

Pour ce qui relève du premier cas, nous 
évoquons à titre d›exemple les conflits 
qui éclatèrent entre les Oulad Yaïch et les 
Zouaïr d›une part, et les premiers et les 
Beni Amir d›autre part. Les Oulad Yaïch, 
ainsi que les Zouaïr, ont préservé le côté 
sanguinaire de leur histoire commune 
que résume avec ampleur ce vers:

»Ullah ila dwaw Hna        Gaddadna 
U-humn Swan«.
Traduction : 
»On a fait d›eux des tranches de viande 

de nous. Ils ont fait du rôti.«
 Deux souches du même groupe tribal se 

livrant à de telles batailles, exige de notre 
part une explication rigoureuse. Avant 
d›y procéder, nous retenons un autre 
vers, enregistrant un conflit qui opposa 
les Oulad Yaïch aux Beni Amir :

»Kul drwa saddat awd«.

Traduction :
 Derrière chaque drwa )espèce d›arbres(, 

il y a un cheval.

Ce vers est une formule réussie. Il 
souligne d›une part le lieu de la bataille 
qui s›est déroulée dans une forêt dense 
d›arbres appelés »drwa« et d›autre part, 
le nombre de combattants engagés, en 
comparant le nombre de cavaliers à celui 
des arbres.
Tant pour les Zouaïr que pour les Beni 

Amir, il y a un point commun. Elles sont 
toutes les deux riveraines des Oulad 
Yaïch. De la même origine tribale, les 

Zouaïr et les Oulad Yaïch sont frontaliers 
d›une part, et d›autre part les Oulad 
Yaïch et l›ensemble des Aït Rboa sont 
riverains de l›ensemble des Beni Amir. 
On peut donc comprendre facilement 
que l›objet de ces conflits était la terre. 
La délimitation spatiale n›a jamais été 
définitive, tant que les raisons de sa mise 
en cause persistaient. L›expansionnisme 
et l›annexion exprimèrent l›incapacité 
d›un espace à satisfaire les besoins 
nécessaires en culture et en pâture de ses 
occupants.
Nous avons souligné dans un chapitre 

précédent que les conflits arabo-berbères 
traduisaient les contradictions entre 
montagnards, en lutte permanente pour 
l›acquisition d›une partie de la plaine, 
pour leurs besoins en culture en pâturage 
d’hiver, et les occupants de la plaine, 
menacés par la perte des conditions 
matérielles de leur existence.
 De tels événements ne sont pas passés 

inaperçus pour Rabouha Bent El Maâti, 
poétesse des Oulad Youssef, qui en fit le 
sujet d›un de ses poèmes :

» â darbu walla harbu            Li bga 
J-janna Yaddann
Li bga wladu yatsuhar        Li trafarma 

yabqa tamma
Li trassass ha lakraras            Li tharas 

ha abbuni
Täh Mohamab hu Rabbüha        jar lhima 

la zzítün 
Bagrät Rabbuha rahun         Zargat U 

mahlabat
Li dahum ma yarbah-Si        M-sat ssula 

Lbulahma 
âl gansa walaud gsa            Tal at ssula 

L-ayt sahan
Bqat L-muta kif ddabban. »

Traduction :
»Avancez, ou retirez-vous.
Celui qui a choisi le paradis, qu›il avance
Celui qui a opté pour ses enfants, qu›il 

recule 
Pour celui qui est atteint d›une balle, il y 

a des charrettes Celui dont un organe est 
fracturé, je lui viendrais en aide
Mohamed, frère de Rabbouha, s›est 

effondré,
Au moment où il voulait installer la 

tente dans le jardin d›oliviers.
 Les vaches de Rabbouha sont bleues et 

laitières, Que celui qui les a volées n›en 
bénéficie point. 
L›expédition est partie vers »Boulkhma« 

)*( On ne voit que des burnous et de 
beaux chevaux.
L›expédition s›en va en guerre contre 

les Aït Sokhmane, On y compte les morts 
comme les mouches. »

Au long de l›histoire locale, les conflits 
arabo-berbères demeuraient une 
constante. Tantôt le Dir passe sous le 

contrôle des montagnards, tantôt il leur 
échappe. 
Pour les mêmes raisons que les Aït 

Sokhmane, les Aït Atta du Moyen-Atlas 
ont envahi tout l›espace qui s›étend des 
Aït Amir jusqu›à Foum-el-Ancer.
Au cours d›une trêve entre les deux 

parties en conflit, les contingents des 
tribus arabes de la plaine et ceux de deux 
tribus berbères, se sont rassemblés dans 
un lieu désigné sous le nom de »Zitoun 
Lamhal«: campement des oliviers, situé 
presque au centre de l›actuelle ville de 
Beni Mellal. 
Cette alliance arabo-berbère contre 

l›occupation du Dir par les berbères 
Aït Atta a fait des Aït Bouzid, aux 
yeux des arabes de la plaine, des alliés 
incontestables, comme l›atteste ce vers:
L-Bouzidi bih nwit n-zid         I- âna 

hasbiya
     
Traduction: 
El-Bouzidi est un véritable allié, sur 

lequel on peut compter sans hésiter.

)*( Lieu dans la montagne du Moyen-
Atlas.

Les conflits classifiés ainsi, donnent une 
certaine légitimité à la démarche qu›on a 
empruntée. Nous avons tenu à classifier 
les confits locaux selon le critère 
linguistique, pour démontrer qu›ils ne 
se situèrent pas sur un plan racial. Les 
conflits aussi bien que les alliances 
trouvaient leur base dans les intérêts 
communs ou countradictoires des tribus.
En général, les conflits dont nous 

avons parlés finissent par la soumission 
du groupe défait aux conditions de 
l›autre victorieux, ou exigent, dans le 
cas indécis, l’intervention d›un chef de 
zaouia, comme c›était le cas aussi bien 
dans le conflit entre les Aït Kerkait et les 
Aït Ouira que dans celui déclenché entre 
les Oulad Yaïch et les Zouaïr. Mais il 
existait d›autres procédés internes pour 
régler de tels litiges. Parmi ces procédés, 
nous avons centré notre attention sur 
l›alliance par colactation, désignée sous 
le nom de »tada«. 

D. Tada: Description et fonction 
Dans l›étymologie berbère, tada signifie 

»l›action de prendre le sein«, dérivé du 
verbe »ett›ed«: »têter et aussi »sucer, 
boire par succion; être alaité«. )3(
Comme phénomène social, tada est 

une sorte d›alliance inter fractions qui 
se concluait à l›origine par le recours au 
procédé symbolique de la colactation. 
Par là, elle est destinée par référence 
symbolique, à la parenté maternelle 
créer entre les participants des liens de 
parenté artificiels, capables de soumettre 
les intéressés aux mêmes obligations 
juridiques et morales. 
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Suite sur la page 22

Ce livre rêvé que je voulais écrire, ou plutôt transcrire, je ne l’ai 
pas encore écrit. C’est vrai mon imaginaire est tellement colonisé. 
Réécrire ces voix lointaines qui me traversent ! Ce désir irrésistible 
de retourner quelque part, et qui pourrait être une aube pour traverser 
la nuit, voir le réveil de l’ombre et de la lumière…j›ouvre les yeux 
aujourd’hui, peut-être demain…Ce livre qui n’est pas encore écrit ; 
encore en lambeaux dans mais ma tête ; un monde qui n’est pas 
encore dit… comment donner consistance et intelligence à cet 
étrange palimpseste ? Briser le conforme et l’inconforme, la 
constance et l’inconstance, se libérer des chaînes d’un moi social 
corrompu…  se lancer dans cette aventure de l’écrire sans savoir où 
l’on va et d’où l’on vient ! Cela exige sans conteste une grande 
patience. Le plus important, peut-être, c’est le souffle. Préserver ce 
souffle qui nous anime et ranime pour aller jusqu’au bout. Ecouter 
son corps. La respiration calme et lente. Organiser l’espace. Être soi 
et rien d’autre… Ecrivons, voyons voir ! Longtemps, j’ai rêvé ce 
livre. Quelque chose en moi le situe en méditerranée, en cette mère 
qui n’a pas encore dit ses années, ce grand lac, ce grand cimetière 
des gazelles du sud. Qu’est-ce qui fait courir les gazelles du sud ? 
Quittant une terre arable, respirant la tradition ancestrale. Autant de 
va-et-vient, de conflits, d’errance et de rêverie  à écrire…Naissance 
du désir, flux et reflux, batailles, défaites ; c’est comme ça que 
l’humanité aime se raconter son histoire. Trouver la voie et les voix, 
les mots pour avancer dans ce désert.  Les mots pour dire, nommer, 
raconter, être, paraitre, et puis donner à voir. Les mots se bousculent, 
se tordent, se délient, s’accrochent, s’habillent de bleu, de rouge, de 
noir, de vert…à l’endroit et à l’envers. Une pensée à mon premier 

maitre, qui m’avait un jour remis une page arrachée. Je disposais de 
la première phrase et de la dernière. Mon travail consistait à imaginer 
cette partie volée, voilée, déchirée ou effacée par le temps, par le 
vent…. Dois-je recourir à l’aide de mon maître? Lui, féru d’écriture 
et de littérature, a l’habitude de déjouer les ruses du poseur 
d’énigmes. Je préfère plutôt le surprendre, lui monter enfin qu’entre 
temps, j’ai appris à m’appliquer, à mettre un mot à côté  d’un autre, 
à voyager sur le dos d’une lettre d’alphabet. Mais où pourrais-je le 
retrouver ? Que fait-il maintenant au cœur de sa douce Normandie ? 
Il doit être en retraite, mon premier maître, au sourire angélique. Je 
l’imagine avec sa canne, traversant  l’esplanade de la paix, emportant 
quelques planches de Diderot à son ami, cet éminent médiéviste, s’il 
est encore en vie.  Ou du côté des Roches-Douvres, du Petit-Port- 
En- Bessin, en train d’interroger les travailleurs de la mer, de 
contempler le paysage changeur du ciel, les lignes difformes et 
informes des roches, des nuages menant vers Guernesey. Peut-être 
pourrait-il y rencontrer Gilliat, rejeté par les vagues après un détour 
dans les îles anglo-normandes !   Depuis, je n’ai plus de nouvelles de 
lui, son » kiss me quickly «  hugolien, dans ce dernier étage de la 
maison de Hauteville House. Son sourire plane sournoisement 
toujours sur la page blanche. Les lettres d’alphabets ne veulent rien 
dire sans sa touche de magicien, de poète. Ah !  Si mon premier 
maître était là, il m’aurait soufflé un indice pour dérouler ce récit 
effacé, il m’aurait indiqué le chemin à suivre… Emboîter 
discrètement le pas au scribe, à celui qui a tout vu, tout écrit ? 
Périlleuse aventure ; lui seul connaît son chemin, le chemin de 
l’Histoire. Ces chemins  fondateurs qui montent et redescendent… 

Qu’est ce que l’Histoire ? Longtemps, je me suis posé cette question 
? Qui pourrait le savoir ? Une juxtaposition de faits, d’événements, 
de conflits ? Un va-et-vient tout au long de cette longue durée ! 
Chaque tyran avait ses historiens, artisans de la magnificence, de la 
rhétorique et du vernissage… la rhétorique est avant tout flatterie et 
effronterie. La langue ou l’épée vous rapproche de ces bastions. 
Plumes ruisselantes d’encre ou de sang ; traces de poètes sur la 
muraille d’une forteresse ; paroles de bouffons, de scribes. On efface 
la trace, le miroir devient opaque, la mémoire se cristallise. Repartir, 
reprendre tant de chemins parcourus à la quête d’une trace, d’un 
repère dans les méandres de cette géographie éclatée. Arracher 
quelques paroles millénaires à ces pages silencieuses, les fixer avant 
qu’elles ne prennent leur envol dans le néant ! La douceur et la 
douleur d’une rêverie éphémère vous livrent ou délivrent. Je doute 
que ces signes qui se déploient sur la page blanche, ne puissent guère 
traduire la parole millénaire du scribe. Lui, a vu, vécu, entendu, 
senti... Les mots façonnent la pensée... ? Reprendre encore ce 
marteau pour briser les mots ! Après tout, je ne peux pas choisir mes 
mots puisque je suis né dedans. Oser poser la main sur le fruit 
interdit, aller au- delà des frontières indiquées, m’a valu  le courroux 
de Méphisto. Un jour, dans un coin du petit jardin, j’ai voulu planter 
un arbre, l’arbre de la vie, de l’immortalité... J’ai découvert sous la 
terre  une nappe rouge. Terre irriguée de sang depuis la nuit des 
temps. Les arbres ne poussent jamais dans le sang. De cette glaise, 
j’ai confectionné des tablettes pour raconter, témoigner… 
Aujourd’hui, une étrange inquiétude me pousse au bord du gouffre 
Quelque chose s’est passé dans ma tête. Briser le cercle, sortir, 

Longtemps, j’ai rêvé ce livre…Longtemps, j’ai rêvé ce livre…
A mon premier maitre et ami, Serge Cabioc’h


