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انتخابات انتخابات 88 شتنرب، بينت  شتنرب، بينت 
أننا ال زلنا بعيدين مبسافة أننا ال زلنا بعيدين مبسافة 
كبرية عن حتقيق املناصفةكبرية عن حتقيق املناصفة

03انتخابات  8 شتنرب..ال ثلث وال مناصفة  فما بالك باملساواةفما بالك باملساواة افتتاحيةافتتاحية
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خدجية براضي:خدجية براضي:

النضاالت اليت ختـوضــها النســـاء لـن تكـون كافــيــةالنضاالت اليت ختـوضــها النســـاء لـن تكـون كافــيــة
 إذا مل يتم تفكيك البىن التقليدية املتجذرة يف املجتمع إذا مل يتم تفكيك البىن التقليدية املتجذرة يف املجتمع

حسنحسن
 أمزيان أمزيان

احلقوقي خالد البكاري: احلقوقي خالد البكاري: 
صعود حزب أخنوش هو استعادة حزب الدولة للريادة عرب هندسة انتخابية ماكرةصعود حزب أخنوش هو استعادة حزب الدولة للريادة عرب هندسة انتخابية ماكرة

  انتخابات انتخابات 88 شتنبر هل ذهبت مطالب  شتنبر هل ذهبت مطالب 

الحركة النسائيةالحركة النسائية أدراج الرياح؟ أدراج الرياح؟
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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

في طبعة مشتركة بين »ضفاف« و«االختالف«، 
صدر مؤخراً كتاب »ثيودور أدورنو: قراءات في 
وهو  والجمالي«  والسوسيولوجي  النقدي  فكره 
جمعها  األلماني  المفكر  حول  دراسات  مجموعة 
وترجمها الباحث الجزائري كمال بومنير، فيما قّدم 
الكتاب محمد شوقي الزين. شارك في الكتاب ثمانية 
روليه،  وجيرار  زيما،  بيير  بينهم:  من  باحثين 
وإيمانويل رونو، ومارك جيمنيز. يجمع بين هذه 
حيث  أدورنو؛  فكر  راهنية  على  تأكيدها  المقاالت 
كان من رّواد النقد الثقافي للرأسمالية، وهو ما يزيد 
من الحاجة إلى كتاباته اليوم مع األزمات المتكّررة 

التي تعرفها الرأسمالية.

عن  صدرت  إنغزو،  فتحي  بترجمة 
العربية  النسخة  »صوفيا«  منشورات 
وجهة  من  »األنثروبولوجيا  كتاب  من 
األلماني  للفيلسوف  براغماتية«  نظر 
نشره  عمل  آخر  وهو  كانط،  إيمانويل 
بعد   ،1798 عام  في  ذاك  وكان  بنفسه، 
الحكم«  ملكة  »فقد  مثل  مرجعية  أعمال 
التنوير«.  العقل المحض«، و«ما  و«نقد 
المترجم إضاءة  يقّدم  الكتاب،  في مقّدمة 
إلى  مشيراً  األخير  كانط  نص  تلقي  على 
مثل غوته  معاصريه  لدى  فهمه  صعوبة 
وشاليرماخر. يقول المترجم في التقديم: 
لعجوز صار  بين فشل عظيم  »كتاب هو 
تقريباً في عزلة تامة عن العالم والناس، 
حتمي  مصير  من  به  يبصر  لما  ونجاح 

للبشرية الحديثة«.

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

صدر حديثا

فــي »الفتــاة التــي نتّصــل بهــا«، روايتــه األخيــرة الصــادرة 
ــروي  ــس، ي ــي باري ــوي« ف ــورات مين ــدى »منش ــاً ل حديث
الكاتــب الفرنســي تانغــي فيــال )1973( حكايــة لــورا، 
الفتــاة الثالثينيــة التــي تقــّرر العــودة للســكن قــرب والدهــا 
ــر  ــة. يفّك ــدة المدين ــدى ُعم ــائقاً ل ــل س ــذي يعم ــس، ال ماك
ماكــس فــي االســتعانة بالعمــدة لمســاعدته فــي العثــور على 
ــد المســاعدة...  ــف عن ــن تتوقّ ــدة ل ــا العم ــّن نواي ــت، لك بي
كمــا جميــع روايــات فيــال منــذ »الجريمــة فــي َكمالهــا 
ــا«  ــل به ــي نتّص ــاة الت ــت »الفت ــق« )2002(، قُوبل الُمطل
بحفــاوة نقديــة فــي فرنســا، حيــث تجمــع بيــن التطلّــب 

ــة. ــئلة اجتماعي ــي أس ــر ف ــردي والحف الس

7 شعراء من املغرب يف هنائيات جائزة البحر األبيض املتوسط للشعر
تــم اختيــار 7 شــعراء مغاربــة، بينهــم ثــالث شــاعرات، ضمــن الالئحــة 
النهائيــة لجائــزة البحــر األبيــض المتوســط للشــعر فــي إيطاليــا، نســخة 
2021/2020، وهــي الجائــزة التــي تشــرف عليهــا قرابــة 20 مؤسســة 

وجامعــة مــن أوروبــا وأمريــكا.
وتضــم الئحــة األســماء المرشــحة للتصفيــات النهائيــة الشــعراء عبــد 
الرحيــم الخصــار، محمــد العياشــي، يوســف األزرق، ســامية الراخــا، 

زبيــدة ودينــي، لبنــى المرزوقــي، ويوســف بــروال.
ومــن المتوقــع الكشــف عــن الفائزيــن فــي حفــل توزيــع الجوائــز الــذي 

ســيتم تنظيمــه يــوم 29 أكتوبــر الجــاري بالعاصمــة اإليطاليــة رومــا.

وتهــدف الجائــزة توحيــد شــعوب البحــر األبيــض المتوســط فــي الشــعر، 
ــاة ال يوحــد  مــن أجــل إنشــاء جســر ’’مــن المشــاعر والكلمــات والحي
بالقيمــة  الذيــن يؤمنــون  األفــراد  أيًضــا  بــل  المجتمعــات فحســب، 

ــزة. ــن للجائ ــف المنظمي ــة للشــعر‘‘ حســب تعري االجتماعي
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انتخابات  8 شتنرب..ال ثلث  وال مناصفة  فما بالك باملساواةفما بالك باملساواةافتتاحية

االستحقاقات  موعد  حل  كلما 
نقاش  وتجدد  إال  االنتخابية 
»املشاركة السياسية للمرأة«، التي 
وال  ضعيفة،  املتتبعون  يعتربها 
تتناسب ال مع دور املرأة يف املجتمع 
التي  الكفاءات  مع  وال  عموما، 
تتوفر عليها، والرهانات املطروحة 
الفعلية يف تطور  عليها للمساهمة 
ملتطلبات  واالستجابة  املجتمع، 
من  أكثر  تمثل  واسعة،  رشيحة 

نصف هذا املجتمع.
قد   2011 دستور  كان  فإذا 
أنه  عىل  ال19،  فصله  يف  نص 
قدم  عىل  واملرأة،  الرجل  »يتمتع 
والحريات  بالحقوق  املساواة، 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 
الدستور،  الباب من  الواردة يف هذا 
يف  وكذا  األخرى،  مقتضياته  ويف 
كما  الدولية،  واملواثيق  االتفاقيات 

ذلك  وكل  املغرب،  عليها  صادق 
وثوابت  الدستور  أحكام  نطاق  يف 

اململكة وقوانينها«.
مضيفا »تسعى الدولة إىل تحقيق 
مبدإ املناصفة بني الرجال والنساء، 
هيئة  الغاية،  لهذه  وتُحدث 
أشكال  كل  ومكافحة  للمناصفة 

التمييز.«
نفسه،  الدستور  أن  وباعتبار 
يؤكد عىل حماية منظومتي حقوق 
االنسان والقانون الدويل اإلنساني، 
التمييز  أشكال  كافة  حظر  وعىل 
وكذا   ... اللون  أو  الجنس  بسبب 
عىل  الدولية،  االتفاقات  سمو، 
عىل  والعمل  الوطنية،  الترشيعات 
فمن  الترشيعات،  هذه  مالءمة 
الطبيعي أن الهدف األسمى لشعار 
املناصفة الذي جاء به، هو تحقيق 
بني  املساواة  مطلب  بلوغ  رشوط 
والواجبات،  الحقوق  يف  الجنسني 

ومن بينها الحق يف الولوج إىل تحمل 
يف  العام،  الشأن  التدبري  مسؤولية 
املحلية،  فيها  بما  املستويات،  كل 
والوطنية  الجهوية  اإلقليمية، 

)سواء يف الربملان أو الحكومة(.
يكفي  ال  األسمى،  الهدف  وهذا 
وترشيعات  قوانني  تغيري  مجرد 
يف  تغيريا  يتطلب  ما  بقدر  بلوغه، 
عن  فقط  ليس  وذلك  العقليات، 
وأكثر  بل  واإلعالم،  التعليم  طريق 
يف  املساواة  طريق  عن  ذلك  من 

الولوج إىل مناصب الشغل. 
األعني،  يفقأ  األمر  واقع  أن  غري 
من  الرغم  عىل  النساء،  فالزالت 
انتخابيا  »خزانا«  يشكلن  أنهن 
الزال  املقابل،  ويف  به،  يستهان  ال 
اللوائح  رأس  عىل  حضورهن 
االنتخابية ضعيفا إىل منعدم، إذ يتم 
االكتفاء بتأثيث اللوائح بهن، قصد 

استقطاب املزيد من األصوات.

ومكافحة  املناصفة  هيئة  الزالت 
أن  دون  املكان،  تراوح  التمييز 
تخرج إىل حيز الوجود، ومجرد إلقاء 
مكاتب  لوائح  عىل  خاطفة  نظرة 
مستوياتها،  بكل  الرتابية  املجالس 
ما  حتى  تطبيق،  غياب  يكشف 
أي  عالته،  عىل  القانون  عليه  نص 
باللجوء  وذلك  الرئيس،  نواب  ثلث 
للتالعب  املمكنة،  املناورات  كل  إىل 
يتم  األعم  الغالب  يف  إذ  البند،  بهذا 
ترشيح نساء ال يتوفرن عىل تجربة 
من  للتمكن  جمعوية،  أو  سياسية 
بما  عليهن،  والتأثري  توجيههن 

يكرس واقع اإلقصاء والتهميش.
وما دام الثلث تم االلتفاف عليه، 
متى ستتحقق املناصفة؟ وما بالك 

باملساواة الفعلية؟

عدالة الربجوازية  !
حكمت محكمة فرنسية اليوم عىل الرئيس »الفرنيس« 
األسبق نيكوال ساركوزي يف قضية التمويل غري املرشوع  
)وكأن هناك تمويال مرشوعا( للحملة االنتخابية الرئاسية 

واملعروف »بملف بيغماليون« بسنة سجنا نافذا  !
تتحكم  التي  التلفزة  وقنوات  العاملية  األنباء  وكاالت 
فيها األوليغارشا املالية العاملية خصصت حيزا كبريا من 
عناوينها ومانشيطاتها للخرب فور صدور الحكم. أجهزة 
وكأنه  ساركوزي  املجرم  عىل  الحكم  قدمت  هذه  الروث 
مثال عما يمكن أن تكون عليه »الديمقراطية واستقالل 
القضاء«. كالم بدأ بعضهم يلوكه عندنا من باب أن »مثل 
هذا الحكم ال يمكن أن نسمع به عندنا وأن قضاء فرنسا 

يساوي بني املواطنني.....«!
الديمقراطية عندنا وغياب قضاء مستقل  أوال، غياب 
ال يعنيان أن العدالة يف فرنسا مثالية وأن علينا أن نطبل 
سابقا  حدث  كما  املحكمة  إىل  مسؤوال  جرت  كلما  لها 
ساركوزي  مع  واآلن  فيون  فرنسوا  وبعده  شرياك  مع 

)ساركوزي املتابع من سنوات (.
وهي  أجنبية  جهة  من  املال  تلقى  ساركوزي  ثانيا، 
من  عليه  لحكم  بسيط  ملواطن  وجهت  لو  خطرية  تهمة 

سجنا  طوال  بسنوات  املستقل«  الفرنيس  »القضاء  قبل 
وليس بسنة سجنا كما  حال ساركوزي الذي سيقضيها 

معززا مكرما. 
ميزانية  ألن  ساركوزي  تابع  الفرنيس  القضاء  ثالثا، 
حملته »تضمنت يوروهات غري رشعية«، ولم يتابعه عن 
عالقته بالجهة التي قدمت له املال، وعن الضمانات التي 
قدمها لهذه الجهة يف حال فوزه باالنتخابات وال عن دوره 
كل   .... بأكمله    بلد  وتدمري  ليبيا  يف  األجنبي  التدخل  يف 

هذا ال يهم ! 
رابعا، »القول بالقضاء املستقل« يجب عىل األقل النظر 
إليه بنسبية. فالدولة يف فرنسا دولة برجوازية ما يعني أن 
القضاء هو يف ملكية الربجوازية. وألن القضاء جزء من 
الدولة والدولة هي أداة يف يد الربجوازية لقمع الطبقات 
عبارة  املستقل«  الفرنيس  »القضاء  عبارة   فإن  األخرى 
وحدي  كالمي  ليس  وهذا  منها،  االحتياط  يجب  مضللة 
فكثري من الفرنسيني يؤمنون به ومنهم الفيلسوف آالن 
باديو! )طبعا القضاء عندنا ليس هو القضاء يف فرنسا (.

بعد  دائما  يتابعون  الفرنسيون  الرؤساء  خامسا،   
نهاية والياتهم، بينما يف كوريا الجنوبية مثال )دولة ذات 
عزلت  الفرنيس(  السيايس  للنظام  مشابه  سيايس  نظام 
ب24  وحوكمت  منصبها  من  هاي  غيون  بارك  الرئيسة 
فساد  قضية  يف  دوالر  مليون   17 وغرامة  سجنا  سنة 
ورىش. بمقياس املطبلني لقضاء فرنسا يمكن القول أن 

هو  الكوري  القضاء 
»يوم حساب دنيوي« ال 
يعرف ما معنى الباطل. 
أن  الحقيقة  لكن 
بارك  الرئيسة  محاكمة 
كان الهدف منها تهدئة 
والشارع  العام  الرأي 
الهادر، وبالتايل فالحكم 
نظر  يف  عادال  بدا  مهما 
البعض وقاسيا يف نظر 
البعض اآلخر فهو يظل 
هدفه  مسيسا  حكما 
املتورطني  كل  حفاظ 
العمالقني  رأسهم  وعىل 

انتفاضة  ألن  القائم  الوضع  عىل  وهيونداي  سامسونغ 
لتفاديها  طريقة  وأسهل  األفق،  يف  تلوح  كانت  شعبية 
األزرق  البيت  املتمثلة يف ساكنة  الدمية  التخلص من  هو 

»السيدة الرئيسة بارك« !
نظام  ظل  يف  القضاء  أن  القول  يمكن  سبق،  مما 
ديمقراطي ليربايل هو بالتأكيد غري قابل للمقارنة بالقضاء 
يف ظل أنظمة ثيوقراطية رجعية، لكن يف ظل مجتمعات 
طبقية فإن القضاء يظل غري مستقل ومن املستحيل أن 
انتهى  اإليطالية  البيضاء  األيادي  )حتى  مستقال  يكون 

اسوء  يمينيا  سياسيا  كونه  إىل  النظيف  القايض  زعيمها 
ممن سبقوه(، وألن الدولة أداة قهر فإن كل أجهزتها بما 
التنويه  يمكن  ال  عليه،  القهر.  هذا  تخدم  القضاء  فيها 
ببأحكام من قبيل سجن ساركوزي ألنها مجرد ذر للرماد 
)كل يشء  أهداف سياسية  ذات  أحكام  العيون وألنها  يف 
املزيد  هو  املفروض  بل  حال(  كل  عىل  سيايس  هدف  ذو 
من الفضح واملزيد من التعبئة ضد الربجوازية الفرنسية 

ودولتها اإلمربيالية  .
ميمون الواليدي بتاريخ 30 شتنرب 2021

كم هي الديمقراطية صعبة يف تربة غري مالئمة.
وثقافة  القبلية،  ثقافة  ظل  يف  صعبة  هي  كم 
»اليسار«  وثقافة  »الهمزة«،  وثقافة  »العائلة«، 
التقليدي املرتد، وثقافة سياسية تكاد تنحط إىل درجة 

الصفر.
ُوجدت،  إن  األحزاب،  مقرات  تكون  عندما 
انتخابات،  إثر  بها  االحتفال  عالمات  وال  مهجورة 
التي  هي  و«العائلة«  تحتفل،  التي  هي  القبيلة*  بل 
إىل »موالي  يتحول  االنتخابات«  تحتفل، و«الناجح يف 
بأنصاره  مصحوباً  العّمارية  فوق  ويُرفع  السلطان« 

ذاك فاعلم  النفارة والغياطة وعيساوة... عند  وجوق 
أن الديمقراطية ليست من هذا البلد.

اليسار  وباسم  اليمني  باسم  شباب،  يتقدم  عندما 
وهم  لهم(  ملة  وال  دين  ال  من  )دين  الدين  وباسم 
أدنى  دون  لحظة،  آخر  يف  ب«أحزابهم«  يلتحقون 
وال  بإيديولوجيته،  وال  الحزب،  ذلك  بتاريخ  ال  معرفة 
بتوجهه، فقط ألن الحزب صيّده ليمأل به »الشقف«، 
حزب  من  صيّده  ألنه  قائمته  الئحة  يف  يضعه  أو 
أن  فاعلم  ذاك  عند  عليه...  انتفض  أو  نفضه  آخر 

الديمقراطية ليست من هذا البلد.

ترشحت  الشباب،  من  جماعة  تنتفض  عندما 
املركزية  اللجنة  قرار  ضد  يساري،  تحالف  باسم 
أحزاب  مع  التحالف  بعدم  القايض  ل«تنظيمه« 
نقيضة إليديولوجيته وخطه السيايس، بدعوى رفض 
الديمقراطية  أن  فاعلم  ذاك  عند  الفوقية...  اإلمالءات 

ليست من هذا البلد.
واقعة االنتفاضة ضد قرارات التنظيم تفيدنا بيشء 
و/ سيايس  ملرشوع  خدمة  ترتشح  ال  الناس  واحد: 

ال  وكيف  الفرص،  النتهاز  ترتشح  بل  اجتماعي،  أو 
علمتنا،  واألحزاب  علمتنا،  واملدرسة  علمتنا،  واألرسة 

واملجتمع علمنا... كيف ننتهز الفرص.
)يمكن  التنظيم  قرارات  ضد  االنتفاضة  واقعة 
حزب  يف  كما  اليسار  يف  كما  اليمني  يف  ذلك  مالحظة 
معهودة  ظاهرة  أصبحت  والتماسيح«(  »العفاريت 
بني  آخر،  إىل  حزب  من  االنتقال  وما  شاذة،  تعد  ولم 

الرداءة  هذه  دالئل  بني  من  إال  وضحاها،  عشية 
السياسية.

الحزب  يف  تمارس  وترايض،  توافق  الديمقراطية 
كما تمارس يف الجمعية والنقابة واملؤسسات املنتخبة 
تسهر  والرتايض  التوافق  هذا  الدولة.  ومؤسسات 
عليهما زعامة أو قيادة جماعية التي ترتجمهما عىل 
القاعدة  بني  العالقة  تخلخلت  وإذا  الواقع،  مستوى 
فيه  وتعشش  التنظيم  تخلخل  )الزعامة(  والقمة 

منطق اصطياد الفرص. وهو ما نالحظه اليوم.
كم هي الديمقراطية صعبة يف تربة غري مالئمة!

* إضافة إىل املفهوم التقليدي للقبيلة، هناك أشكال 
جديدة للقبلية ويتجىل يف جماعات األصدقاء ومحبي 
فرق كرة القدم وجل األحزاب السياسية )ذات الطابع 

الزبوني واملريدي(.

كم هي الدميقراطية صعبة!كم هي الدميقراطية صعبة!
                                                       قيس مرزوق الورياشي                                                       قيس مرزوق الورياشي
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جلجاِمش.. األموي ينتظرك يف قمة اجلبلجلجاِمش.. األموي ينتظرك يف قمة اجلبل

سوى  يسنده  ال  عراء  يف  كأنها  عاجزة  الكلمات 
جاف.  نهر  رسير  مثل  أيضا  الصمت  الذهول. 
الحياة شاحبة تشبه مساَء خريف غامض يف قمة 

جبل. 
يأخذ  البحر.  الكربياء ويركب  يُنازع  املوُت  وحده 

الفارس ويرتك القوس ووصيته.

أنَت يف  طاب يومك بويا األموي.. كيف   -
الحياة األخرى؟

هل صّدقتم أنني رحلُت عنكم. املوت يا   -
رفاقي مجرد غفوة من اختار امليش فوق الحدود 

الصعبة للزمن )قال بدون اندهاش(.
»خريفنا يدنو من األبواب«، ماذا نفعل   -
بانتصاراتنا إن أخلفنا موعد الزرع. نفتقدك َ كلما 
حّل الليل وصوتك يقول: »دعوني أغفو يف القيلولة 

ثم أنهض.. فزمننا يوم واحد طويل«.
أنا لم أمت بعُد، وأقول للذين يشيعون   -
متُّ  قد  وكم  ُقِتلُت  قد  كْم  املتنبي:]  قاله  ما  ذلك 
َوالَكَفُن[) قال  عنَدُكُم** ثّم انتََفْضُت فزاَل الَقربُ 

مبتسما وبحماس(.
يف  استعارة  مجرد  املوت  إن  أتقول   -
وكهوف،  سفح  تبقى  وما  العايل،  الزمان  سقف 
ليل ونهار، صمت وكالم. نحن يف ومضة ال نعرف 
تفسريا  كان  كله  تاريخنا  أن  رغم  نفرسها  كيف 

لومضة واحدة.
ال  املنفطر.  القلب  بصوت  تتكلم  أنَت   -

تنكرس. ال تحزن. 
وأنا  بالوحشة  أحسسُت  ال.. فقط  نعم.   -

أنظر إىل صورتك.
جميعا..  سأنتظركم  سأنتظرَك،   -

وسنتحدث طويال ونحكي حكايتنا للمالئكة.  
الحكاية:

فيها  استلهم  رواية  لكتابة  ،دائما،  أسعى  كنُت 
سريتك فأختار الفجر لقراءة وتأمل رحلة گلگاِمش 
وابن  تومرت  وابن  واملتنبي  صالح  بويا  سرية  أو 
والثوار  الفقهاء  وكل  محيل  أبي  وابن  خلدون 
والصلحاء واملجاهدين، فأجد فيك ما تفرق يف غريك 
من القدامى واملعارصين، يف الفكر واملمارسة. لم 
واملعارك  الوقائع  من  الهائل  املّد  تحويل  أستطع 
قصريا  الخيال   بدا  فقد  تخييل،  إىل  والتفاصيل 
بالحياة..والفصل  العامرة  سريتك  أمام  وقارصا 
توقفُت  باألحرى  منه  أو جزء  كتبته  الذي  الوحيد 
يقنعني  لم  الخيال  ألن  ربما   ، فيه  االستمرار  عن 
القدر، عفيفا،  أنَت.. شامخ  يف رسم صورتك كما 

شجاعا وأمينا. 
يُعرب  تأليف  ومن  وإبداع   حديث  من  أكتبه  ما   
بي  يحيط  يشء  كل  يف  نظري  ووجهة  رؤاي  عن 
أو  باملجتمع  أو  بالكتابة  تعلق  سواء  ويشغلني، 
بالتاريخ ،عرب نوافذ يومية من حياتي أو حياة من 

أحبهم، هي إطارات لجعل السياق موضوعيا. 
األنفاق  حفر  أجيد  بويا،ال  يا  أنا،   -
للكلمات ولكني أحب أن يكون يل نهر استحم فيه 
باستمرار، بمياه متجددة أرمي فيه رمياتي وكل 
..أتركها تسري لتصل  أبدعه من سفن وبواخر  ما 
ويرميها  يقبلها   من  يقبلها  أخرى  شواطئ  إىل 

بالحجارة أو النار من يرميها.
قد  ها  يتكلم..  من  هو  املنفطر  قلبَك   -

رميَت يف قلبي رشارة.
أنَت تعرف أني لسُت شاعرا وال مؤرخا   -
ألختزل إحسايس يف مجاز ضارب أو حدث محدد.. 
اختاروا  الذي  الفالحني  واحد من ساللة  أنا فقط 

عرق جبينهم مطرا ملا يفلحون.  

مؤقتا  عنوانا  تضمن  كتبُت  الذي  الوحيد  الفصل 
لرضورات   فارس  أسميتُك  الفجر«،  »قوس  وهو: 
عنوانا  للفقرة  وضعُت  بالتحديد.  عليها  أقف  لم 

:الفجر يفك أزراره :

»ساعات قليلة عىل فجر بداية األسبوع الثالث من 
تتأبط  وغامق  مكثف  ظالم  الهادر.  نونرب  شهر 
كافة  عىل  هبطت  ثقيلة  غيوم  الهالمية  ذراعاته 
بسيارته  يخرتق  فارس  استمر  وقد  السهول. 
قوتها،  من  تُغري  لم  بأضواء  الضيقة،  الطريق 

وهو متجه نحو خلوته التي اختارها قبل سنوات 
بنحو  البيضاء  الدار  مدينة  عن  بعيدا  معدودات، 

مائة كلمرت.

لم يأخذ النوم منه شيئا وهو يسوق بنفسه مخرتقا 
امتداد الظالم والضباب والصمت، وهذا جزء من 
مفتوحتني  بعينني  يريدها  التي  حياته  رمزية 
املذياع  زر  عىل  قليال  يضغط  ممكن..  وقت  ألكرب 
بشعاعات  امللتصقة  نظراته  من  يُغري  أن  دونما 
نور السيارة املمدد مثل لسان مشتعل، ثم ينتبه، 
وبنفس الحركة يضغط عىل زر زجاج الباب األيمن 

حتى تترسب منه أدخنة سجائره املتعاقبة.

يف  كيلومرتات  خمسة  سوى  وصوله  عىل  يتبقَّ  لم 
ممر غري ُمعبد يقود نحو خلوته يف ذلك الفضاء، 
الدوام وبيوت  السماء عىل  وسط حقول تنظر إىل 
الفالحني املتناثرة وقبة السماء املنذورة لحراسته. 
لتتأمل  ليال  تستفيق  التي  األجداد  مقربة  أمامه 
سيدي  الصالح  الويل  قبة  وخلفه  العالم،  تحوالت 
يرتاقص  الذي  النّخيلة  حفيف  بينهما  وما   ، ميّة 

خفية.
اإلذاعة  مذيع  الخامسة صباحا.  إىل  تشري  الساعة 
شكل  عىل  األخبار  من  مجموعة  يرسد  الوطنية 
فالشات رسيعة، أهمها كالمه عن مواصلة جلسات 
تعرضوا  مغاربة  معتقلني  شهادات  إىل  االستماع 
للتعذيب من طرف الدولة املغربية. ابتسم خلسة 
املذياع يف ملحة رسيعة  وهو يحّوُل من نظرته إىل 
أنه يبغي رؤية ما يقال.. ثم يغري، درجه  كما لو 
الغبار  يتطاير  أن  السيارة، دون  أعىل، من رسعة 
خلفها. الغبار الذي أحس بثقل عربَّ عنه بالنهوض 
السقوط  ثم  أنملة،  قيد  مبارشة،  العجالت  خلف 
رائحة  من  ثوبان  كاهلها  فوق  فالذرات  مبارشة، 

الظالم والندى.
حامال  منها،  ونزل  سيارته  محرك  أوقَف  حينما 
محفظته وبعض الجرائد واملجالت، لم ينتبه لنباح 
الكالب والحركات األوىل الخجولة للدجاج والبط. 
رفع رأسه إىل السماء ينظر إىل آثار عقود مرت من 
جوار  جهاده  إىل  به  تعود  قرون  من  أثقل  حياته 
األنبياء، تمزقت ثيابه ونعاله  لكن روحه  مرسومة 
تقدم  تغييبها.  الغيوم  تستطع  لم  مغربي  بخط 
مشتعلة،  السيارة  أضواء  نيَس  وقد  التفات،  دون 
فهو ما زال قويا رغم كل الهيتات التي مرت عليه. 
يحتفظ بجمال هيبته وذكائه الرسيع ونَُكته التي 

تخفي يف أي لحظة جباال من الغضب السعري.
لبس  ثم  سوداء،  قهوة  فنجان  طلب  البيت.  دخل 
جلبابه الصويف وطاقية رمادية ... ثم َهمَّ بدخول 
مكتبه، لكنه توقف قليال أمام الباب، كونه يشعر 
أن يصيل  يحب  فهو  برهبة وخشوع،  مرة  كل  يف 

الفجر هناك.
ملعْت عيناه كما لو تذكر شيئا يشدُّه إىل التذكرات 
مّلا دخل املكتب، خصوصا متى  التفَت نحو الصور 
األربعة الكربى املثبتة عىل الجدار العريض. تقدم 
املكتب... جمال  منها يتأمل دون أن يشغل ضوء 
عبد النارص، عبد الكريم الخطابي، املهدي بنربكة، 
له  صورة  املكتب  من  مقابل  جزء  غيفارا...ويف 
مقتطعة  العرشين،  دون  وهو  واألسود  باألبيض 
وسط  فيها  يبدو  الفرنسية،  املجالت  إحدى  من 

مظاهرة شعبية يف مواجهة عساكر فرنسيني. 

بالسرية  بدًءا  الكتب  أنواع  بكل  مطرزة  مكتبة 
تآليف  إىل  والفقهاء  املتصوفة  وكتب  النبوية 
..والروايات  والقومية  واملاركسية  الفلسفة 
الشعرية ؛ويف جزء آخر ترتاكم ملفات  والدواوين 

ومقررات وصور ورشائط.

جلس عىل الكنبة يف اسرتخاء وسط الظالم. وضع 
رجليه عىل الطاولة األمامية، وعىل وجهه ما تزال 
رقيقة  سيوال  يتأمل  وهو  مستمر  خشوع  مسحة 
املقوسة واملطلة  النافذة  تهبط عموديا عىل زجاج 
بإشعال  همَّ  الرمان.  شجرة  ُقبالة  الحديقة  عىل 
يرمي  ثم  الوالعة  تسعفه  فلم  هدوء،  يف  سيجارته 
عىل  مرمي  كربيت  عود  عن  باحثا  اليرسى  بيده 

حافة الطاولة.

أخرى.  مرة  تمدد 
أرجع رأسه إىل الخلف. 
مثل  عينيه  أغمض 
محارب تاريخي يحمل 
ر،  امُلطهَّ كفنه  بيمينه 
وبشماله قوسه األبدي. 
هو اآلن يف قيلولة ليلية، 
إىل  قليل  بعد  سيعود 
وهو  املفضلة،  ساحاته 
نصف  حروب  َخرَبَ  من 
كان  مرة  كل  يف  قرن، 
عىل  يهرق  حربا  يدخل 
دمائه،  كل  جنباتها 

وال تكاد تنتهي حتى يجد من يدفعه إىل ساحات 
أخرى فيضطر إىل توزيع دمه حصصا حصصا.

ألبوم  أخرج  تردد،  ودون  ببطء  الظالم،  يف  قام 
صور ظل يحفظه بعيدا أسفل مكتبه، كأنه رّسه 
الشاوي  الذي يضمد جراحه، صورته مع فاطمة 
كان  الصورة خلسة  التقط  الذي  يضحكان وكأن 
يقلب  الحارقة،  لروحه  بلسما  أنها ستكون  يدرك 
كأنه  يتأملها  الصورة  نفس  إىل  يعود  ثم  األلبوم 
يراها أول مرة. صورة أخرى لها محاطة بأبنائها 
محمد واملهدي وغيفارا وسناء ومعاوية، يبتسمون 

أمامه وهو يأخذ لهم تلك الصورة.
التفَت يرى ما جرى يف البداية

ارتخى عىل الكنبة وعاد بذاكرته إىل ثالث سنوات 
أطول جنازة صاخبة  فرآها  البالد،  استقالل  بعد 
املعمدة  واألحالم  الدم  من  كربى  حصة  لتوديع 
بمشاعره ونواياه، صار يفرك كل ما اعتقده قادما 
وسط  تلهو  وأشواك  يابسة  حبات  غري  يجد  فال 
ساحات فارغة.. سقط فيها كل الشهداء - بعلمهم 
يصنعون  مزيفون  رسٌل  فَساَد  علمهم-  بغري  أو 
الوهم  من  البالد  إلدخال  سعيا  األكيدة  األوهام 

األصغر إىل الوهم األكرب.
- إني أشك هل قاومنا وجاهدنا من أجل الحرية، 
؟  والتصفيات  الدسائس  من  جزيرة  أجل  من  أم 
جانب  إىل  وهو  الحزن  من  قريبٍة  بنفٍس  تساءل 

صديقه.
- علينا أن نحفظ بعض األمل يف ما سيأتي...

تحرض  ألم  باالنرصاف(  يهم  وهو  )قاطعُه   -
نحن  يستبعدوننا...  وكيف  ؟  النقابة  اجتماعات 

حطب وتبن فقط...
-  املهم أننا حققنا االستقالل والنرص.

 )مد يده إىل جيب رسواله يبحث عن يشء ما، وهو 
ليتوقف  لكنه ظل يبحث  لن يجد شيئا،  أنه  يعلم 

ويقول(:
- يا صديقي، حققنا النرص الذي يخفي الهزيمة. 
هيا، إننا نفتقد شيئا عظيما يف ما نحسه وال ندركه.

حريتنا  سنمتلك  املهدي  مع  بأننا  يل  تقل  -ألم 
بأيدينا.

-نعم، هيا اآلن، إىل الدار البيضاء فلنا موعد معه 
هذا املساء.

***
يحسها  بدأ  التي  املعلومة  الرجات  هذه  ستكون 
وعيه  تشكل  بداية  وشعوره  بعقله  فارس 
بالتناقضات وبمجرى الوهم املغربي بشعاراته يف 
واقع لم ينضج، وانشغل بأسلوب ضاج باالقتتال 
واالختالف  واإلنصات  الحوار  مساحة  دامت  ما 

منعدمة.

من  تبقى  مما  كبري  جزء  بني  االقتتال  أن  سيفهم 
تصفيات  مرحلة  يف  حلقة  هو  املقاومة   رجاالت 
والحسابات  والزعامات  األهواء  تحركها  عدمية 
داخيل  وسلطوي،  ذاتي  بفعل  واملعقدة  البسيطة 
الكآبة سببها  أوىل مالمح  أن  أدرك  ثم  وخارجي، 
لوحدهم  االستحواذ  إىل  يطمحون  ومن  السلطة 

عليها.

حركات  فهم  قد  بنربكة  املهدي  بأن  فارس  شعر 
كافة  يحرض  كان  لذلك  املرحلة،  واختالالت 
محارضاته بالبيضاء والرباط ويحاول أن يلتقط 

إجابات عما يجري وماذا يمكن أن يفعله.

ورغبته  صدقه  و  وبديناميته  به  مأخوذا  كان 
الرصيحة يف بناء الحلم الجماعي الذي صار يتهدم 
الرسول  محمد  بسرية  منبهرا  ظل  مثلما  يوميا. 
والفقهاء  والعلماء  املجاهدين  األنبياء  وكافة 
الفالحني  وبسري  وغيفارا،  الخطابي  ،وبسرية 
البسطاء الذين إن ضحكوا أوغضبوا، سيان، تهتز 

األرض من تحت أقدامهم.
ملتفتا  نفسه  يف  يقول  هؤالء؟  بني  من  أكون  من 

نحونا .
النورانية  األفكار  أم  رسموها  التي  التخمينات   
اليوم  صيف  يف  اإلحباط  من  التملص  لحظات  أم 

الطويل الصاهد بدون شتاء؟.
اللوحة  يف  العبث  رضاوة  تزداد  يمر،  يوم  كل 
مجاري  يف  فاض  السلطة  حول  فالسعار  دهشة، 
واليابس  الرطب  يف  اشتعلت  والتصفيات  الهبة، 
املكان والحقيقة واألحالم  ..يف  الزمن والعباد  ..يف 

والرماد.
بني  مجرم  إىل  يتحول  أن  للثوري  يمكن  هل   -
مرحلتني ؟ أم إنهم كانوا صورة يمكن ألي مواطن 

بسيط أن يكونها وأكثر )قال يف نفسه(.
ثالث سنوات، بعد االستقالل، كانت كافية الكتمال 
الطموحات  السيطرة عىل  مشهد خارق يف فقدان 
بارتجاف كبري  السابقة  الخطوات  وعىل محو كل 
وجفاف يطول القلب والحلق والرؤية، وفارس يف 
هذه السنوات يسري بخطوات الذهول وسط دورة 
هزائمه  النرص  عن  تمخضت  وقد  األوىل  الزمان 

املرتبصة بكل الثواني واأليام.
- لم أعد أرى شيئا، ساحة النزال لغري ما ُوجدت 
السيطرة  فقدوا  املجهولة،  جنازتنا  الحرية،  له. 
وفقدنا الطريق ال حميدة ال فلوس )عاد، يقول يف 

خاطره(.
***

خرج بلباسه األبيض أمام الباب الكبري امُلطل عىل 
الحقول، وعصارة التعب بادية عىل وجهه وباقي 
جسده، لكن نظرته لم تفقد حرارتها. وضع يده 
يمدد  وظل  القريبة،  الخوخ  ُشجرية  عىل  اليرسى 
الزمن  جريان  إىل  ينتبه  أن  دون  بعيدا  نظراته 

الرسيع واملطرد.
 رجَع برسعة إىل مكتبه ينظر يف عناوين الجرائد 
الكتابة.. يكتب ست  إىل  املغربية، ليعود بعد ذلك 
ثم  وحاذفا،  ومضيفا  مصححا  يقرأها  صفحات، 
يبعثها عرب الفاكس ويجري بضع مكاملات هاتفية، 
وال يعود إال ليحرر بعض الكتابات أو يُدّون بعض 
ساعات  بعد  تعب  وكلما  صغري،  دفرت  يف  األفكار 
جارية، يطلب فنجان شاي ساخن بسكر قليل، ثم 
يتمدد قليال عىل الكنبة، يدخن سيجارته ويرتشف 

شايه.
أحس  أنه  لو  كما  وفجأة  متمددا،  لفرتة  بقي 
األزلية،  مراقدها  إىل  تجري  السماء  يف  بشعاعات 
قرب  توقف  ثم  مىش  الخارجية.  الباحة  إىل  قام 
التفت   . القادم  بنوارها  الناضجة  اللوز  شجرية 
برسعة فبدت نظرته يف اتجاه املساء املسفوح ذهبا 
التي زرعها  الله  السماء وحقول  آخر  بعيدا.. بني 
رحمة للعاملني .َكَمَش يديه ثم بسطهما راميا كما 

يفعل الفالحون يف بذر الزرع.. وأغمض عينيه.

هل يريد أن يزرع التذكر يف محاريث النسيان ؟أم 
يبذر الفجر القادم يف عش الغروب القدري؟

شعيب حليفي
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أموس أوز كاتب إسرائيلي يكتُب ألْجل التعايشأموس أوز كاتب إسرائيلي يكتُب ألْجل التعايش
حبلول هذا العام، ُيكمل القرن دورة كاملة حول الوعد املشؤوم، 
الذي مّهد لليهود إقامة »دولتهم« على األرض العربية. وتسارعت 
والعلوم  بالسالح  املدجج  »الكيان«  واستوطن  اجلسام،  األحداث 
الفلسطينيون  كان  لو   « مائري«  »جولدا  زعيمتهم  تقول  واألدب. 
و  بالدليل  مردودة  يأس  صرخة  هذه  أدب«،  هلم  لكان  شعبا 
باألشهاد. لكن األهم أن لإلسرائيليني كتاهبم وأدهبم كذلك، ومن 
الواجب االطالع عليهم ومعرفة إنتاجهم. أموس أوز أشهر الكتاب 
اإلسرائيليني يف الوقت الراهن، يكتب عن هذه التجربة الفريدة 
يف التاريخ، و يصارع نفسه ويذبذهبا بني الرفض و القبول وحىت 

التعايش. ) املعّرب(.
ويعد   ،1939 عام  املحتلة  بالقدس  أموز  أموس  ولد 
عددا  ألف  الراهن،  الوقت  يف  اإلرسائيليني  الروائيني  أهم 
من الروايات، لعل أهمها » قصة حب و ظالم« )2003( 
و مجموعة من القصص من بينها » نمط حياة بدوّي« 
)2013( التي ترجمت إىل أكثر من ثالثني لغة، و بفرنسا 
روايته  عن  األجنبي  لإلبداع  »فيمينا«  جائزة   سينال 

»العلبة السوداء« )1985(.
سابقة  اجتماعية  مثالية  »صهيونية«  من  بقي  ماذا 
الخائن  لنموذج  استكشاف  هذا  إرسائيل؟  دولة  لقيام 

وأتباعه، غري املعفى من مفارقات تاريخية واضحة.
أوز،  ألموس  يهودا(   )رواية  الجديد  الكتاب  قلب  يف 
يكمن التصور الواضح لشكل الخائن، رجل يموت ثماني 
صهيوني  أبَْرفنيل«  »شالِتييل  القصة،  بداية  قبل  سنني 
الجيل املؤسس لدولة إرسائيل، لكنه صهيوني ُغفل  من 
بالنسبة للجيل الراهن، صهيوني اشرتاكي حلم بمجتمع 

يُدمج فيه اليهود، يف طائفة رشق أوسطية، ال دولة.
الدولة،  لقيام  رافضا  كان  وألنه   ،1948 سنة  يف 
عىل  وُشتم  أُهني  خائنا،  ُعّد  ذلك،  تبعت  التي  وللحروب 
منعزال،  يموت  أن  إىل  مهمشا،  يعيش  الناس،  من  مرأى 

ثالث سنوات بعد ذلك سنة 1951.
الصغري  األخرق  عىل   ،1959 سنة  الرواية  تنفتح 
»عاطفي،  والعرشين،  الخامسة  ذي  آش«  »شمويل 
اشرتاكي ، مصاب بالربو، ممسوس بالجنون بالفينة و 
األخرى«.آش يطابق تماما نموذج اإلشكنازيم أكثر منه 
نموذج اإلرسائيليني: رغم يقظة عقله إال أنه محروم من 
كل حس عميل يدير به حياته، بعد أن فارقته خطيبته، 
يصطدم بصعوبة تمويل دراسته ـ يحّض أطروحة حول 
الشكل الذي ظهر به يهودا اإلسخريوطي يف األدب الديني 

اليهودي ـ إنه عىل وشك أن يرتك كل يشء.
مصادفة يعثر عىل إعالن يقوده إىل الوظيفة الصغرية 
التي سريتبط بها، خادٌم مرافق لعجوز سبعينّي، خمس 

و  راتب  مقابل  اليومي  الجدال  من  ساعات 
مأوى، و ما العجوز سوى »غريشوم واْلد«، 
السوداوي كاره  القديم،  الصهيوني  املناضل 
عىل  يجرت  وقته،  أكثر  يميض  والذي  البرش، 
الهاتف هفوات السياسة اإلرسائيلية و خواء 

الجنس البرشي.
لـ«أبرنفيل«  األثري  الصديق  »واْلد«  ظل 
أفكاره  يشاركه  أن  غري  من  طويلة،  ملدة 
»أتاليا«،  ابنته  رفقة  يعيش  بالضورة، 
امرأة يف األربعني، ساخرة وباردة العواطف، 

رسعان ما تثري إعجاب الشاب »آش«.
الكتاب  هذا  يف  االنطالق  نقطة  هي  هذه 

تاريخ  حول  بالنقاشات  امليلء  املركب، 
طبيعة  حول  واملناظرات  الصهيونية، 

العالقة بني املسيح و يهودا ، ألنه حتى 
خيال  صنع  من  أبرنفيل«   « كان  لو 

الذي  الفكري  التيار  فإن  أوز،  أموس 
يحيل عليه، كان موجودا حقيقة.

يف  املبثوثة  »أبرنفيل«  أفكار  إن  للغالبية،  بالنسبة    
يهودي  مفكر  حام«،  أََحد   « من  مستعارة   ، الكتاب 
وجود  يف  يرى  الذي  و  الصهيونية،  للسياسة  معارض 
إرسائيل ملجأ ) وليس دولة( موجها للنخبة الثقافية و 

الدينية القادرة عىل إحياء وبعث الشتات.
عاملية،  و  ثقافية  و  تفاؤلية  حام«  »أحاد  صهيونية 
األنوار،  لعرص  املوروثة  األوربية  التقاليد  داخل  وتُسجل 
قبل أن تحل املأساة بالشعب اليهودي )الكارثة(، وبموته 
العاَلم  اختفاء  مطلقا،  يتوقع  يكن  لم   ،  1927 سنة 
اليهودي من أوربا، االختفاء الذي جعل أفكاره بال جدوى.

باختياره إعادة إحياء هذا النقاش ، خمس عرشة سنة 
قد  أوز  أموس  يكون  الثانية،  العاملية  الحرب  انتهاء  بعد 
مشكلتني  تطرح   ، تاريخية  مفارقة  يف  بالوقوع  خاطر 
يجعلهما  مشكلتان  رسدية،  اآلخرة  و  سياسية  األوىل   :
املتقلب«  »الصهيوني  هذا  يكتشف  وهو  آش«   « ارتباك 

غري قابلتني للحل.
»مسار  فشل  فمنذ   ، أخرى  مفارقة  هناك  الواقع،  يف 
نهاية  الذي صادق عمليا عىل   ،2000 السالم« يف شتنرب 
للطبقات  الجديدة  األجيال  فإن  اإلرسائييل،  اليسار 
الصهيونية  الدولة  ثقافة  تُفكك  تثقيفا،  األكثر  املخملية 
 ( كوسمبوليتانية  أكثر  يهودية  اكتشاف  إعادة  لصالح 

كونية( أكثر ثقافة، ويف بعض األحيان أكثر 
وال  األوجه،  متعددة  الحركة  ألن   ( تدينا. 
نجد  قائم:  سيايس  شكل  أي  تحت  تنضوي 
أيضا أقواال من قبيل » أرايض املستوطنني« 
قيام  يناهضون،  متدينون  يهود  وهم 
التدخل  ضد  الفلسطينيني  دعموا  و  الدولة 
نجد  كما  تماما  غزة،  قطاع  يف  اإلرسائييل 
عقر  يف  لإلنجيل  اليهودي  للتأويل  أنصارا 
نسميها  أن  املفروض  من  التي  الحركة  دار 

باليسار املتطرف(.
ـ  تقريبا  ـ  تبقى  أوز،  أموس  رواية  إن 
الحالية  الخلفية  غياب  يف  مفهومة،  غري 
يطرحها  التي  العميقة  للتساؤالت 
 ، اآلن  عليه  هم  ما  حول  اإلرسائيليون 
الذي  املركب،  اليهودي  اإلرث  وحول 

طاملا حاولت الصهيونية تبسيطه.
االهتمام  القليل  القارئ  يخاطر   (
غري  إرسائيل  عن  يعرف  ال  الذي  أو  الصهيونية،  بتاريخ 
النزر اليسري، مغربال من قبل وسائل اإلعالم، يخاطر هذا 
القارئ بالوقوع يف حرية كبرية، إزاء العالم  الغريب الذي 

ينفتح أمامه( .
هذا التساؤل، ويف جانب كبري منه، هو حصيلة ارتباك 
فكري معارص: الوعي بأن الصهيونية ـ كما تضع هدفا 
لها، جعل » الوجود اليهودي« قَدرا ، يجب تطبيعه داخل 
التاريخـ  فشلت تماما، يف حني أن فكرة التطبيع نفسها، 
أضحت يف بداية هذا القرن فكرة متجاوزة و تافهة. يجب 
بالنسبة للجماعة  إذن، عن يشء آخر ذي معنى  البحث 

اإلرسائيلية، خاصة قاطني دولة إرسائيل.
ستينيات  طيلة  التساؤالت،  هذه  أوز  أموس  ينرش 
القرن املايض، و كأن خمس عرشة سنة، بعد »الكارثة«، 
إىل  يذهب  إنه  التساؤالت،  هذه  لطرح  رضورية  كانت 
 « عمد  لقد   «   :  1948 سنة  يقر  »أبرفنيل«  تخيل  حد 
واملسيحية  الروحية  الطاقات  استغالل  إىل  الصهاينة« 
املخيمات،  فتح  بعد  سنوات  ثالث   ،« اليهودية  للكتلة 

سيكون وقع الصدمة كبريا، أن تُنطق جملة مثل تلك.
إنه عرب االكتشافات املتتالية لـ«شمويل آش«، ستدور 
مقروءة  اإلشكالية  هذه  تكون  وحتى  الكتاب،  إشكالية 
إىل تقريع  أوز  ـ وهذا مشكل رسدي ـ سيضطر أموس 
 « بـشخصية  عالقاته  ويف  بالبالهة،  وصفه  حد  بطله، 

اهتمام  القراءة،  يف  األصعب  النتيجة  ستظهر  أتاليا«، 
خادع  أمومي  ظل  بمثابة  جعلها  يستلزم  به  أتاليا«   «

منزوع اإلحساس.
إىل  إضافة  النجاح،  عوامل  كل   ، الكتاب  لهذا  توافرت 
إنه  تقْل  )ال  و   ) السوداء  العلبة   ( األخرى،  الكتب  باقي 
الليل( و) معرفة امرأة ( و خصوصا  كتاب ) قصة حب و 

ظالم ( و التي جعلت من صاحبها كاتبا كبريا. 
و  لألشياء،  حّل  بانعدام  نشعر  الكتب،  هذه  أجواء  يف 
كثافة بطيئة لّليل، و خلفية للقساوة، لكن ال يشء يسري 
هنا  جوهره،  عن  مفصول  الكّل  وكأن  نريد،  ما  وفق 
تكمن عموما قوة أموس أوز ومقدرته، عىل صعيد جملة 
اإلرسائييل،  املجتمع  نفهم  و  نعيش  يجعلنا  أن  واحدة، 

الذي  هو مجتمعه يف نهاية املطاف.
ابنته  و  »واْلد«  يجعل  الذي  ما  نعرف،  أن  هو  السؤال 
رغم  البعض،  بعضهما  إىل  مشدودين  أتاليا«   « الجميلة 
عزلتهما و خالفهما الدائم، و لعلها أقوى لحظات الرواية، 
و أشدها تأثريا، » إنها أشد تطرفا من أبيها، يقول »واْلد«، 
لقد قال يل يوما إّن وجود اليهود يف إرسائيل غري عادل ». 
ويف جوابه عن سبب بقائها يف إرسائيل ، يقول : » ال أدري، 
حتى قبل  حصول الفاجعة، لم نكن قريبني من بعضنا 
بل   ، كنّته  و  َكَحٍم  ليس  تماما،  نتفاهم  كنا  ذلك  ومع   ،
كثنائي مسِن يعينهما الروتني، يف تجاوز االحتكاك، هي 

تعتني بي ، وأنا أتركها وشأنها«.
»واْلد« و »أتاليا« يجمعهما موت وَلِد »واْلد« »ميشا« 
1948 يف ظروف  ُقتل خالل حرب  الذي   ، »أتاليا«  ، زوج 
قاسية، بعد اتباعه نصائح أبيه، ) تزعم الرواية أنه ُقتل 
عليه  القبض  إلقاء  بعد  العرب«،   « به من طرف  ُمثّل  و 

جريحا(.
ورضورة  األلم  و  الِحداد  من  املصنوع  »اليومي«  هذا 
القبول باآلخر، الذي هو الخالصة الكربى ملتن الحكاية،  
ونقيضها يف اآلن نفسه، هو جوهر املجتمع اإلرسائييل ، 
هو يف الوقت نفسه وعىل مر السنني، ما يشيع » انفتاحه 
اآلخر،  بعضنا  يكره  قد  كلمتنا،  تتوحد  لن   : السيايس« 
لكننا نعيش معا، إنه الجوهر الذي يختفي اليوم ، والذي 

يحاول أموس أوز إنشاءه مرة أخرى.

Marc weitzmann  مارك وايزمان
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 أصبحت يف اآلونة األخرية أجد صعوبة يف استيعاب 
ما يريد املدافعون عن السياسات الرسمية إقناعنا به.

  إنهم يقولون اليشء ونقيضه..
العدالة  هزيمة  سوقوا  لقد  بسيطا،  مثال  لنأخذ   
والتنمية االنتخابية، وصعود نجم أخنوش، باعتبارها 
عاش  وقاسية،  صعبة  عرشية  من  الخروج  بداية 
هذه  لكن  كالحة،  سوداء  سنوات  املغاربة  خاللها 
العرشية »السوداء« رسعان ما تتحول إىل عرشية بكل 
ألوان قوس قزح، والقوم أنفسهم يروجون ملغرب جديد 
وحضور  عرصية،  وفالحة  متطورة،  بصناعة  وقوي 
قوي يف الساحة الدولية، وقدرة عىل جلب االستثمارات 
للمغرب،  أصبحت  التي  الجاذبية  بسبب  الخارجية، 

لدرجة أننا لم نعد نهاب أي قوة دولية عظمى.
   نحن تخلصنا من عرشية سوداء يوم الثامن من 
نفسه نحن خالل هذه  الوقت  يف  2021، ولكن  شتنرب 
العرشية أصبحنا دولة قوية مهابة الجانب قادرة عىل 

فرض رشوطها عىل الكرة األرضية.
  لنأخذ مثاال آخر، يقولون إن املغرب يتعرض لحملة 
ممنهجة تستهدفه من طرف أملانيا وفرنسا وإسبانيا 
بسبب تنويعه لرشكائه، وتخلصه من االرتهان لالتحاد 

األوروبي. 
أرقام،  بأي  مسنود  غري  الكالم  هذا  أن  لنتجاوز    
االقتصادي  الرشيك  هو  األوروبي  االتحاد  فمازال 
والتجاري األول للمغرب، وهو املصدر األول للمساعدات 
للمجتمع  أو  الحكومية  للربامج  املوجهة  سواء  املالية 

املدني تحت مراقبة الدولة.
رشاكات  عن  يروج  ما  حول  املبالغات  ولنتجاوز 
أقرب  زالتا  ال  اللتني  وروسيا،  الصني  مع  متقدمة 
التجارية واالقتصادية  للجزائر، ال من حيث املعامالت 

) بما فيها صفقات التسليح(، وال من حيث التقارب يف 
املواقف داخل املنتظم األممي يف عديد القضايا الساخنة 

دوليا. 
عن  ألوانه  والسابق  املترسع  الحديث  ولنتجاوز 
تقوده  أنغلوساكسوني  حلف  يف  املغرب  انخراط 
الواليات  بني  فالعالقات  وبريطانيا،  املتحدة  الواليات 
ثمة  يوجد  وال  واضحة،  غري  حاليا  وأوروبا  املتحدة 
ما  بقدر  أوروبي،  محور  مواجهة  يف  أمريكي  محور 
يمكن الحديث عن بداية تغري يف تعامل الواليات املتحدة 
مع رشيكها األساس يف حلف الناتو، وال يمكن لعاقل 
أن يتصور الواليات املتحدة يف رصاعها املعلن مع الصني 
األوروبية.  الخلفية  حديقتها  يف  ستفرط  وروسيا، 

وستعوضها بدول تنتمي ملا يسمى الجنوب.
  لنتجاوز كل هذا، ولنتأمل أن القوم الذين يروجون 
وأملانيا  إسبانيا  تقودها  املغرب  عىل  أوروبية  ملؤامرة 
اشتغال  آليات  يف  يبحثوا  أن  قبل  وخرجوا  وفرنسا، 
أوروبا،  مجلس   ( األوروبي  االتحاد  ت  مؤسسا 
املفوضية األوروبية، محمة العدل األوروبية،،( ليعتربوا 
املغرب  بني  لالتفاقية  األوروبية  العدل  محكمة  إلغاء 
املتعلقني  الربوتوكولني  بسبب  األوروبي  واالتحاد 
من  البحري  الصيد  وصادرات  الزراعية،  بالصادرات 
للمؤامرة  استمرارا  الجنوبية،  الصحراوية  األقاليم 
للبالغ  الذين هللوا  أنفسهم  املغرب، هم  األوروبية عىل 
املفوضية  رئيسة  )نائب  وبوريل  بوريطة  بني  الثنائي 
لالتحاد(  الخارجية  بالسياسات  املكلف  األوروبية 
الثنائية  والرشاكة  العالقات  استمرار  عىل  يؤكد  الذي 
وترصيحات  بتدوينات  استشهدوا  كما  وتقويتها، 
اليمني  من  األوروبيني  والنواب  األوروبييني  املسؤولني 
واليسار والوسط، ومن أملانيا وفرنسا وإسبانيا تحديدا 

الذين عربوا عن عدم اتفاقهم مع حكم محكمة العدل 
األوروبية، ورصحوا بالعمل عىل تصحيح الحكم أثناء 
مرحلة االستئناف، وشددوا عىل أهمية املغرب بالنسبة 

ألوروبا، واعتباره رشيكا مهما.
أوروبية،  ملؤامرة  يتعرض  املغرب  القوم،  نفس  عند 
العالقات مع  األوروبيون حريصون عىل متانة  وكذلك 

املغرب.
بالسياسة  كذلك  مرتبطا  ثالثا،  مثال  ولنأخذ 
ساوثومي  شاكلة  عىل  دول  افتتاح  حيث  الخارجية، 
وبرينسيبي وتوباكو لقنصليات بالعيون والداخلة، هو  
توتر  ديبلومايس  نرص  هو  وكذلك  ديبلومايس،  نرص 
العالقات مع دول مثل أملانيا وفرنسا وإسبانيا، أو فتور 
التي تتباطأ يف أجرأة  املتحدة  الواليات  العالقات مع  يف 
التزاماتها تجاه املغرب بخصوص االتفاق الثالثي الذي 
بموجبه صدر القرار الرئايس لرتامب االعرتاف بمغربية 

الصحراء مقابل استئناف العالقات مع إرسائيل.
ويمكن أن نعدد أمثلة كثرية من قبيل أن املنظمات 
العفو  منظمة  مثل  الحكومية  غري  الحقوقية  الدولية 
بال  مراسلون  أو  ووتش  رايتس  هيومان  أو  الدولية 
املغرب،  أعداء  أجندات  تخدم  منظمات  هي   ، حدود 
ملهاجمة  الجزائر  من  رشاوى  يتسلمون  ومسؤولوها 
حني  ولكن  لها،  مصداقية  ال  منظمات  وهي  املغرب، 
يف  العسكر  نظام  ضد  بالغات  املنظمات  هذه  تصدر 
الحقوقية  االنتهاكات  عن  تتحدث  حني  أو  الجزائر، 
لحد  البالغات  بهذه  االحتفاء  يتم  تندوف،  بمخيمات 
نرشها عرب وكالة املغرب العربي لألنباء، وعىل صفحات 
الجرائد واملواقع التي سبق أن اتهمتها بالعمالة ألعداء 
املغرب، وقد يحدث هذا االنتقال من السب نحو املدح أو 

العكس يف اليوم الواحد.

يقولون: لقد عاقب الناخب املغربي العدالة والتنمية 
لكن  باملواطنني،  أرضت  التي  سياساته  بسبب  مثال 
سري  لحزب  أصواته  منح  عرب  عاقبه  الشعب  هذا 
قطاعات املالية والفالحة والصناعة والسياحة واإلدارة 
واملياه  البحري  والصيد  واملعادن  والطاقة  العمومية 
العرش  باحتساب  متتالية  لسنوات  والعدل  والغابات 
منذ  الحكومات  كل  يف  وشارك  فقط،  األخرية  سنوات 

1978 )أي أكثر من 40 سنة وهو يف الحكومة(.
يصوت  حني  بالواعي  وصفه  يتم  الشعب  وهذا    
االقرتاع  يتوجه لصناديق  والتنمية، وحني  العدالة  ضد 
لريفع نسبة التصويت ) تجاوزا(، وحني يتظاهر ضد 
يتم  الذي  الشعب  نفسه  وهو  كيمون،  وبان  السويد 
والذي  والالوعي،  املشاكل  كل  بالقارص وسبب  وصفه 
أو  الدينية  أو  الشعبوية  بالخطابات  اقتياده  يسهل 
العدمية، والذي ال يحرتم قوانني السري، والذي يضطهد 
إن  قولهم:  لدرجة  الشوارع،  يف  األزبال  ويرمي  املرأة، 
يف  غارق  فاملجتمع  لألسف  ولكن  الحداثة  تريد  امللكية 

محافظته وهو عائق أمام الحداثة .
فالشعب عند القوم واع، ومتخلف، يف رضب ألبسط 

أبجديات املنطق.
سياسية  شخصيات  منع  يتم  أن  ذلك،  عىل  وقس 
أو إعالمية من املرور يف القنوات العمومية، وحني تتم 
اتهامهم بمهاجمة  استضافتهم يف قنوات أجنبية يتم 
يكون  أن  يجب  االنتقاد  وأن  خارجية،  قنوات  يف  البلد 
بيننا، وكأن التلفزات الرسمية مفتوحة أمامك، ولكن 
ال بأس أن يكتب نافذ ضد رئيس الحكومة يف صحيفة 

إرسائيلية وأخرى إسبانية.
    زعماتيكا، ما عرفنا منني شدوكم.. الذيب حالل، 

الذيب حرام.

تعريب:
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عن  تبعد  التي  الثانوية  إىل  طريقي  يف  وأنا 
أفكر يف األساتذة  الحي املحمدي بمسافة بعيدة 
الجدد يف مختلف املواد الذين سأحظى بمعرفتهم 
وعلمهم يف املرحلة النهائية من التعليم الثانوي. 
كنت أفكر بشكل خاص يف مدرس الفلسفة الذي 
وبفضله  الفلسفي  الفكر  عالم  باب  يل  سيفتح 
هذا  يكن  لم  نصوصهم.  عرب  الفالسفة  أحاور 
الحي الشاسع والشهري بأحداثه التاريخية توجد 
به ثانويات شهرية مثل ثانوية محمد الخامس 
بن  جابر  ثانوية  أو  عبدالله  موالي  ثانوية  أو 
أوث  الخنساء  أوث  مالك  اإلمام  أوث  حيان 
الحي  هذا  تميز  لكنه  الرميطاج..  أوث  شوقي 
رائعة  ابتدائية  ذلك بوجود مدارس  الشهري رغم 
جيال  عرفت  التي  املختلطة  الحي«  »كسكويلة 
الالمعة.  والوطنية  األجنبية  التدريس  أطر  من 
أبناء وبنات الحي.. كانت بنايتها  يذكرها أغلب 
تتألف  الكدية  بلوك  تتوسط  عمارة  عن  عبارة 
من طوابق، وترتاءى لك من أعالها زرقة البحر.. 
كنت يوم الدخول املدريس أفكر وأنا يف طريقي إىل 
كنت  سأسمعه..  فلسفي  درس  أول  يف  الثانوية 
أطرح سؤاال: من يكون أستاذ الفلسفة هذا الذي 
أسمع عنه كثريا، والذي كان صديقا وفيا ملحمد 
التي  طريقي  السطاتي..؟ويف  وذ  الجابري  عابد 
بحي  مرورا   ، يوم  كل  مسالكها  قطع  اعتدت 
والفداء  الرساغنة  وساحة  عالل  وكراج  جانكري 
الحصول  قبل  كثرية  أسئلة  أطرح  كنت  ..الخ. 
عىل شهادة الباكلوريا واالنتقال إىل الجامعة بعد 
ذلك: ملاذا سمحوا بتدريس الفلسفة يف مجتمعنا 
املغربي؟ هل هي جزء من تراث عربي إسالمي؟ 
وما عالقتها بمجتمعنا املغربي املتنوع بهوياته 
هذه  أن  أم  عليه...؟  دخيلة  هي  أم  املتعددة 
بالعلوم  تهتم  االستعمار  عهد  يف  كانت  الشعبة 
من  مفكرون  فاستمات  والفلسفة،  اإلنسانية 
كباقي  ومرشوعيتها  تدريسها  رضورة  أجل 
املواد ..؟ وهل توجد فلسفة مغربية حقا؟ ومن 
درسوها؟  وأين  املغرب؟  وفالسفة  مدرسو  هم 
بفاس..  أو  العتيقة.  الجامعة  الرباط  يف جامعة 
الفلسفة  شعبة  اختاروا  ملاذا  فرنسا...؟   يف  أو 
دون  طبيعي  اختيار  أهو  للتدريس..  كمادة 
أن  معنى  ما  وإيديولوجية؟  فكرية  خلفيات 
املغرب وملاذا؟ كيف  للفلسفة ويف  تكون مدرسا 
التدريس  مهنة  فضل  الذي  املدرس  هذا  يفكر 
وقته..  يف  متاحة  كانت  مختلفة  وظائف  عىل 
وبمحيطه  باآلخرين  كإنسان  عالقته  وما  ؟ 
أسمع  لم  ؟.  والسيايس..  والثقايف  االجتماعي 
يف  عليها  تعرفت  التي   ،« »املشائني  بمدرسة 
أفضل  منذ صباي  كنت  ولكن  الفلسفة.  دروس 
أن أميش وال أفكر يف وسيلة أخرى للتنقل..أفضل 
يف  مكان  أي  ،وإىل  الثانوية  إىل  الدار  من  امليش 
املدينة؟ ربما ملا كان يتيحه امليش يل من التعرف 
جيدا عىل أحياء البيضاء العتيقة والحديثة وعىل 
يف  نفكر  ما  قليال  وساكنتها.  ومعاملها  أزقتها 
»الحافلة املدرسية« التي كانت تقل طلبة الحي 
إىل كل املؤسسات التعليمية يف بداية السبعينات. 
ومع ذلك اعتدنا أن نذهب إىل كل مكان مشيا عىل 
األقدام.. إىل السوق، إىل الشاطئ، إىل السينما، إىل 
دار الشباب، إىل امللعب الرشيف، إىل املرسح البلدي 
فرقة  كانت  حيث  العرصية..  املدينة  يف  الشهري 
خاص  بشكل  مرسحياتها  فيه  تعرض  البدوي 
،وبأثمنة رمزية  للطلبة مساء كل جمعة.بينما 
الكبري  املرسحي  رؤية  عىل  أيضا  نتهافت  كنا 
الطيب الصديقي ، وعىل عروض فرقته املرسحية 
الرتاثية املتميزة رفقة أفراد  من الحي املحمدي، 
الغيوان  »ناس  فرقة  بعد  ما  يف  شكلوا  والذين 
مجاالت  من  فنانني  رؤية  عىل  أيضا  »..نتهافت 
.سينما..( تمثيل  )غناء. تشكيل.  فنية مختلفة 

يف مقهى »الكوميدي« التي تقابل املرسح البلدي، 
والذي هدم ، ضدا عىل كل امللتمسات والنداءات 
الفنانون  عاشها  عرب  ..التي  واالحتجاجات 
وأنصار الفن واملرسح والتحديث. يف ذلك العهد. 

بيضاء السبعينات سادت بني طالبها وأساتذتها 
واملاركسية  والبنيوية  اليسار  أفكار  ومثقفيها. 
والوجودية والتحليل النفيس.. ونشطت ترجمات 
وفرويد  وماركس  لسارتر  املؤلفات  من  لكثري 
طالبية  احتجاجات  عرفت  كما  وهيجل.. 
أو شارع تجد  وعمالية عارمة.. ففي كل زقاق 
محالت لبيع الكتب واملجالت الوطنية والدولية.. 
كتب هامة تباع يف األكشاك املتناثرة يف كل أرجاء 
أحياء  يف  تميش  أن  املقاهي.  جنبات  عىل  املدينة 
البيضاء معناه أن تتعرف عىل األمكنة عن قرب.. 
وعىل الفضاءات الثقافية التي ترتادها نخبة من 
هناك  والسياسيني،  والشعراء  الكتاب  املثقفني 
املرأة  ..وجود  التي عرفت بهم  الشهرية  املقاهي 
املثقفة أيضا كان الفتا ومتميزا يف الحقل الثقايف 
..أن تميش فأنت تالحظ عن قرب األثر الهنديس 
املعماري الفرنيس يف املدينة العرصية التي تختلف 
عن املدينة القديمة الرتاثية بحدائقها ومحالتها 
التجارية ونمط عمرانها التقليدي ،وتختلف هذه 
التي كنا نقطنها عىل  العمالية  املدينة  وتلك عن 
التعرف عىل  لك  يتيح  امليش  البحر.  طول ساحل 
مدينتك عن قرب ويسمح لك بأن تفكر يف ذاتك 
كما  معناه  »فلسفيا«  امليش  واآلخرين..  وعاملك 
التي تخطر عىل  األفكار  » وحدها  نتشه:  يقول 
بالنا ونحن نميش، هي التي لها قيمة« . كما أن 
نفس الفيلسوف يقول: » أن تظل جالسا أقل ما 
يمكن ،وأال تضع ثقتك يف فكرة لم تخطر وأنت 
احتفال  يف  تنخرط  ،ولم  الطلق  الهواء  يف  تميش 
العضالت » .ليس أتباع أرسطو وحدهم املشائني، 
سقراط،  كبار:  مشاؤون  الفالسفة  أغلب  بل 
احتفظ  نيتشه...فقد  كريكغارد،  ،كانط،  روسو 
باتخاذ  يكتفوا  لم  الذين  هؤالء  بأسماء  التاريخ 
جعلوه  وإنما   ، فحسب  يومية  ممارسة  امليش 
احتفظت  الفلسفي،كما  لتفكريهم  موضوعا 
سقراط،  آغورا   : ممشياتهم  بأسماء  الجغرافيا 
األملاني  والفيلسوف  والرواقيني  أرسطو  رواق 
وغريهم.  هايدجر..  دروب  نيتشه،  زقاق  كانط، 
أليست هي »نهج طريق« كما يقول  والفلسفة 

كارل ياسربز.؟.
لنا مع ذ مصطفى  األول  الفلسفي  الدرس  يف 
عىل   يهيمن  كان  الصمت  أن  ..أذكر  العمري 
الفصل يف البداية ..اآلذان صاغية وعقولنا أيضا 
تصغي ماذا يقول أستاذ الفلسفة محب الحكمة 
أسئلة  مع  تلقائيا  يتفاعل  بدأ  بعضنا  أن  .أذكر 
كثري  يف  التفكري  عىل  والباعثة  املستفزة  األستاذ 
دون  نحملها يف رؤوسنا  كنا  التي  البداهات  من 
طرح  يريد  يده،  يرفع  منا  البعض  كان  فهم.. 
والدين  واملجتمع  اإلنسان  عن  يؤرقه،  سؤال 
تساءل  صديقي  أخرى.  وأشياء  والسياسة 
بشغف عن موقف الفالسفة املسلمني.. هل من 
ذ  راضيا  يكن  لم  الفلسفة؟  تاريخ  يف  لهم  دور 
العمري عىل صياغة رفيقي لسؤاله لغويا. وبعد 
إشارته املنهجية  إىل املفاهيم كعنارص أساسية 
أن  وكيف  الفلسفي،  القول  وبناء  صياغة  يف 
املفهوم هو صديق الفيلسوف ، و قيمة السؤال 
التأملية  التحليلية  وبطريقته    ، الفلسفة  يف 
املثرية توغل األستاذ يف إبراز كيف أنه يف املجتمع 
ولكنهم  أحرار،  مفكرون  دائما  وجد  اإلسالمي 
يف معظم الحاالت كان يشتبه بهم ويدانون.هنا 
ينبغي أن نتتبع مصري الفلسفة يف اإلسالم .هذه 
كما  ليست  أنها  أستاذنا  اعتربها  التي  الفلسفة 
قيل عنها بأنها ال تعدو أن تكون صدى شاحبا 
للفكر اليوناني.يف الواقع ،إن »اإلسالم الرسمي« 
كما اعتربه ذ محمد أركون يف العصور حال دون 
أن  وقتها  يتمثل  أن  استطاع  أحد  ال  نهوضها. 
ثمة فكر فلسفي إسالمي وفكر يوناني وإسالم 
ورصاعات  ونقيل  وآخر  عقالني  وإسالم  رسمي 
ومنافسة  الخ.  التاريخية..  الحقب  عرفتها 
كان  كما   - الرسميني  املتكلمني  أو  الفقهاء  بني 
الذي  الحر..  الفلسفي  والتأمل   - األستاذ  يرشح 
التفسري  عىل   تحث  أساسية  أشياء  ينتقد  كان 

الدنيوية يف  النصوص ( وتنظيم األمور  )تفسري 
املجتمع. 

عاما  مدخال  كان  الذي  الدرس  ذلك  يف  علمنا 
وتعريفا مجمال جميال ملا سندرسه. أن الفلسفة 
عرب تطورها و عرب أزمنتها وأمكنتها و مواقف 
مشوقة  رحلة  أنها  ورصاعاتهم  الفالسفة 
ممتعة ستتيح لنا خالل السنة أن نعرف الكثري 
الفلسفة كما يقول  من قصتها. ثمة إذن قصة 
من  جوانب  أيضا  سنعرف  و   ، ديورانت  ويل 
تراثنا الفلسفي وتراث اآلخر وقضايا وإشكاالت 
وتاريخية  واجتماعية  نفسية  و  ابستمولوجية 
أخرى يف عالقة جدلية بما نعيشه. وعينا يف تلك 
ابن رشد فيلسوف  أن  التعريفية  الحصة األولية 
املغرب الذي ازدادت رغبتنا ملعرفة ماذا حدث لهذا 
القضاء  مهنة  بني  جمع  ..فقد  القايض  الفقيه 
وبني الفلسفة ..ولكن وظيفته القضائية العالية 
الذين  الفقهاء  مجموع  سخط  من  تحمه  لم 

أدانوه وسجنوه.
ذلك  يف  متميزا  فلسفيا  مدرسيا  دخوال  كان 
شوق  يف  كانوا  فالطلبة  السنة.  من  األول  اليوم 
شخصياتهم  لفهم  والنقدي  املعريف  التكوين  إىل 
الحصول  أما  ولحضارته.  ولثقافته  ومجتمعهم 
إنجاز  بمثابة  كانت  فقد  الباكلوريا  عىل شهادة 
العلمية  املعرفية  الحصيلة  عىل  يؤرش  هام 
 - باإلضافة  الطالب،  اكتسبها  التي  والرتبوية 
وهذا هو األهم - يشهد نيل الباكلوريا عىل نضج 
يف  أسلوبا  اكتسب  قد  حاملها  وأن  الشخصية، 
الحياة ونهجا يف التعامل مع ذاته ومع اآلخرين 
بنقط  املدعم  اآلن  الباكلوريا  نظام  واملجتمع. 
عن  يختلف  أخرى.  وأشياء  املستمرة  املراقبة 
به  معموال  كان  الذي  السابق  البكالوريا  نظام 
كان  وقت  يف  املايض،  القرن  من  السبعينات  يف 
الوجودية  والفلسفات  االيديولوجي  الرصاع 
انتفى  ..فهل  أشده  والبنيوية..عىل  واملاركسية 
فيها  واالختبار  اللغات  وتدريس  ؟؟  اليوم  ذلك 
كبرية  أهمية  يكتيس  كان  وشفاهيا  كتابيا 
لغتني  يف  الشفاهي  يف  الطالب  يمتحن  حيث 
أو  انجليزية  ؛  أخرى  أجنبية  ولغة  الفرنسية 
لقد  الحديث.  أو  الكالم  غري  والكتابة  إسبانية. 
كان الفالسفة األوائل ال يكتبون كثريا. وأذكر أن 
أستاذي مصطفى العمري اشتهر فقط بتأليفه 
»دروس  الشهري  املدريس  الكتاب  يف  إسهامه  أو 
الجابري  رفقة  االسالمي«  والفكر  الفلسفة  يف 
مابعد  يف  الجامعة  يل  وستتيح   ، والسطاتي 
ألستاذي  أقرأ  لم  الغزير.  علمهما  من  أنهل  أن 
مصطفى العمري  نصوصا أخرى مكتوبة ، فقط 
كان العمري حارضا بقوة  بمساهمته األساسية 
سنة1962  صدر  الذي  الكتاب  فصول  وضع  يف 
الخاص بالفكر اإلسالمي ،ويف سنة 1971 صدر 
رسميا  اعتمد  الذي  الفلسفة«  يف  »دروس  كتاب 
الكتب  هذه  رفاقه..  جانب  اىل  فيه  ساهم  الذي 
كانت حدثا بارزا يف تاريخ التدريس الفلسفي يف 
املغرب ..و أذكر أن أثر هذا الكتاب كان قويا عىل 
تكوين عدد كبري من طالب الباكلوريا وتوجيهم 
بني  العالقة  إن   ، بالجامعة  الفلسفة  إىل شعبة  
قد  السبعينات  لجيل  بالنسبة  والطالب  األستاذ 
كانت عالقة خاصة وذات بعد إنساني أقرب إىل 
فالسفة  صاغه  كما   Philia الصداقة  مفهوم 
املعارصين.  الفالسفة  من  وغريهم  اليونان 
  - لجيلنا  بالنسبة    - األستاذ دوما  بالطبع كان 
يشكل قدوة ..فهو كالفيلسوف تماما حني نتأثر 
بتصوره  نتشبع  حني  أو  ومواقفه.  بنصوصه 
حياة  واقعنا  يف  الحياة..  يف  وبأسلوبه  ومعاناته 
بحياة  شبيهة  وقتنا  يف  كانت  الفلسفة  أستاذ 
الفيلسوف، يؤكد نيتشه  هذا املعنى حني يعترب 
الحياة  طريق  عن  القدوة  تعطى  أن  ينبغي  أنه 
املعيشة الجلية، وليس فحسب عن طريق الكتب 
الطريقة  عىل  تكون  أن  بذلك  ويعني  واملؤلفات، 
،أي عن  اليونان  يعلم وفقها فالسفة  كان  التي 
طريق السيمياء واملظهر والهيئة وامللبس والغذاء 

والعادات ، أكثر مما هي عن طريق مايقال، بل 
وحتى ما يكتب..لقد كتب نيتشه عن شوبنهاور 
األستاذ  عيش  بنمط  التأثر  إنسانا..كان  مربيا 
انتظام  بطريقة  يتعلق  األمر  وكأن   ، وبحياته 
أو والء لحكيم -  اقتداء بشيخ  أو  يف »مدرسة«، 
قدوة. وفعال فقد عرف تاريخ الفلسفة فالسفة 
شكلت حياتهم وطريقة عيشهم نموذجا يقتدى 
:فيتاغوراس  املثال  سبيل  عىل  نذكر  أن  يكفي   ،
وأبيقور وديوجني وبريونوسنيكا..وغريهم. فقد 
ولكن  نظرية،  تلقني  بمجرد  اليتعلق  األمر  كان 
تكوين  عىل  يتمرن  أو  يتعلم  أن  عليه  املتلقي 

فلسفي معني يف الحياة.
أستاذي  لدى  اهتماما  تشكل  لم  الكتابة 
الذي كان متميزا ومتفردا يف  العمري  مصطفى 
تدريسه.. يف لغته وحواراته.. مقارنة مع زمالئه 
يف زمنه. اآلن يؤلف بعض املربني و املثقفني كتبا 
ومؤلفات عديدة.. لكن ما عالقة ما يكتبونه بما 
يمارسونه من مواقف ويحيونه من حياة؟ معظم 
الفالسفة لم يكتبوا، كما يذكر تاريخ الفلسفة، 
أو لنقل إنهم لم يكونوا يف حاجة إىل الكتابة، مثل 
سقراط بالطبع، وكذلك ديوجني وبريون صاحب 
لم  الفلسفي  الخطاب  أن  ذلك  الشكاك.  مدرسة 
يكن يف هذه »املدارس« الفلسفية بناء ملنظومات 
آخر  إىل  تعلم وتنقل من جيل  نظرية،أو مذاهب 
وإنما كان وعيا بأسلوب عيش، ودعما لسلوك، 
وتأسيسا لنمط عيش ودعما لسلوك ،وتأسيسا 
بنعبد  السالم  عبد  ذ  يقول  كما  حياة  لنمط 
أن  ونعلم  للعيش.  فنا  الفلسفة  كتابه  يف  العايل 
الرواقيني أصحاب الرواق الشهري كانوا يميزون 
فاألخالق  الفلسفة.  عن  الفلسفي  القول  بني 
»الخطاب  تشمل  نظرهم  يف  والطبيعة  واملنطق 
» الفلسفي، لكن الفلسفة ذاتها، عىل حد تعبري 
أحد مؤرخي الفلسفة املعارصين ، وأعني نمط 
الفلسفي ليست عندهم مبوبة مقسمة  العيش 
يحيا  أن  يف  يتكثل  واحدا  فعال  وإنما  أجزاء  إىل 
الرواقي املنطق والطبيعة واألخالق. الفلسفة أو 
التعليم الفلسفي قديما هو إبداع للذات.. وهو ما 
الوجود.  يطلق عليه »ميشيل فوكو« بجماليات 
متجاوزة،  فردانية  بحياة  يتعلق  ال  فاألمر  وهنا 
وال بذات تهجر البعد االجتماعي السيايس للحياة 
تحررية  بممارسة  يتعلق  األمر  ولكن  البرشية. 
ضمن عالقات قائمة تتميز بالقهر واإلخضاع..

ومن هنا فالفلسفة هي نوع من العالج ألمراض 
والتفاهة  الزيف  ألشكال  ،ومقاومة  العرص 

واالنحطاط الذي يطبع حياتنا املعارصة.
الدخول املدريس ارتبط يل ولكثري من األصدقاء 
يف السبعينات دائما بوضعية األستاذ الذي يرتك 
أثره يف نفسية املتعلم ..ال يتعلق األمر بحنني إىل 
أريد  ولكن  قديمة،  فلسفات  أو  نزعات وجودية 
الفلسفة يوم كانت »محبة  أن أؤكد عىل مكانة 
للحكمة« وأسلوبا يف الحياة ، ووعيا وفنا للعيش 
.وعىل أية حال فالرجوع لن يكون باألمر السهل 
الهني، ألن لذلك املايض كما يقال دائما مالبساته 
،وينطلق  لشعائر  يخضع  كان  ،وألنه  وحيثياته 
يف  لها  المكانة  ربما  قيما  ،ويرعى  مبادئ  من 
حياتنا املعارصة اليوم..وال شك أن كل فرد قارئ 
مع  عميقة  ذكرى  له  أكتبه  الذي  النص  لهذا 
الدخول املدريس؛  ذكرى رسخها له أستاذ حكيم 
و متميز وويف للمعنى يف نفسيته وظلت تالزمه 

طيلة حياته.. 
 - بوانكريه  هنري  يقول  كما   - فعل  كل 
،أن  نتألم  أن  هدف،يجب  له  »يكون  أن  يجب 
أو  لنرى  ، وذلك  نعمل،نؤدي ثمن تذكرة املرسح 
عىل األقل لريى آخرون ذات يوم...أن الفكر ليس 
بريق وسط ليل طويل...إال أن هذا الربيق هو كل 

يشء ..«.    

 الدخول املدرسي ..والفلسفة وأشياء أخرى .. الدخول املدرسي ..والفلسفة وأشياء أخرى ..
أعمدة ثابتة

»ليس للفلسفة مصدر آخر غري الدهشة«      »ليس للفلسفة مصدر آخر غري الدهشة«      
                                                                                                                            سقراط يف إحدى حماوراته.
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فوكو  وقضايا  السجونفوكو  وقضايا  السجون
    يف حوار أجراه فوكو مع »كارل بوسري« 
أكد من خالله بأنه كان يتمنى أن يكتب تاريخا 
الكثريون  إنه حلم يتقاسمه معه  للمنهزمني، 
بما فيه نحن الذين نكتب هذه الكلمات آملني 
أخريا  نمنح  وأن  الهامش،  صوت  نسمع  أن 
الكلمة للذين لم يأخذوها من قبل فظلوا عىل 
أو بسبب  التاريخ عنهم  إما بصمت  الهامش، 
الهيمنة واالستغالل.  أساليب  املتمثل يف  عنفه 
انطالقا من هذا الكالم نفهم إذن  سبب اهتمام 
محمد ازويتة بفوكو ليس كمفكر وفقط، إنما 
إال  هو  ما  هذا   وكتابه  الهامش،  كفيلسوف 
دراسة أركيولوجية عميقة قلما نجد نظريها 
العربي  العالم  يف  إنما  وفقط،  املغرب  يف  ليس 
تاريخها  عرب  أوروبا  أن  بالذكر  ،وجدير  ككل 
اإلصالح  خطى  عىل  تميش  كانت  املستمر 
وسيلة  أرقى  هو  السجن  بأن  بذلك  مدعية 
التصور ليس  الخروقات، وهذا  ملعاقبة جميع 
عقل  أنتجه  ما  زبدة  هو  إنما  اللحظة،  وليد 
األنوار الذي قال عنه فوكو يف كتابه الحراسة 
الحريات  صنعت  األنوار  كانت  »إذا  والعقاب: 
فإنها صنعت السجن أيضا«، وهذا ما يحاول 
أن يظهره محمد ازويتة من خالل هذه املأثورة 
الرائعة التي تأخذنا يف محاولة ال مثيل لها لكي 

نلمس عمق الهامش املنيس.
   ينقسم هذا العمل إىل ثالثة فصول رئيسية 
وخاتمة تليها حوارات صحفية جمعت فوكو 
بوسري«،  »كارل  أمثال  الصحفيني من  ببعض 
العمل سيالحظ كم كان محمد  لهذا  والقارئ 
يف  فوكو  به  جاء  ما  تلخيص  يف  بارعا  ازويتة 
منهج  عىل  سريا  وذلك  والعقاب؟  الحراسة 
»أفول األصنام«  الذي قال ذات مرة يف  نيتشه 
:إنني أكتب يف عرشة جمل ما يكتبه اآلخرون يف 
كتاب بأكمله، وهذه ميزة فريدة من نوعها ال 
يكتسبها املرء إال بعد عناء طويل من القراءة 

واالجتهاد.
   أما يف ما يخص محتوى الكتاب فإن محمد 
ازويتة يأخذنا يف جولة فكرية ال مثيل لها بدءا 
من الفصل األول الذي عنونه »باهتمام فوكو 
بالسجون« وصوال إىل خاتمة الكتاب ،محاوال  
بذلك  إقناعنا بأهمية املشكالت التي يطرحها 
فوكو للنقاش والتي تعود لعدة اعتبارات نذكر 

من بينها ما ييل:
كبري  اهتماما  أوىل  فوكو  أن  أوال:   )1(
يف  ناقشها  التي  املشكالت  فجل  بالحارض، 
هو  بما  وثيق  ارتباط  لها  والعقاب  الحراسة 

كائن، ال بما ينبغي أن يكون
من  كثريا  استفاد  قد  فوكو  أن  ثانيا:   )2(
الدرس النيتشوي فحاول بذلك أن يكون قريبا 

من الهامش.
الرجل طرح مواضيع جديدة  أن  ثالثا:   )3(

وحاول أن يعطيها معنى فلسفيا.
الحراسة  كتاب  ازويتة  محمد  يعترب     
ال  مرجعا   »1975« سنة  الصادر  والعقاب 
لعلماء  بالنسبة  سواء  عنه  االستغناء  يمكن 
اإلجرام، أو رجال القانون، وهو كتاب يحاول 
اإلجابة عن سؤال عقالنية  القرن الثامن عرش 
وسيلة  أرقى  هو  السجن  بأن  اعتربت  التي 
ملعاقبة جميع الخروقات والجرائم. إن الكتاب 
للسجن  تأريخا  ليس  ازويتة  محمد  حسب 
بقدر ما هو تأريخ لهذه العقالنية التي تشتغل 
داخل املؤسسات والتي يحاول كاتبنا أن يرصد 
أثرها من خالل تتبع مسارها التاريخي وذلك 
عرب وقفات تأملية أركيولوجية، عميقة لكتاب 

الحراسة والعقاب.
قد  والعقاب:  »الحراسة  يف  فوكو  إن     
يف  السينمائي  املخرج  دور  يتقمص  أن  حاول 
الذي الزم حقبة  التعذيب  أثر  محاولة القتفاء 

القرن السادس عرش، ذلك أن موت »فرانسوا 
أبسط  إىل  تفتقر  التي  الطريقة  بتلك  داميان« 
يطرح  فوكو  جعل  ما  هو  اإلنسانية  رشوط 
آنذاك،  السائدة  السلطة  طبيعة  حول  السؤال 
وكيف أصبح مصريها بعد القرن التاسع عرش 
والقرن العرشين؟،بمعنى هل شهدت البرشية 
شكال آخر من السلطة خالل القرون السالفة 
هذه  طبيعة  فما  كذلك  األمر  كان  وإذا  الذكر، 
امليكانيزمات  ما  تشتغل؟  وكيف  السلطة؟ 
الفرد  عىل  نتائجها  ما  وأخريا  بها  تعمل  التي 

واملجتمع؟
التي  التعذيب  مظاهر  فوكو  يلخص     
عرفتها حقبة القرن السادس عرش يف النقط 

التالية:
كمية  يحدث  أن  التعذيب  عىل  يجب  أوال: 

معينة من األلم
ثانيا: أن يرتك أثارا عىل الجسم والذاكرة

ثالثا: حضور الجمهور، إذ ال معنى للعقوبة 
إذا حدثت يف الرس

العقوبة  موضوع  الجسد  يمثل  رابعا: 
ثالثة  وفق  األخرية  هذه  تتوزع  حيث  بامتياز 

محاور:
الفتة  يعلق  الجاني  أن  ومعناه  التبئري:   .1
عىل ظهره تبني نوع الجريمة التي ارتكبها يف 
محاولة لتجريده من هويته أثناء السري به يف 

الشارع العام وأمام أنظار الناس.
عىل  التعذيب  ينصب  حيث  التشظية:   .2
فصل الجسد وتقطيه، حيث يصبح املوت أمرا 

ثانويا عند مرتكب الجريمة
الجسد  برت  ومعناه  التام:  الحذف   .3
أثر  أي  يتبقى  ال  حتى  وحرقه،  بل  وتقطيعه، 

للجريمة.
ازويتة عرب  ذلك محمد  بعد  بنا  ينتقل        
والثاني  األول  الفصل  السيما  فوكو  نصوص 
لنا  يبني  لكي  والعقاب«  »الحراسة  كتاب  من 
بأن إلغاء الفرجة العقابية يف اوروبا ال يمكن 
بني  السماء  من  نزل  فجائيا  حدثا  اعتبارها 
مجهودات  نتيجة  هو  بل  وضحاها،  عشية 
املفكرين التنويريني خالل القرن الثامن عرش 
صمت  يف  العقوبة  مع  بالتعامل  طالبوا  الذين 
يف  سائدا  كان  ملا  صارخ  رضب  ويف   ، رهيب 
اختفاء  أن  كما  الغابرة،  الوسطى  القرون 
الصلة  قطع  وهو  واحد  تفسري  لديه  الفرجة 
مع اتخاذ الجسد موضوعا للتعذيب العقابي، 
حيث سيتم اللجوء إىل مستويات عقابية مثل 

)العزل، النفي....(.
نقطة  عند  ازويتة  محمد  يقف          
من  أنواع  ثالثة  عرف  التاريخ  أن  وهي  مهمة 
تنفي،  التي  وتلك  تقتل،  التي  تلك  املجتمعات، 
التي  املجتمعات  أكثر  وما  تحجز،  التي  وتلك 
من  فكم  واهية،  ألسباب  مواطنيها  تحتجز 
راح ضحية  كاتب  أو  مفكر؟ كم من صحفي 

قناعاته الشخصية وأصبح يف خرب كان وكأنه 
بسبب  حجزه  تم  مناضل  من  كم  يكن؟  لم 
من  الدولة؟،كم  لسياسة  املناهضة  أفكاره 
ويبقى  واهية،  ألسباب  حجزه  تم  دين  رجل 
التاريخ هو الشاهد األكرب عىل صحة ما أقوله.

»فوكو  كتابه  يف  ازويتة  محمد  إن           
وقضايا السجون« ينطلق من فكرة جوهرية 
مفادها أن النموذج اإلصالحي الذي جاءت به 
العقوبة. بمعنى  إىل عقلنة  األنوار كان يهدف 
أن األمر أصبح يتعلق   بإعادة  تأهيل األفراد 
الذي  السؤال  لكن  املجتمع،  داخل  وإدماجهم 
ويطرحه  األنوار  فالسفة  أذهان  عىل  غاب 
فوكو بقوة يف كتابه »الحراسة والعقاب« هو 
السجني؟  النموذج  فرض  تم  أن  حدث  كيف 
كيف وبأي معنى أصبح السجن أفضل وأرقى 
العقوبات إن لم يكن األكثر بداهة ورضورة يف 

النظام العقابي املعارص؟
          إن السجن حسب التصور الفوكوي لم 
يولد من فضاء العقوبة، بل ولد من خارجها، 
وما يؤكد صدق ما نقوله هو أن فكرة السجن  
لها  عالقة  ال  و  مسامعنا  عىل  جديدة  ليست 
صداها  نجد  فكرة  هي  إنما  العقوبة،  بفضاء 
يف  عليها  نقف  التي  الجنينية  الدولة  داخل 
الثكنات  املعامل،  املستشفيات،  املدارس، 
حقيقة  يف  هي  املؤسسات  وهذه  العسكرية، 
ذلك نجد  أكثر من  بل  بالسجون،  أشبه  األمر  
الطريقة  بنفس  بنيت  أنها  عىل  يؤكد  فوكو 
التي بني بها السجن، وهذا تحليل أركيولوجي 
قلما نجد نظريه يف تاريخ الفلسفة ككل ،مما 
ينتج عنه طرح اإلشكال التايل: إىل أي حد نجح 
نزيف  إيقاف  يف  االنحراف،  تفادي  يف  السجن 
اإلجرام؟ وهل يمكن فعال اعتبار السجن أرقى 
العقابي  النظام  إليها  وصل  وسيلة  وأفضل 

املعارص؟
        يقول فوكو: »منذ قرنني ونحن نقول 
بأن السجن فشل ألنه ال ينتج سوى املجرمني، 
وأنا أقول بدال عن ذلك إن السجن قد نجح ما 
دام ذلك هو ما طلبناه منه«. إن فشل السجن 
تاريخيا  نتاجا  ليس  الفوكوي  التصور  حسب 
وظيفي  بخلل  مرتبطة  تجريبية  حالة  أو 
باألساس،  بنيوي  فشل  هو  إنما  العقاب  يهم 
يعمل  السجن  كان  املدة  هذه  طوال  ألنه   ذلك 
بهم  واإللقاء  املجرمني  تكوين  عىل  جاهدا 
بطرق  الجريمة  يمارسوا  لكي  املجتمع  داخل 

مختلفة.
كل  تحرص  فوكو  بتعبري  الدولة  إن    -
يفوق  التي  التجمعات  منع  عىل  الحرص 
عددها أكثر من عرشون فردا ،لكنها تعمل عىل 
الرتخيص ملثل هذه التجمعات يف السجن، وهنا 
القوانني  مخالفة  عىل  السجناء  تدريب  يتم 
وتشكيل عصابات داخل السجن بحيث يصبح 
اإلجرام  وممارسة  لالنحراف  مدرسة  السجن 
أكثر مما  يصبح مدرسة إلصالح الذات والرقي 

بها نحو األفضل،
أنه  يحكم عىل  السجن  يف  ما  أسوء  إن    -  
خروجه،  عند  حتى  دائم  بشكل  السجني 
البوليس،  الذي يجعله مراقبا من طرف  اليش 
االجتماعية  الثقافية،  اإلدارية،  والسلطة 
)السجل العديل، صعوبات وعراقيل يف الحصول 

عىل عمل(،
  -  السجن يساهم  كذلك يف تفقري األرسة، 
مثال  األرسة  رب  يرسل  الذي  االتهام  أن  ذلك 
الذي يحكم عىل األرسة  إىل السجن هو نفسه 
بالترشد وطلب الصدقة، حيث يصبح للجريمة 
خالصة  إىل  فوكو  ينتهي  وهكذا  أحفاد، 
مفادها أن السجن لم يكن أبدا أرقى وسيلة يف 
املنظومة العقابية املعارصة خاصة إذا نظرنا 

اإلجرام  كلفة  وإىل  وتنظيمه  بناءه  كلفة  اىل 
املنبثقة عنه،

      وأخريا بعد هذه الجولة الفكرية ينتقل 
من  األخري  الفصل  إىل  ازويتة  محمد  بنا 
الحيوية،  السلطة  الذي عنونه  بوالدة  الكتاب 

تقترص  لم  الفوكوية  الرؤية  أن  عىل  مؤكدا 
تجاوزت  إنما  وفقط،  التأديبية  السلطة  عىل 
الحيوية،  بالسلطة  فوكو  يسميه  ما  إىل  ذلك 
كأجساد  األفراد  مع  تتعامل  ال  االخرية  هذه 
لكنها  وتدجينها  ترويضها  يسهل  منفصلة 
هذه  وتهدف  واحدة،  ككتلة  معها  تتعامل  
السلطة حسب فوكو إىل املزيد من التحكم من 
نسبة  الوفيات،  الوالدات،  نسبة  مراقبة  خالل 
التطبيب،  بحياتهم،  يرتبط  ما  وكل  السكان 
املرعب  الوجه  إن  فوكو:  يقول  وكما  التلقيح 
للسلطة الحيوية هو كونها لم تعمل فقط عىل 
إخضاع الفرد وجعله طيعا، إنما عىل إخضاع 
الدولة ومتطلباتها.  إىل رشوط  السكان جملة 
األمثلة  من  واحد  إال  كورونا  فريوس  وما 
بسلطتها  الدولة  فيها  ظهرت  التي   الشهرية 
الحيوية حيث أرغمت الجميع عىل التلقيح ال 
الدولة  رشوط  إىل  السكان  إلخضاع  إال  ليشء 

ومتطلباتها.
*أستاذ باحث

عبد احلق إسفولة*

يقول فوكو: 
إن الوجه املرعب 

للسلطة احليوية 
هو كوهنا مل تعمل 

فقط على إخضاع 
الفرد وجعله طيعا، 

إمنا على إخضاع 
السكان مجلة 

إىل شروط الدولة 
ومتطلباهتا. وما 

فريوس كورونا إال 
واحد من األمثلة 

الشهرية اليت  ظهرت 
فيها الدولة بسلطتها 

احليوية حيث 
أرغمت اجلميع 
على التلقيح ال 

لشيء إال إلخضاع 
السكان إىل شروط 

الدولة ومتطلباهتا.
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أمني زگنون 

»الرئيس الزائد عن الحاجة« عنواُن كتاب 
للصحايف الفرنيس إدوي بلينيل، يصدر هذه 
يف  ديكوفرت«  »ال  منشورات  لدى  األيام 
باريس. يحمل العنوان معانَي متعّددة، إذ 
يمكن أيضاً أن يُشري إىل »الرئيس املفرط« 
هذا  أطروحة  باملناسبة  وهي  رئاسته،  يف 
الرئاسوية،  املؤّلف  فيه  ينقد  الذي  الكتاب 
الحاجة  عن  والزائد  امُلفرط  الحضور  ذلك 
»احتكار  أن  بلينيل  يكتب  الرئيس.  لدور 
هذه  يدّمر  الجميع  إلرادة  واحد  شخص 
مضيفاً  ويُضعفها،  داخلها«  من  اإلرادة 
عن  تتوّقف  ال  الفرنسية  »الرئاسوية  أن 
للجمهورية  أسايس  كعدّو  نفسها  تقديم 

الديمقراطية واالجتماعية«.

إصداراتإصدارات

  
  مغريبية

 جاية تدبَّْب
 تتخبى و ترگب

 جارية على مشس
 هترب و تعگب

 بغات تغرب
 ما تصيب

 مكتفها النهار 
 ب سبيب...

 و الضليمة لون
 مشطون

 و تودر 
 بني هنار مسگد

 و ليل توگض
 لون ف لون 

 ك قهوة تاهت
 ف حليب

 لون مغبون
 يتعگگر

 واد حلو کب ف حبر
 و ف ملحو مات

 غریب 
 لون بالفگعه مدهون

 عزري و  معفر 
 بزز توزر 

 ف عرس 
 الدیب......

 و خيالك 
 يدي ف خيايل 

 و جييييب
 كان گالس فيا 

 قريب
 سامر على احالمي

 يستف لشواق و يسامي
 و يعگر ب تفگادو 

 لگلييب....
 خيالك

 داك خليال
ج خيايل   مسرَّ

 خمليه مرفوع
 عاصر ف التفكرية 

 دوايل
 و جايب الليل 

 ف دفوع  
 سالفه مسيب ياليل

 و ف كحل الرموش
 جمموع

 جاي بعينيك يشايل 
 رافد اهلدية بالطوع

غرييب راكب على 
 ازرگ

د من النفقة
ِّ
 و بري

 مگلوع
و گمرة مشمرة ف 

 طبگ
 وفات و دار ليها السبوع...

 خيالك 
 داك خليال

 رشم ب دسارتو 
 احلال

 وشم لقصيدة 
 ف حنك ملقال

 و گال و گال و گال
 گلع الصفا 

 من اخلبال 
 سل العطفة 

 من هلبال
 و راحة ل عناد السؤال
 ساگ  شوفتك الزينة 

ض ف الدخال  و َنوَّ
 شال و شال و شال 

 روييينة...
 كانت فيها عينك

 سفيينة 
 تشرگ الليل 

ترشگ رموشها ف 
 مواجو

 جمادف ...
 و كانت السما 

خيط الروح:
»إىل وحشتي أميض

من وحشتي أعود
رفاقي يف الرحلة خواطري

وخواطري تكفيني«

شاعر نسيت اسمه

يف طريقني اثنني، ويف نفس الوقت، كنت أميش.
وْسط  يف  أسري  وكنت  الشارع،  هي  األوىل  الطريق 
أصطدم  أن  أحاذر  وأنا  املتزاحمني،  املرسعني  الناس 

بأحد. عىل يميني نهر السيارات املتدفق الذي أحاذر أن أسقط فيه، وعىل يساري العمارات القديمة املتسخة 
برشفاتها التي تُقطر من فوقي، وأحاول أن أتفادى قطراتها القذرة.

وأنا أسري بحذر كالبهلوان، يف طريقي إىل املقهى الذي واعدُت فيه صديقتي العزيزة. العزيزة؟ أعني… ليست 
عزيزة بمعنى عزيزة، ولكنها طريقة يف الكالم تعودناها. لم تكن حتى صديقة باملعنى الحقيقي للصداقة. لم 
أرد أن… ولكنها أرصت، فانسقت للموافقة عىل املوعد، يف املقهى الذي حددته، ) لم تذكر اسمه، لكنها حددت 

موقعه ( ويف هذا الوقت الذي ال أخرج فيه، ولكنها أرصت…
أعيش وْسط مجتمع  أنا  تعودت.  بهلوانا، حتى  أكون  أن  تدربت منذ زمان عىل  أتابع طريقي،  كالبهلوان 
لألسف. من هو ذاك الذي قال: اإلنسان حيوان اجتماعي؟ كان ينبغي أن يزيد كلمة )لألسف(. اإلنسان حيوان 
اجتماعي لألسف. ألن عليك أن تحاذر أشياء كثرية وأنت تعيش وْسط الناس: عليك أن تراعي حساسياتهم، أن 
تلبس عىل وجهك الفرح برؤيتهم و االرتياح لثرثرا تهم، وأن تكظم غيظك من الغباء والثَقل والنفاق، وتكبت 
رغبتك يف الهرب راكضا كالطريدة يف الغابة، وتصرب وتتصرب وتصابر… حتى تخلص أخريا إىل وحشتك العزيزة. 

العزيزة هنا بمعنى العزيزة فعال.
أما الطريق الثانية، فهي البحر الذي أغوص فيه. ألني وأنا أسري يف الشارع، أو وأنا أستمع إىل املوسيقى، 
الدائب  أن أغوص يف بحري ألتابع بحثي  املتمنع، تعودت  العزيز هنا بمعنى  العزيز،  النوم  أراود عبثا  أو وأنا 
اللؤلؤة  بألوان مختلفة، فرتكتها يف محاراتها. يل هدف محدد، هو  عن لؤلؤتي الخضاء. وجدت آللئ كثرية 

الخضاء. والعاشق مثيل ال تشغله عن البنت املعشوقة بُنَيّات الطريق.
متناسقة  ألوان  مهرجان  كائناته،  ألوان  يف  األحمر  البحر  يشبه  بحري  ـ  امللون  السمك  من  أرساب  حويل 
أن  دون  تبتسم،  وهي  بفرح،  وتالمسني  اتجاهي،  نفس  يف  ترافقني  تعرفني،  السمك  أرساب  ـ  كالنغمات 
األوىل  أوطانها  إىل  عائدة  وهي  القواطع  كالطيور  البحر.  إىل  يجرون  كأطفال  البحر،  يف  معا  نسري  نصطدم، 
قبل الصيف. وكلما رأيت محارة جاثمة كالحمامة يف القاع، نفذت إليها كالسهم والتقطتها بلهفة. أصبحت 
أعرف، حتى دون أن أفتح املحارة، ما إذا كانت اللؤلؤة بداخلها بيضاء أو خضاء، من شكل املحارة وحجمها 
ووضعها، ولكني ال أصدق تخميني، فأفتح املحارة، وأكون صادقا دائما. تبتسم األسماك يل، وتُعزيني، وتعدني 
باألخض يف املرة القادمة، فأتابع بحثي السابح أو سباحتي الباحثة. وها هو املقهى أخريا. الغريب أن اسمه 

هو ) بيريال فريدي( ال بد أن صاحبه مهاجر مغربي إىل إيطاليا.
عينيها  لكن  باردان،  خداها  الخدود.  تالمس  عىل  أرصت  لكنها  باملصافحة،  أكتفي  أن  حاولت  صافحتها. 
طافحتان بالحيوية. تبادلنا األحاديث األوىل عن الجو واألحوال وبعض املعارف املشرتكني… وأخريا ولكي أعود 
إىل بحري، طلبت منها أن تحدثني بالتفصيل عن أخبارها منذ التقينا آخر مرة. عيناها طافحتان بالحيوية، 
طفرت منهما الحيوية حتى كادت تلفني، فتفاديت بحذر الخبري، وتركتها تتكلم، بينما تسللت أنا خفية إىل 

هديف.
كنت ـ دون أن أسمع ـ أرى شفتيها الحمراوين تتحركان كأنما من وراء زجاج، وأنا أغوص عميقا يف بحري 

األحمر.
ورأتها  املحارة.  رأيت  فجأة  أقصد…  الصماء،  أقصد  العمياء،  الزجاجية  ثرثرتها  وتابعْت  بحثي،  تابعت 
األسماك معي فتوقفت. سكن البحر كله، وسكت العالم. كنت موقنا أنها املحارة التي أبحث عنها. اقتلعت من 
رمل القاع كنزي الغايل. مسحتها، وقبلتها بني كفي دون أن أجرؤ عىل فتحها. كنت موقنا أنها محارة اللؤلؤة 

الخضاء، ولكني من اللهفة لم أفتحها. تدفع اللهفة إىل الرسعة عادة، أما لهفتي…
تصور قارئ رواية مشوقة يؤجل قراءة الصفحات األخرية. أو تصور عاشقني يؤجالن إىل الغد ليلة الدخلة. 

أطبقت عليها أصابعي وأنا أصعد من القاع. كنت أضغط حتى آملتني أصابعي، خشية أن أُفلتها:
فأصبحت من ليىل الغداة كقابض عىل املاء خانته ُفروُج األصابع

طفوت فوق املاء، وتنفست، فسمعت الصديقة و هي تخاطبني مندهشة:
ـ أين أنت؟ أال تسمعني؟

ـ أسمعك بالطبع. ولكني أفكر يف ما تقولني.
ـ تفكر؟ ال تزال تفكر؟ أمامك خمس دقائق. أريد أن أعرف ردك اآلن، كي أرد بدوري عىل الخطيب املنتظر.

استأذنتها يف الذهاب إىل التواليت. وحني غبت وراء الحاجز، فتحُت كفي املعقودة، بحرص. ثم… ثم… ثم 
العزيز  أنت  إنك  ذُْق   « بمعنى  هنا  العزيزة  العزيزة….  داخلها وجه صديقتي  املحارة… فطالعني من  فتحُت 
الكريم« فرميت املحارة من يدي كما تُرمى الجمرة املشتعلة، وخرجت من املقهى أركض… أركض… كالطريدة 

يف الغابة، ورائي العالم كله، وأمامي وحشتي العزيزة… العزيزة هنا بمعنى…
بأي معنى؟… بأي معنى                                                                   ) نرش عىل موقع االتحاد االشرتاكي(

وحشة              وحشة              أمحد بوزفور

برتجمة نجاة عيىس، صدرت حديثاً، 
لدى منشورات »الرافدين«، النسخة 
مالتا  »مذّكرات  رواية  من  العربية 
والكاتب  للشاعر  بريجا«،  الوريدس 
النمساوي راينر ماريا ريلكه )1875 
األوىل  للمرة  العمل  صدر   .)1926  -
يرسد  وفيه   ،1910 عام  باألملانية 
مالتا  الشاب،  الدنماركي  البطل 
الوحدة  يوميات  بريجا،  الوريدس 
باريس،  يف  يعيشها  التي  واملرض 
مع تفريعات حول طفولته وأفكاره 
والخوف  الحب  مثل  قضايا  حول 
الرواية  تنقسم  باآلخرين.  والعالقة 
النّقاد  ويُجمع  مذّكرات،  دفرتَْي  إىل 
اليوم عىل التشابه الكبري بني بطلها 

وبني املؤّلف نفسه، ريلكه.

جورج  األمريكي  والروائي  الكاتب  يتناول 
باكر يف كتابه »آخر أفضل أمل: أمريكا يف أزمة 
»منشورات  عن  حديثاً  صدر  الذي  وتجدّد«، 
رسديات  أربع  وغريو«،  وشرتاوس  فارر 
ظّل  يف  ألنفسهم  األمريكيني  رؤية  تقارب 
اليأس  وحالة  والجائحة  االقتصادية  الصدمة 
رشائح  عىل  تسيطر  والتي  الديمقراطية،  من 
أمريكا  فكرة  عىل  األوىل  وترّكز  منهم،  عديدة 
وأمريكا  الرشكات،  تخدم مصالح  التي  الحّرة 
يف  التكنولوجي  التطور  تقود  التي  الذكية 
تعرّب  التي  املسيحية  القومية  وأمريكا  العالم، 
ترى  التي  العادلة  البيض، وأمريكا  ثقافة  عن 
أي  التمييز ضّد  مواطنيها متساوين وترفض 

مكّون منها.

 دفييينة  
 على جالهلا شربيل

و النجوم فيها 
 عگیيگ

 مساتف...
 و كنيت انيت زويينة 

 القد مييل 
  لبها و السر عليك 

 ترادف...
 كانت  حتى احللمة

 حنينة ...
 ماّدة 

ة   بال منَّ
 البزولة 

 شادة 
 ف اخلاطر ركنة 
 بال خاطر معزولة

 تربول ل فياقنا 
 تصاور 

 بالعشق و اخلاطر 
 مغزولة 

 و تراري ب هبالنا
 و تساعف...

 كانت للنغمة  
 تتاوينا

 ملي يشيط السكات 
 من كالم هبات 

 ملي تفوت الشوفة 
 ف صقيلها الغوات

ك املوال   حَيرَّ
ف جمبد احللق 

 سربات
 و جييب الساكن 

 ف دفا العطفة 
 وجبات

   يتگعد احلال 
 على طول عالمنا
واگف............
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بعيد  زال  املغربية ال  النسائية  املنظمات  ترفعه  ظلت  التي  املناصفة  مطلب  أن  شتنبر،   8 في  جرت  التي  االنتخابات   كشفت 
املنال، واألكثر من ذلك أنها وضعت التزامات الدولة في هذا الباب على املحك بعد ما شهدناه من غياب للنساء في العديد من 
ابية والجهات من تحمل املسؤولية واملشاركة في مركز القرار تحت مبررات تتخذ صبغة قانونية تارة، وتدليسية  الجماعات التر
التقارير اإلعالمية  العديد من  أوردته  ما  إلى ممارسة ضغوطات وتهديدات عليهن حسب  األمر تعدى ذلك  أن  بل  تارة أخرى، 
وتقارير املنظمات املدافعة عن حقوق النساء، وهو ما يطرح العديد من األسئلة حول مدى احترام املغرب اللتزامات في هذا 

الباب، من أجل ضمان مشاركة فعالة للنساء في العملية السياسية، وتفعيل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة. 
أفرزته  ما  حول  النساء  حقوق  حق  املدافعة  الجمعيات  بعض  ورؤى  اقف  مو تادلة  ملفات  لكم  تنقل  العدد  هذا  ملف  في 

انتخابات 8 شتنبر من ردود أفعال حول هذه القضية، وقراءة لباحثات وفاعالت في هذا املجال.

انتخابات انتخابات 88 شتنرب  شتنرب هل ذهبت مطالبهل ذهبت مطالب  
احلركة النسائية احلركة النسائية أدراج الرياحأدراج الرياح؟؟
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منها   6 النواب،  مبجلس  مبقاعد  امرأة   96 فوز  عن  شتنرب   8 انتخابات  نتائج  كشفت 
فقط جاء عن طريق الدوائر املحلية، بينما 90 مقعدا عن طريق ’’الكوطا‘‘ املخصصة 

عدد  بينما  املائة،  يف   25 من  أقل  النساء  عدد  أن  مالحظة  هنا  ميكننا  للنساء، 
الفائزات يف الدوائر املحلية يشكل 6 يف املائة من عدد مقاعد النساء. كيف 

ميكنكم قراءة هذه األرقام؟
يمكن أن تقرأ هذه النتائج من خالل زاوتني:

املشاركة  عرفته  الذي  التطور  إىل  بالنظر  تتعلق  األوىل؛ 
النسائية يف العمل السيايس عىل مر التاريخ، وانتقالها من 
العدد  إىل فاعل فيها، تجعل هذا  مجرد موضوع للسياسة 
املحصل عليه من املقاعد يف إطار » الكوطا« أمرا إيجابيا، 
كنتيجة للتعديالت القانونية التي صيغت بهدف توسيع 
مشاركة املرأة يف الحياة السياسية يف ظل دستور يدعو 
إىل املناصفة وتفعيل املساواة، باإلضافة إىل املعاهدات 
الدولية التي تم التوقيع عليها لضمان مشاركة املرأة 

يف هذا املجال .
إىل  ترتقي  ال  األرقام  هذه  أن  عىل  تحيل  الثانية، 
السنوات  خالل  عليها  العمل  تم  التي  املجهودات 
السابقة، وبالتايل هناك مفارقة كبرية بني األحزاب و 
نصوص الدستور والقوانني ، بحيث أن هذه التنظيمات 
و  سياسيا،  املرأة  مشاركة  اتجاه  تحيزا  تبدي  زالت  ال 
وعدم  القرار  مراكز  يف  تواجدهن  عدم  يف  يظهر  الذي 
تأهيل نساء قياديات يمثلن الحزب، اليشء الذي يظهر 

أن يكون إال صوريا،  أن االهتمام باملرأة ال يعدو 
و  للحزب،  الداخيل  البناء  عىل  ينعكس  وال 

كذلك يف املعايري التي تعتمدها املؤسسات 
وتقديم  املرشحات،  اختيار  يف  الحزبية 
فيها  تحظر  ما  غالبا  والتي  التزكية، 
مقابل  يف  والقبلية  القرابة  معايري 
الحزب،  والنضال يف صفوف  الكفاءة 
القيادات  بعض  إقصاء  إىل  باإلضافة 
يف  الخربة  ذوات  النسائية  والكفاءات 

املجال. 
تأيت هذه النتائج بعد عقدين من ختصيص 
اإلجيايب،  التمييز  إطار  يف  ’’الكوطا‘‘ 
مت  اللوايت  النساء  عدد  أن  واملالحظ 
يف  املحلية  الدوائر  مستوى  على  انتخاهبن 
االنتخابات األخرية هو 6 مقابل 10 نساء يف 
العدد أقل بنسبة  السابقة أي أن  االنتخابات 

’’الكوطا  أن  القول  ميكن  أال  املائة،  يف   40
النسائية‘‘ فشلت يف حتقيق اهلدف املنشود؟

 ، النسائية  املشاركة  لرفع  الوحيد  املدخل  »الكوطا«  اعتبار  يجب  ال 
حظا  أقل  املجتمع  من  لرشيحة  تمثيلية   إرساء  يف  املحدود  لدورها  نظرا 
ترتبط  الفشل  فمسألة  األخرى.  االجتماعية  الرشائح  باقي  من  الفوز  يف 
بالنزعة  تتعلق  التي  و  املجتمع  يف  املتجذرة  الثقافة  بإشكالية  باألساس 
حارضة  زالت  ال  التي  والتمثالت  املرأة،  اتجاه  النمطية  والصور  الذكورية، 
بقوة لدى عدد كبري من األفراد، وتفيش ظاهرة األمية وانخفاض املستوى 
التعليمي للنساء يف العديد من املناطق املغربية، باإلضافة إىل عدم اإليمان 

وتفيش  القرار،  اتخاد  مستوى  وعىل  السياسية  املرأة  بقدرات 
كلها  األكرب.  الحصة  عىل  املرأة  وحصول  الفقر  ظاهرة 

التي تعرفها  التحوالت  عوامل ترسخ لعدم استساغة 
وضعية املرأة يف املجتمع، والعمل عىل الحفاظ عىل 

أنماط وسلوكات  بما يحتمل من  القائم  الوضع 
تخوضها  التي  فالنضاالت  لذا  متجاوزة.  
تفكيك  يتم  لم  إذا  كافية  تكون  لن  النساء 
والتي  املجتمع،  يف  املتجذرة  التقليدية  البنى 
املرأة  بوضعية  الشامل  االرتقاء  دون  تحول 
سياسيا، اجتماعيا، واقتصاديا، لنتمكن من 
بأهمية  والوعي  املجتمعي  التحول  مالمسة 
حتى  النوعية  وإضافتهن  النساء،  مشاركة 
ال تبقى هذه املشاركة مجرد تغيري يف األرقام. 

تترافع جمموعة من املنظمات املعنية حبقوق املرأة من 
أجل املناصفة، وأهم مدخل يطرح هو نظام املحاصصة، 

إىل أي مدى ميكن االعتماد على املؤشرات الكمية للتدليل 
على متكني املرأة من ممارسة حقوقها السياسية ومشاركتها يف 

تدبري الشأن العام؟
ال يمكن إنكار أهمية »الكوطا« يف تقديم نتائج ملموسة 

عىل مستوى التمثيلية النسائية يف العمل السيايس، رغم أن هناك من اعتربه 
املساواة  مبادئ  مع  يتناقض  ديمقراطي  غري  نظاما 
أن  غري  الجنسني.  بني  والواجبات  الحقوق  يف 
تفرض  املجتمع  يف  املتجذرة  األنماط 
االستعانة بهكذا نظام من أجل إعطاء 
فرصة لرشيحة كبرية من املجتمع 
تعاني من اإلقصاء والتهميش . 

ال  اإليجابي  التمييز  فهذا 
يمكن اعتباره محددا أساسيا 
كافيا  وليس  املرأة،  لتمكني 
النساء  بولوج  للتسليم 
ألن  الفضاء،  هذا  إىل 
ضعف  تظهر  املعطيات 
يف  النسائية  املشاركة 
العمومي  الشأن  تدبري 
من  قياسه  يمكن  وذلك 
خالل املسؤوليات املوكولة 
واألدوار  النساء،  لهؤالء 
يف  يتقلدنها  التي  املحدودة 
العمومية،  املؤسسات 
أو  الربملان،  ويف 

التدبري،  حيث  من  األدوار  هذه  تتيحها  التي  الهوامش  كذلك  و  الجماعات، 
أخذ القرار، املساهمة يف التغيري إىل غريها من األسس. 

’’الكوطا‘‘  لنظام  مدى ميكن  أي  إىل  االنتخابات،  بنتائج  املرتبطة  املعطيات  على  بناء 
للتمييز  ميكن  مدى  أي  إىل  برأيكم  العام؟  الشأن  تدبري  يف  املشاركة  من  املرأة  متكني 

اإلجيايب رفع مدى الوعي وخلخلة بنية التفكري والتمثل املجتمعي لدور املرأة؟
ملنطلقات  تأسيسه  خالل  من  مهمة  أشواطا  قطع  املغرب  أن  شك  ال 
يف  اإليجابي  للتمييز  إرسائه  تم  ومن   ،2011 سنة  متقدمة  دستورية 

كانت  والتي  االنتخابية،  العملية 
ما  حد  إىل  خلخلت  نتائج  له 
الركود الذي كانت تعرفه 
السياسية  املشاركة 
باملغرب  للمرأة 
التاريخ،  مر  عىل 
يصعب  أنه  غري 
فقط  االعتماد 
نظام  عىل 
من  »الكوطا« 
أجل رفع الوعي 
وتغيري التمثالت 

االجتماعية 
املرأة.  حول 
األرقام  أن  فرغم 
املرأة  حضور  تظهر 
يف  ضئيل  بشكل  ولو 
أن  غري  املجاالت،  مختلف 
هذا الحضور تشوبه مجموعة 

بتمكني  املرتبطة  التناقضات  من 
الوضع  فهذا  سياسيا.  املرأة 
بناء  حول  التفكري  بلورة  يستدعي 
يف  للمرأة  داعمة  مجتمعية  ثقافة 
تتأثر  لن  والتي  املجاالت،  مختلف 
بالتنسيق بني مختلف مكونات  إال 
املجتمع الساهرة عىل تمكني املرأة 
الجهود  بتكثيف  وذلك  سياسيا، 
الدويل  املجتمع  يطرحه  ما  بني 
بني  املساواة  إرساء  مستوى  عىل 
الحركة  تقدمه  وما  الجنسني، 
النسائية واملجتمع املدني من ترافع 
بمختلف  النسائية  الحقوق  حول 
كذلك  والنهوض   ، تمظهراتها 
الداعم  هي  التي  األحزاب  بأدوار 
األسايس لتعزيز انخراط النساء يف 
الثقة،  ومنحهن  السياسة  الحياة 
وإسهاماتهن  بقدراتهن  واالهتمام 

يف مختلف املجاالت. 
يف  املرأة  مشاركة  مبوضوع  ارتباطا 
جامعتان  أن  مالحظة  ميكننا  التدبري، 
 20 أصل  من  امرأتان  ترأسهما  فقط 
النساء ضمن  نسبة  بينما  املغرب،  جامعة 
هيئة التدريس يف اجلامعات أقل من 13 

يف املائة، واألمر ينعكس أيضا على وجود املرأة يف معاهد البحث العلمي، أال ميكن 
القول أن نظامنا التعليمي بدوره يكرس البنية الثقافية التقليدية؟

رغم التدابري املتخذة من أجل مكافحة التمييز بني الجنسني باملغرب 
الوسط  ولعل  كبرية،  فجوة  يعرف  القطاعات  مختلف  تأنيث  زال  ال 
من  مجموعة  تؤكده  وهذا  أبرزها،  العايل  التعليم  وخاصة  األكاديمي 
البحوث عىل أن الجامعات املغربية تفتقر إىل التمثيلية النسائية ال عىل 

مستوى هيئة التدريس وال الطاقم اإلداري.
األكاديمي  الوسط  إىل  الولوج  يف  التمييز  من  تعاني  النساء  زالت  ال 
)الجامعات ومعاهد البحث( بدءا من عملية التوظيف، واملشاركة مع 
العلمية  اللجان  يف  واالنتخاب  املادي،  الدعم  تتطلب  التي  البحث  فرق 
النوع االجتماعي، وصوال  للمؤسسات، وغياب ميزانيات عامة تراعي 
إىل التعيني يف مناصب املسؤولية. وهذا يفرس عىل أن املنظومة التعليمية 
ككل، وليس فقط التعليم العايل لم تستوعب بعد أهمية وجود املرأة يف 
هذا الحقل الحيوي، وبالتايل ال تواكب التقدم الذي أحرز عىل مستوى 
االجتماعية  السياسية،  الحياة  يف  املرأة  ملشاركة  الداعمة  القوانني 
النمطية  الصور  ضحية  املرأة  بوقوع  أيضا  يفرس  و  واالقتصادية، 
والعوائق التي تحول دون ولوجها إىل بعض القطاعات التي يهيمن عليها 
الرجال، وهذا تكرسه أيضا أشكال التدريس من االبتدائي إىل العايل وكيفية 
تصوير املرأة يف املقررات واملناهج الدراسية. كلها محددات من شأنها كبح 
تعزيز اإلسهامات التي يمكن أن تقدمها النساء يف الوسط األكاديمي والتي 

يمكن أن تقود إىل تغيري املعايري االجتماعية ككل.  
على مدى العقدين املاضيني، تقلدت نساء مناصب عليا ومناصب سامية، وميكننا مالحظة 
أن عددا من التعيينات يف هذه املناصب يأيت غالبا من املؤسسة امللكية )املجلس األعلى 

تقترحها  اليت  املناصب  أن  بينما جند  اإلنسان...(  الوطين حلقوق  املجلس  للحسابات، 
احلكومة مثال ختلو غالبا من أمساء النساء، كيف ميكن أن نفهم هذا األمر أخذا بعني 

االعتبار أن احلكومة تتشكل من أحزاب يفترض أهنا تترافع من أجل متكني املرأة؟
املرأة  حققتها  التي  املكتسبات  تحصني  مرحلة  يف  عالقني  أننا  يبدو 
التاريخية  املحطات  بعض  فرضت  بحيث  األخرية،  السنوات  يف  املغربية 
التي تكرس األنماط  التيارات املحافظة،  ولو أنها عابرة االصطدام ببعض 
التقليدية التي تنظر للمرأة ككائن غري سيايس، غري مؤهل لتقلد مناصب 
انعكاس عىل املستقبل بحيث ستظل  املسؤولية والقرار، وهذا سيكون له 
الهيمنة الذكورية قائمة، وبالتايل سيتم بلورة الجهود بشكل مضاعف من 

أجل فقط الحفاظ عىل املنجزات السابقة.
داخل  تتبناها  التي  األسس  يف  النظر  بإعادة  مطالبة  فهي  األحزاب  أما 
املرأة، نظرا  التمييز ضد  أنها تكرس  التي تظهر كل املالحظات  تنظيماتها 
التعيني  ويف  املثال،  سبيل  عىل  التنفيذية  اللجان  يف  الباهت  لحضورها 
بمناصب املسؤولية والذي تعنى به الحكومات خاصة، والتي يفرتض فيها 
والربامج  العمومية  السياسات  يف  وكذلك  املراكز،  يف  النوع  مقاربة  إدماج 
بوضعية  للنهوض  تهدف  املعالم  واضحة  اسرتاتيجية  وإرساء  التنموية، 

املرأة والدفع بها للمساهمة يف التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية.    

 

هناك مفارقة كبرية 

بني األحزاب و نصوص الدستور 

والقوانني ، حبيث أن هذه التنظيمات ال 

زالت تبدي حتيزا اجتاه مشاركة 

املرأة سياسيا

خدجية براضيخدجية براضي )إطار عايل- باحثة يف علم االجتماع( يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:
النضاالت اليت ختوضها النساء لن تكون كافية إذا مل يتم تفكيك البىن التقليدية املتجذرة يف املجتمعالنضاالت اليت ختوضها النساء لن تكون كافية إذا مل يتم تفكيك البىن التقليدية املتجذرة يف املجتمع

مسألة الفشل 
ترتبط باألساس 

بإشكالية 
الثقافة املتجذرة 

يف اجملتمع و اليت 
تتعلق بالنزعة 

الذكورية، 
والصور النمطية 

اجتاه املرأة

ملف العدد
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تعزيز  مسار  يف  سامهت  شتنرب   8 انتخابات  نتائج  إن  القول  ميكن  حد  أي  1-إىل 
املشاركة السياسية الفعلية للمرأة يف املغرب؟

يف   395 أصل  من  امرأة   81 أفرزت  والتي   ،2016 انتخابات  إىل  بالرجوع 
%20.5. %60 منهن عن طريق الالئحة الوطنية  مجلس النواب، أي بنسبة 

النسوية و12 عرب الئحة الشباب. 
و قد عرفت انتخابات 2021م ، عموما ، حضورا للنساء املرتشحات ، إذ أنه 
باملقارنة مع االنتخابات املاضية ، شهدت نسبة الرتشيحات النسوية تقدما 
30 باملائة، كما عرف عدد املرشحات ملجلس النواب ارتفاعا  ملحوظا يفوق 

بنسبة 34 يف املائة.
ويعزى هذا الحضور النسائي أساسا إىل التعديالت القانونية التي اعتمدتها 
الدولة بهدف تقوية آليات التمييز اإليجابي الساعية إىل دعم تمثيلية النساء 

بمختلف املجالس املنتخبة.
واملالحظ يف انتخابات 8 شتنرب أن هناك ارتفاعا يف عدد املستشارات، ويتوقع 
يف األيام القليلة املقبلة زيادة عدد النساء الوزيرات. باإلضافة إىل أن حصول 3 
نساء عىل رئاسة ثالث مدن كربى باملغرب )الرباط، الدار البيضاء، مراكش( 
هو يف حد ذاته إنجاز كبري، ويتوقع كذلك ارتفاع عدد النساء بالربملان. وعىل 
مستوى رئاسة الجهات نجد امرأة واحدة )عىل رأس جهة كلميم واد نون( 
من أصل 12 جهة باملغرب، وعىل األقل كان يجب أن تحصل النساء عىل ثلث 

مناصب رئاسات الجهات، وهو ما لم يتحقق يف هذه اإلنتخابات.
إذا  لكن  النساء،  تطلعات  تعكس مستوى  ال  اإلحصائيات  رغم كون  لكن 
عدنا إىل متى بدأت املشاركة السياسية النسائية والرسعة التي وصلنا بها إىل 

املستوى الحايل هو بحد ذاته إنجاز كبري.
وعموما فإن النتائج التي حققتها النساء، خالل االنتخابات العامة التي 
جرت يوم 8 شتنرب 2021، إيجابية لكنها تبقى دون الطموحات املرجوة من 
أجل  االنتقال من طموح الثلث إىل بلوغ املناصفة يف املستقبل ، وهذا رهني 
بتضافر ثالثة عوامل مهمة وهي: ترافع املرأة عن قضايا املجتمع واملساهمة 
يف النقاش العمومي، مساهمة الحركة النسائية يف تسليط الضوء عىل مدى 
عن  املرأة  تدافع  أن  وأخريا  التمثيلية  املؤسسات  يف  املرأة  مشاركة  أهمية 

تواجدها يف مراكز القرار عىل مستوى األحزاب السياسية. 
-2 - من خالل متابعة جمريات احلملة االنتخابية ونتائج االنتخابات األخرية، ما هي 
املؤشرات اليت ميكن رصدها من خالل السلوك االنتخايب للمواطنني فيما يرتبط مبشاركة 

املرأة يف االنتخابات؟
السلوك االنتخابي يختلف باختالف العقليات وباختالف الجنس، يف غالب 
األحوال عدو املرأة تكون املرأة، ألن بعض النساء يرين أن املرأة ليس من حقها 

وتخريبا  والجهد  للوقت  مضيعة  ويعتربن  السياسية،  العملية  يف  املشاركة 
ألرستها، وبعض املرات تخاف املرأة عىل املرأة املنتخبة من باب الخري ونوع 
من أنواع الحماية لكونها غري قادرة عىل العمل مع الرجل. أضف إىل ذكورية 
الذكورية عىل املجتمع. ومنه فاملرأة نفسها مسيسة  املجتمع وهيمنة هذه 

ومؤد لجة بهذه الهيمنة الذكورية. 

3- إىل أي مدى ساهم نظام الكوطا املخصصة للنساء يف تشجيعهن على االخنراط يف 
العمل السياسي وتغيري الصورة النمطية حول املرأة؟

إليه، وملا رأينا  الذي وصلنا  العدد  لو لم يكن نظام الكوطا ملا وصلنا إىل 
بعدد  لنا  يسمح  النظام  هذا  ألن  مبارشة،  غري  بطريقة  وزيرات  نساء 

والجهوية  واإلقليمية  املحلية  التمثيليات  يف  معني 
بالحكومة  عالقة  له  وليست  والربملان 

ألنه ليست هناك كوطا فيما يتعلق 
لكن  الحكومة،  يف  بالتمثيلية 

مستشارات  نساء  وجود 
عدم  يجعل  ونائبات 

يف  وجودهن 
الحكومة 

محرجا.

ونظام الكوطا هو نظام لخلق العدالة االجتماعية، ألنه ال يعقل أن تتاح 
الفرصة للرجل ملمارسة العمل السيايس وأن يعيش العمل السيايس ويقبله 
أمر  وهذا  السيايس.  العمل  ويعيش  السيايس  العمل  يمارس  وهو  املجتمع 
ليس له عالقة ال يقترص بشكل خاص عىل املجتمع املغربي واملجتمع العربي 
عموما، بل نجده أيضا يف املجتمعات الغربية األكثر تقدما كأمريكا يف تاريخها 
لم تكن هناك رئيسة دولة، وأملانيا كذلك رغم وجود رئيسة وزراء ليس هناك 
العالم.  دول  مختلف  يف  نفسه  والوضع  اإلسكندنافية،  الدول  يف  إال  رئيسة، 

واملغرب قطع أشواطا مهمة يف هذا املجال.

4- بالنظر إىل عدد النساء اللوايت متكن من الوصول إىل الربملان، نالحظ 
أن 6 من أصل 96 فزن عن طريق الدوائر املحلية، كيف ميكن تفسري هذا األمر؟

رأس  عىل  الغالب  يف  أنه  يالحظ 
اللوائح املحلية، القائمة املشرتكة ما 
الالئحة  رأس  عىل  رجل  وضع  يتم 
الخاصة  الالئحة  يف  املرأة  وتوضع 
الثانية، وحتى  بالنساء ويف املرتبة 
ال  الالئحة  رأس  عىل  وضعت  إن 
تتأكد  عندما  إال  وضعها  يتم 
وسوف  شعبية  لها  أن  األحزاب 
تجلب العديد من األصوات، وهناك 
اجتماعي  سبب  وهو  آخر  سبب 
وثقايف بامتياز، العقلية الذكورية أي 
التصويت عىل الرجل وأن املرأة مكانها 
الطبيعي هو البيت، ال أن تقوم بأعمال 

الرئاسة.

بعض  أن  لوحظ    --5
تراع  مل  املنتخبة  املجالس 
أعضاء  ثلث  ختصيص 
كيف  للنساء،  املكاتب 
هذا  إىل  تنظرون 

الواقع؟
بالنسبة 

السؤال  لهذا 
يف  ثغرة  هناك 
القانون تقول أنه إذا اعتذرت املرأة عن منصبها، مثال يف القانون ثلث رئيسات 
اللجان من اإلناث وثلث أعضاء املكتب من اإلناث وإن اعتذرت إحداهن عن 
الدخول للمكتب يحق لهم تعويضها بمن أرادوا )عضو ذكر(، وهذا يف الحقيقة 
من باب املرونة لكن يفتح باب الرتاجع، حيث يتم ترشيح امرأة ويتم االتفاق 
معهن مسبقا عىل عدم الدخول للمكتب تفاديا للمشاكل، حتى يظل أعضاء 
املكتب من الرجال فقط. باإلضافة إىل العامل االجتماعي والثقايف الذي يلعب 
دورا كبريا يف عدم قبول النساء لعضوية املكاتب نظرا للمسؤولية القانونية 

ونظرا لكون أغلب اجتماعات املكتب تكون باملساء ولساعات متأخرة.

* أستاذة علم االجتماع جامعة السلطان موالي سليمان.

أسئلة لألستاذة عزيزة خرازي*أسئلة لألستاذة عزيزة خرازي*55
 النتائج اليت حققتها النساء، خالل انتخابات 8 شتنرب 2021، إجيابية لكنها تبقى دون الطموحات املرجوة

1- كيف تقيمون مشاركة النساء يف االنتخابات اليت جرت يوم 8 شتنرب، وما مدى 
حضورهن يف املشهد السياسي بشكل عام؟ 

شتنرب   8 األربعاء  يوم  جرت  التي  االنتخابات  هذه  خالل  النساء  حضور 
الناخبني  نصف  يمثلن  كونهن  رغم  محتشما  حضورا  وكان  بالضعف  تميز 
والناخبات، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول هذه املسألة، وبالتايل يجب 
وكذلك  والقانونية،  الترشيعية  واألطر  لالنتخابات  العام  النظام  مساءلة 
الصور  استمرار  باألساس  ويسائل  والثقافية  التنظيمية  البنى  مستوى 

النمطية املكرسة للتمييز ضد املرأة.
املالية، والفقر والنقص  املوارد  الحاد يف  النقص  إىل  ويتعني اإلشارة أيضا 
يف التعليم وغريها، ويجب التأكيد عىل أن الثقافة الحزبية تهمش املرأة ابتداء 
منحها  عدم  وبالتايل  املجالس،  مستوى  عىل  املسؤولية  لتحمل  الرتشح  من 
لكافة حقوقها السياسية، وقد سبق لنا أن وجهنا يف فيدرالية رابطة حقوق 
مالل  بني  بجهة  الجماعية  املجالس  رؤساء  إىل  شديدة  انتقادات  النساء 
التمثيلية داخل تشكيلة مكاتب  النساء من  املنتخبة، بشأن إقصاء  خنيفرة 
املجالس بالرغم من أن مقتضيات الدستور تحث عىل دعم التمثيلية للنساء 

يف مناصب املسؤولية خاصة بمجالس الجماعات والجهات.
-2  كشفت نتائج االنتخابات اليت جرت يوم 8 شتنرب عن فوز عدد من املترشحات 
كيف  ضعيفا.  حضورهن  جند  املسؤولية  حتمل  مستوى  على  لكن  جهويا،  أو  حمليا  سواء 
كلما  احلضور  هذا  يقل  بينما  كبري  بشكل  االنتخابية  اللوائح  يف  النساء  تفسرون حضور 

تعلق األمر مبراكز صنع القرار؟
بالفعل فازت عدد من املرتشحات جهويا ومحليا، ولكن لألسف تم التحايل 
أو عىل مستوى  الرئاسة  املسؤولية سواء عىل مستوى  عىل مستوى تحمل 
محارض  يف  التنازالت  بتقديم  املرتشحات  عىل  الضغط  طريق  عن  اإلنابة 
وهذا  استشارتهن،  عدم  أو  املسؤولية  تحمل  عدم  يف  رغبتهن  عدم  تثبت 
يعترب تراجعا ورضبا للمسار النضايل للحركة النسائية وإخالال بمقتضيات 
األدوار  يف  املرأة  حرص  عىل  الذكورية  العقليات  إرصار  وبالتايل  الدستور، 

االجتماعية فقط.   
3- أشارت اجلهات الرمسية إىل أن نسبة ترشح النساء يف االنتخابات األخرية وصلت 
حوايل 30 يف املائة، هل هذه النسبة تعكس الصورة احلقيقية للمشاركة السياسية للمرأة؟

األحزاب  داخل  تهميشها  من  ابتداء  مطلقا،  تعكسها  ال  الحال  بطبيعة 
أن  وخصوصا  كاملة،  السياسية  لحقوقها  منحها  وعدم  نفسها  السياسية 

املالحظ بشكل عام عدم ترشحها كوكيلة بالجزء األول، وتواجدها الضعيف 
تعرضها  صورها،  وضع  عدم  األول،  الجزء  بالئحة  األخرية  املراتب  يف  أو 
وكذلك  شكلها،  أو  العائلية  بوضعيتها  يتعلق  بما  املضايقات  من  ملجموعة 
تعرضها إىل العنف املبني عىل النوع باعتبارها امرأة، ويف غالب األحيان هي 

مسألة تأثيث ال غري.
4-- العديد من الفعاليات احلقوقية والسياسية والنسائية ترفع شعار املناصفة يف أفق 

املساواة، أين وصل هذا املطلب يف تقديركم؟
بعيدين  زلنا  ال  بأننا  بينت  شتنرب،   8 يف  جرت  التي  االستحقاقات  نتائج 
بمسافة كبرية عن تحقيق املناصفة، وبالتايل كنا نطالب بها، وبتنا نطالب 
باحرتام القوانني التنظيمية واقرتاحات األحزاب يف تمثيلية النساء املنتخبات 

داخل املجالس بنسبة الثلث، والتي لم تحرتم لألسف.
ما هي العوامل اليت حتول دون حتقيق مناصفة تساهم يف الرفع من املشاركة   --5

السياسية للمرأة، وتبوئها مكانتها املستحقة يف مركز صنع القرار السياسي؟
لتحقيق املناصفة داخل املجال السيايس، نحتاج إىل بناء ثقافة مجتمعية 
للمساواة،  فعلية  رضورة  املناصفة  واعتبار  السياسية،  للمشاركة  داعمة 
الخطاب  هذا  وتفكيك  للتمييز،  املكرسة  النمطية  الصور  مناهضة  وبالتايل 
التمييزي عرب رفع الحواجز الثقافية واألسباب املوضوعية التي تعيق التمكني 
بما  االنتخابية  للواليات  املرأة  للمرأة، وتشجيع ولوج  االقتصادي والسيايس 

فيها الهيئات املهنية، وبالتايل وصولها اىل مراكز القرار.
صرحت العديد من النساء أهنن تعرضن لضغوطات كبرية خالل   --6
هذه االنتخابات من أجل التأثري على تصويتهم يف املجالس أو مشاركتهن يف 
حتمل املسؤولية، وصلت حد » التهديد بالقتل »، )حسب االهتامات اليت 
أدلت هبا بعض املرشحات يف الرباط ومدن أخرى(، وهناك من النساء من 
بعدم قدرهتن على حتمل  تفيد  تنازالت  توقيع  صرحن أهنن أجربن على 
املسؤولية. كيف ترون يف هيئتكم هذا الوضع الذي وصفته بعض املنظمات 

النسائية باخلطري؟ 
بالطبع هو وضع خطري جدا، ونحن كفيدرالية رابطة حقوق النساء نندد 
به ونشجب كل هذه املمارسات، ونطالب بتطبيق القوانني الجاري بها العمل، 
لهذه  النساء  تتعرض  وعندما  الحياة،  يف  الحق  هو  الوجود  يف  حق  فأسمى 
الضغوطات والتهديدات، ويعترب أقصاها التهديد بالقتل، فعىل الدولة تحمل 

مسؤوليتها يف هذا الجانب.

ما  املالحظني  بعض  سجل   --7
صور  له  تعرضت  استغالال  اعتربوه 
االنتخابات،  أطوار  خالل  النساء 

مواقع  على  تنمر  وكذا محالت 
االجتماعي،  التواصل 

التحرش  حد  وصلت 
والقذف  والسب  هبن 

من  واالستهزاء 
وغريها  لباسهن، 
السلوكات  من 
تغذي  اليت 

خطاب الكراهية ضد املرأة. كيف تنظرون إىل هذه املسألة؟
للصور  املكرس  التمييزي  الخطاب  من  نابع  التنمر  أن  عىل  التأكيد  يجب 
النمطية، فهو عنف مبني عىل النوع، ويعترب عنفا نسقيا رمزيا يمارس ضد 
النساء لكونهن نساء، تعانني منه كجنس، وهو متجذر يف املجتمع األبوي، 
واملكرس  املؤسس  الجنيس  التمييز  بسبب  أكرب،  بقدر  النساء  له  وتتعرض 
للنظرة الدونية ألدوار النساء يف الثقافة األبوية واملوروث تاريخيا. وله تجليات 
عديدة من خالل ممارسة كل أشكال العنف من ضمنها العنف االلكرتوني، 
هاته السلوكيات التي مورست ضد املرتشحات أثناء الحملة االنتخابية، وكذا 

يوم االقرتاع وخالل تشكيل املكاتب.
العمل  من  والكثري  للقانون  الصارم  التطبيق  رضورة  إىل  ملحة  فالدعوة 
الجدي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقايف بالدرجة األوىل الجتثاث التمييز 
لتفعيل  املؤسسات  مختلف  بني  الجهود  تضافر  وبالتايل  النواحي،  كل  من 

مضامني الدستور والقضاء عىل كل أشكال التمييز ضد النساء.
كلمة أخرية: 

عرفته  وما  املناصفة،  لقضية  إثارتها  عىل  تادلة  ملفات  لجريدة  شكرا 
االنتخابات التي جرت يف 8 شتنرب من إشكاالت مرتبطة باملشاركة السياسية 
مرة  الجديدة   / القديم  األسئلة  طرح  نعيد  تجعلنا  إشكاالت  وهي  للمرأة، 

أخرى حول قضايا املرأة املغربية بشكل عام.
*عضوة فدرالية رابطة حقوق النساء

  حاورها:محمد لغريب                   انتخابات  انتخابات 88 شتنرب، بينت أننا ال زلنا بعيدين مبسافة كبرية عن حتقيق املناصفة شتنرب، بينت أننا ال زلنا بعيدين مبسافة كبرية عن حتقيق املناصفةنورة منعم*:

ملف العدد
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النساء  لتمثيلية  مناسبة  بيئة  املغرب إىل خلق  سعى   -1
داخل األحزاب السياسية خالل انتخابات 8 شتنرب. فإىل أي حد 

سعت األحزاب إىل تفعيل مبدأ املناصفة يف االنتخابات؟ 
للنساء مسألة حيوية  السياسية  التمثيلية  ج: دعم 
رضورة  هي  بل  سياسية  وجاهة  أو  ترفا  وليست 
وملحة أيضا وإِن النجاح يف هذا األمر ليس باألمر الهني 
بل يتطلب إرادة حقيقة لألحزاب السياسية، واملالحظ 
من  املقدمة  الرتشيحات  يف  جدا  مهم  ارتفاع  تمة  انه 
قبل النساء، و يعترب هذا بحد ذاته مكسبا ديمقراطيا، 
حيث نجد عدد املرشحات ملجلس النواب بلغ 2329 أي 
بزيادة نسبة ٪34,17 مقارنة مع استحقاقات 2016؛ 
ولوج أكثر من 90 امرأة اىل مجلس النواب انسجاما مع 
تحقيق  اىل  الداعي  الدستور  19من  الفصل  مقتضيات 

املناصفة.
-2 - من بني عوائق حتقيق املناصفة على املستوى السياسي 
الصورة النمطية للمرأة يف ظل املجتمع الذكوري و كذلك املعايري 
املعتمدة داخل األحزاب الختيار املرشحات . فإىل اي حد تعترب 

هذه العوامل عوائق للمناصفة السياسية ؟
من  املرأة  إنصاف  عىل  القوانني  عملت  أن  ج:بعد 
الشأن  تسيري  يف  أكرب  سياسية  مشاركة  ضمان  أجل 
يسلم  لم  األمر  هذا  تفعيل  أن  نجد  والوطني،  املحيل 
ذلك؛ ولعل  التي حالت دون  العوائق  من مجموعة من 
املجتمع  ظل  يف  للمرأة  النمطية  الصورة  إىل  راجع  ذلك 
حيث  السياسية  األحزاب  بعض  سلوك  و  الذكوري؛ 
مارست  مجموعة من املضايقات عىل النساء العازمات 
عىل  للحصول  السياسية  األحزاب  داخل  الرتشح  عىل 
التزكيات وهذا السلوك طال قيادات نسائية وكفاءات 
التحكم  لحد  السلوك  هذا  وصل  التجربة.  راكمن 

واإلقصاء واملتاجرة وربما حد االبتزاز.
وشخصيا أتحدث عن تجربتي يف الرتشح النتخابات 
و  املال  من  مبلغ  مني  طلب  حيث  08شتنرب2021؛ 
شيك كضمان مقابل الرتشح كوكيلة للجزء الثاني من 
الالئحة املخصصة للنساء؛ وهذا االمر معمول به كثريا 
املرتشحة  وتقييد  البتزاز  وذلك   السائد  نقل هو  لم  إن 

يف  الحزب  لرغبة  لالنصياع  وارغامها  نجاحها  عند 
التحالفات.

خطاب  أن  باملغرب  السياسي  للشأن  املتتبعون  الحظ   -3
الترويج  بدأ  الذي  التدبري  يف  املؤسسايت  والتغيري  التغيري 
على  وقع  له  ليس   2021 شتنرب   8 انتخابات  بعد  مباشرة  له 
مستوى  على  املناصفة  لغياب  للنساء  السياسي  التمكني  مستوى 
رئاسة اجلهات ورئاسة اجلماعات ويف انتخاب نواب الرئيس.  فما 

موقفكم من هذا الرأي؟ 

التدبري  يف  املؤسساتي  والتغيري  التغيري  خطاب  ج: 
شتنرب   8 انتخابات  بعد  مبارشة  له  الرتويج  بدأ  الذي 
عىل  املناصفة  مبدأ  تفعيل  بالضورة  يقتيض   2021
ونواب  الجماعات  ورئاسة  الجهات  رئاسة  مستوى 
كلميم  لجهة  واحدة  امرأة  ترأس  نالحظ  اذ  الرئيس؛ 
املغربية  اململكة  صعيد  عىل  12جهة  أصل  من  وادنون 
يف  وجودها  وأهمية  املرأة  لدور  وتغييبا  إقصاء  يعترب 
املشهد السيايس؛ وال يمكن أن نصل للتنمية الشاملة إذا 
لم يكن للمرأة دور يف صياغة القرارات وإذا لم تشارك يف 
مؤسسات السلطة يف مختلف املستويات ويف مؤسسات 

صنع القرار.
تثبت  حماضر  حترير  اجلماعية  املجالس  بعض  عرفت   -4
 ، الرئيس  عن  النيابة  مسؤولية  حتمل  يف  النساء  رغبة  عدم 
وبالتايل الدفع بالنساء ملنصب الكتابة أو نيابتها. مباذا تفسرون 

هذا األمر؟
 ج: إن املطالبة باملناصفة يصطدم بالواقع، خاصة 
يف ظل املجتمع الذكوري الذي ال يقبل باملرأة يف مناصب 
خالل  من  تفسريه  يمكن  وما  للمسؤولية؛  متقدمة 
تحمل  يف  النساء  رغبة  عدم  تثبت  محارض  تحرير 
او بكامل  الرئيس سواء مكرهة  النيابة عن  مسؤولية 

اراداتها.
تثقيف  إىل  ماسة  بحاجة  ككل  املجتمع  أن  أظن 
وتوعية ديمقراطية تبدأ منذ التنشئة األوىل بهدف تغيري 
النظرة النمطية لدور وقدرات املرأة يف صنع القرار وهذا 
االمر يتطلب تناسق وتناغم الجهات املختصة وال يتأتى 

بني ليلة وضحاها وتكون ضمن خطة مدروسة بعيدة 
الشأن  املرأة يف  إدماج  القول بضورة  املدى وال يكفي 

العام املحيل.
هدف  لبلوغ  طويال  مازال  فالطريق  العموم  وعىل 

املناصفة الكاملة.
بني  باملساواة  املعنية  اهليئة  تنصيب  غياب  يعترب   --5
لتحقيق  كبريا  عائقا   2011 دستور  عليها  نص  اليت  اجلنسني 

ترقيعية  تلجأ حللول  الدولة  ما جيعل  و هذا  املناصفة،  
من قبيل تدعيم املشرع املغريب للكوتا النسائية عرب 

إدخال تعديالت على القوانني االنتخابية . 
اهليئة  هذه  دور  و  أمهية  نظركم  يف  هي  فما 

لتحقيق املناصفة على أرض الواقع ؟
التحول  عملية  دعم  من  بد  ال  ج: 
االنسان  حقوق  ومفاهيم  الديمقراطي 
الديمقراطية  ثقافة  ونرش  واملواطنة 
االختالف  يف  والحق  التمييز  وعدم 
ومفاهيم  اآلخر  وقبول  والتعددية 
والتعريف  االجتماعي  النوع 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  باالتفاقيات 

التي تضمن  النزيهة  املرأة واالنتخابات 
يمثل  الذي  للسلطة  السلمي  التداول 
الديمقراطية  روافع  من  أساسية  رافعة 

بني  باملساواة  املعنية  الهيئة  وتنصيب  
  2011 دستور  عليها  نص  التي  الجنسني 

الواقع؛  أرض  عىل  املناصفة  تحقيق  وراء  للسعي 
والدفاع عن حقوق املرأة ولضمان تمثيل النوع وليس 
املشهد  يف  مؤثرة  تكون  أن  بذلك  املرأة  لتستطيع  الكم 

السيايس وتفرض وجودها.
6--ما هي دالالت و رمزية إدارة نساء بلديات ثالث مدن 
2021 و الذي يعترب حدثا غري  8 شتنرب  كربى بعد انتخابات 
مسبوق يف تاريخ االنتخابات املغربية )الرباط ، الدار البيضاء، 

مراكش (؟
والترشيعي  الواقعي  التنفيذ  ج:داللته 
املشاركة  بتعزيز  القاضية  الدستور  ملقتضيات 

والحضور الوازن للنساء يف املشهد السيايس.
-7انطالقا من نتائج انتخابات 8 شتنرب 2021 إىل أي حد 
املرأة  مع  التعامل  من  انتقل  املغريب  املجتمع  بأن  القول  ميكن 
وتنموي  سياسي  فاعل  إىل  االنتخابية  اللوائح  لتأثيث  كديكور 

مهم يف العملية السياسية؟
ج:يف اعتقادي أن هناك تغيريا ملحوظ لحد ما وأن 
الطريق  اليزال طويال أمام املرأة إلثبات نفسها للظفر 

بالتزكيات للرتشح كوكيالت يف الالئحة األساسية.

* فاعلة سياسية وحقوقية –القرص الكبري-

                                 ددعم التمثيلية السياسية للنساء مسألة حيوية وليست ترفا أو وجاهة سياسيةعم التمثيلية السياسية للنساء مسألة حيوية وليست ترفا أو وجاهة سياسيةخدجية الشرقاوي*:

األخرية  االنتخابات  خالل  استطاع  املغرب  أن  رغم 
تجسيد مبدأ املناصفة التي نص عليها دستور 2011، 
إال  املنتخبة،  الهيئات  يف  املرأة  حضور  تعزيز  أجل  من 
أنها حسب املهتمني بالشأن السيايس مازالت ضعيفة 

بسبب هيمنة العقلية الذكورية.
النواب  مجلس  النساء  تمثيل  تعزيز  يشمل  ولم 
فحسب، بل عمل املرشع عىل توسيع الحضور النسائي 
ليشمل مجالس الجماعات الرتابية من خالل مقتضيات 
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق  التنظيمي  القانون 
أساسية  تعديالت  تضمنت  التي  الرتابية،  الجماعات 
تتعلق بدعم التمثيلية النسوية يف هذه املجالس، وكذا يف 
املجالس الجماعية، عالوة عىل إدخال تحسينات أخرى 

تهم انتخاب أعضاء املجالس الجماعية.

ضعف تفاعل األحزاب 
بذلت  املغرب   يف  النسائية  الحركة  أن  من  ورغم 
جهودا كبرية من أجل تحقيق املساواة واملناصفة بني 
مع  السياسية  األحزاب  تفاعل  فإن  والرجال،  النساء 
ولوال  ضعيفا،  يزال  ال  السيايس  املجال  يف  املطلب  هذا 
املرأة  وضعية  لكانت  الدولة  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
أسوأ مما هي عليه الوضع اآلن ، حسب تعبري أعضاء 

الحركة.
لحزب  الوطني  املجلس  أشمال، عضو  رقية  وتقول 
سطات  الدارالبيضاء  جهة  رئيس  ونائبة  االستقالل، 
»سكاي  لـموقع  العام  القانون  وأستاذة  )حاليا(، 
ثالثة  يتضمن  املناصفة  مبدأ  تطبيق  إن  عربية«  نيوز 
مستويات، أوال، أن النتائج التي حصلت عليها املرأة يف 
االستحقاقات الترشيعية والرتابية األخرية، هي نتيجة 
ثمرة الجهود التي دشنها امللك محمد السادس يف عدد 
من املناسبات، وأضافت و آخر محطة كانت باملجلس 
النساء  حصة   رفع  خالله  وتم  ترأسه  الذي  الوزاري 
املجالية  العدالة  اعتماد  مع   90 إىل   60 من  للربملان 
جهات  كل  مستوى  عىل  النساء  تمثيلية  أي  للنساء، 

اململكة.
وتضيف أشمال ما »يكرس التطبيق السليم للقواعد 
الدستورية ال سيما الفصل 19، الذي يعني يف عدد كثري 
من املمارسات أن املغرب يبدو تلميذا وبلدا مجتهدا له 
اللتزاماته  ويف  ألنه  الدولية،  املنظومة  مع  مصداقية 

الدولية«.
حتسن بطيء

ملنتدى  العامة  الكتابة  أيضا  وهي  أشمل،  وتعترب  
يف  النساء  بوجود  يتعلق  الثاني  املستوى  أن  املواطنة 
الحزبية  املؤسسات  التزام  نتيجة  يأتي  القرار  مراكز 
الترشيعية  اللوائح  يف  املكانة  هذه  النساء  بتبوء 
بالنسبة  حتى  وأيضا  بالكوطا،  املرتبطة  والجهوية 

للرتشيح الفردي.
جهة  )أكرب  البيضاء  الدار  جهة  رئيس  نائبة  وتربز 
عىل مستوى  املغرب( أن هناك تحسنا رغم أنه بطيء 
يف  جهودها  تضاعف  أن  األحزاب  من  يتطلب  ما  جدا، 
هذا الباب، بينما يف ما يخص املستوى الثالث فرتى أنه 
يجب أن يؤول تدبري الشأن العام للنساء اللواتي لديهن 
تجارب عىل مستوى الحياة السياسية وخضن معارك 

يف تدبري الحياة العامة.

»تطور كمي«
أن  يمكن  »ال  أنه  العام  القانون  أستاذة  توضح 
كمي  تطور  هو  الحقيقة  يف  ألنه  تطور  عن  نتحدث 
عىل  األرقام  إىل  عدنا  ما  إذا  كيفيا،  تطورا  ليس  لكن 
املستوى الترشيعي يمكن أن نقول إن النساء يف اللوائح 
الترشيعية حصلن بمعدل عىل مجموع 96 مقارنة مع 
إذا دخلنا يف عمق  لكن   ،81 كانت   2015 استحقاقات 
حصول  نسبة  تراجعت  أنها  سنجد  التحصيالت  عدد 

النساء عىل املقاعد الفردية«.
ومن جهته، قال عبد الصادق مورشيد، الكاتب العام 
البيضاء ملوقع »سكاي  األول للمجلس الجماعي للدار 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  إن  عربية«،  نيوز 

فوزه  خالل  من 
مدينة  بعمودية 
يف  البيضاء  الدار 
نبيلة  شخص 
بعث  الرمييل، 
منها  رسائل 
عىل  انفتاحه 
من  مجموعة 
وثانيا  املكونات 
النوع،  مقاربة  هو 
إن  يقول  لذلك 
ممثلة  غري  املرأة 
الدار  فقط يف عمدة 
لكنها  البيضاء، 
يف  أيضا  ممثلة 

هيئات أخرى. 
جمعيات  لكن 

»إقصاء  هناك  إن  وقال  كاف،  غري  األمر  رأت  نسائية 
من  عدد  انتخاب  فرغم  النساء«،  حق  يف  وتمييزا 
املناصفة  تحقيق  يستطع  لم  املغرب  أن  إال  السيدات، 

واملساواة بني املرأة والرجل.
املناصفة  ديمقراطية  أجل  من  الحركة  وقالت 
الجماعات  مجالس  مكاتب  أعضاء  انتخاب  إن 
جميع  عىل  الدستوري  املناصفة  مبدأ  “اغتيال  شابه 
نواب  انتخاب  ويف  الجماعات،  رئاسة  يف  املستويات: 

الرئيس”.
النساء  ترشيح  إىل  دبا«  »املناصفة  ائتالف  دعا  كما 
إعماال  املقبلة،  املجالس  كل  رأس  عىل  بالرجال  أسوة 
ملقتضيات الدستور واملواثيق الدولية التي صادق عليها 

املغرب.
أن  عىل   2011 دستور  من  الـ19  الفصل  وينص 
بالحقوق  املساواة،  قدم  عىل  يتمتعان،  واملرأة  الرجل 
والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية
سلطت  دراسة   ،2017 سنة  يف  االئتالف،  وأنجز 
يف  للمرأة  األحزاب  إرشاك  ضعف  أسباب  عىل  الضوء 
مرّكبة  األسباب  أن  إىل  خلُصت  السياسية،  الحياة 
إىل  باإلضافة  ومجتمعي،  ثقايف  هو  ما  بني  وتتوزع 
املشاركة  لتعزيز  األحزاب  لدى  حقيقية  إرادة  غياب 

السياسية للنساء.
الجماعات  أنه ترشيحات أعضاء مجالس  إىل  يشار 
ترصيحا  و793  ألفا   62 بني  ما  توزعت  واملقاطعات 
و776  ألفا  و94  )قوائم(،  لوائح  شكل  يف  )مرشحا( 
ترصيحا )مرشحا( يف شكل ترشيحات فردية، حسب 

وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية املغربية إن عدد املرتشحات النتخاب 
و60  ألفا   47 بلغ  واملقاطعات  الجماعات  مجالس 
مرتشحة، بنسبة تقارب 30 يف املائة من العدد اإلجمايل 

للرتشيحات.
فاطمة علي -  سكاي نيوز عربية
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حاورها:سلمان بوكروم



13عدد 474 من 01 إىل 15 أكتوبر 2021 ملف العدد
انتخابات انتخابات 88 شتنرب تعيد طرح سؤال املناصفة من جديد شتنرب تعيد طرح سؤال املناصفة من جديد

رابطة  فيدرالية  جددت 
حقوق النساء دعوتها بمناسبة 
وعضوات  أعضاء  انتخاب 
التي  املستشارين  مجلس 
ستجرى يف 5 أكتوبر املقبل، من 
املختلطة  اللوائح  اعتماد  أجل 
تقديم  عند  رجل(  )امرأة 
يضمن  كنمط  الرتشيحات 
الرتشيحات،  يف  املناصفة 
 24 املادة  مقتضيات  وتفعيل 
املتعلق  التنظيمي  القانون  من 

بمجلس املستشارين.
أن  الفيدرالية،  وأشارت 
يجب  أنه  عىل  تنص   24 املادة 

اثنني من  اسمني متتابعني ملرتشحني  الرتشيح  لوائح  تتضمن كل الئحة من  أال  عىل 
نفس الجنس، وذلك بهدف تحقيق املناصفة بني الجنسني داخل املجلس، والرفع من 
املشاركة السياسية للنساء الكمية والنوعية يف املؤسسات املنتخبة ويف مراكز القرار. 
وكانت الفيدرالية رابطة قد دعت يف نداء لها صدر يوم 13 شتنرب، إىل تفعيل املساواة 
الجماعات واألقاليم والجهات،  الحكومة ومجالس  الدستورية يف تشكيل  واملناصفة 
التنموية  والربامج  الحكومي  الربنامج  أولويات  من  النساء  حقوق  قضايا  وجعل 

املحلية واإلقليمية والجهوية.
خلف  الطفيف،  التقدم  بعض  رغم  املغرب  أن  النداء،  ذات  يف  الفيدرالية  وسجلت 
موعده من جديد مع املناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي 
همشت النساء يف املفاوضات ويف القوانني املؤطرة لالنتخابات ويف مواقع املسؤولية، 
اللقاءات التفاوضية الحزبية جهويا  مستغربة من غياب األطر النسائية الحزبية يف 

ومع رئيس الحكومة.
وجددت مطلبها امللح بأن تتخذ قضية الحقوق اإلنسانية للنساء مكانتها يف سياق 
إقرار  والجهات، من خالل  واألقاليم  الجماعات  الجديدة ومجالس  الحكومة  تشكيل 
املبدأ الدستوري والحقوقي القايض باملناصفة بني النساء والرجال يف تقلد املناصب 
اإلنسانية  بالحقوق  الواجبة  والقناعة  الكفاءة  مع  املستويات  كافة  عىل  املسؤولية 
يف  الدستورية  املناصفة  مبدأ  وتفعيل  بها،  والنهوض  حمايتها  وبضورة  للنساء 

الهندسة الحكومية ونوعية الحقائب الوزارية التي سوف تسند للنساء.
وطالبت باعتماد مبدأ املناصفة يف التحالفات واملفاوضات الجارية من أجل تشكيل 
الجماعات  رئاسة  إىل  الوصول  من  النساء  تمكني  مع  الرتابية  الجماعات  مجالس 
والدستورية  الحقوقية  بأبعادها  النوع  مقاربة  واعتماد  والجهات،  واملقاطعات 
التنموية  والربامج  الحكومي  الربنامج  يف  والسياسية وبشكل عرضاني  والترشيعية 
املحلية والجهوية، واتخاذ تدابري وإجراءات حازمة للرقي بالحقوق اإلنسانية للنساء 

عىل كافة املستويات.
الرتاكمات  عىل  االعتماد  رضورة  عىل  النساء  حقوق  رابطة  فيدرالية  وشددت 
خالل  من  التقدم  أجل  من  إضافية  دفعة  وإعطائها  املحققة  واملكتسبات  االيجابية 
هيئة  إخراج  عىل  والعمل  والجهوية،  املحلية  التنموية  والربامج  الحكومي  الربنامج 
مراجعة  مع  استعجايل  بشكل  للوجود  التمييز  أشكال  جميع  ومكافحة  املناصفة 
واملوارد  الصالحيات  من  وتمكينها  باريس،  مبادئ  وفق  لها  املحدث   79.14 القانون 
ومناهضة  املساواة  مجال  يف  العمومية  السياسات  وتقييم  لتتبع  آلية  تجعلها  التي 

التمييز القائم عىل النوع االجتماعي.

فيدرالية رابطة حقوق النساء:

املغرب خلف موعده من جديد مع املناصفة الدستورية بسبب التوافقات املغرب خلف موعده من جديد مع املناصفة الدستورية بسبب التوافقات 
احلزبية والسياسية اليت مهشت النساء يف املفاوضاتاحلزبية والسياسية اليت مهشت النساء يف املفاوضات

من جانبها كشفت جمعية إنصات ملناهضة العنف ضد النساء، 
كل  إبان  النساء  حقوق  مست  التي  الخروقات  من  مجموعة  عن 
الدولية  املواثيق  االنتخابات، معتربة ذلك خرقا لكل  مراحل عملية 
لحقوق اإلنسان، خاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املادة 25 
ونفس املادة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واتفاقية 
والقوانني  والدستور  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كل  مناهضة 

التنظيمية وقانون االنتخابات.
وسجلت الجمعية يف بيان لها توصلت به جريدة ملفات تادلة، 
ضعف حضور النساء يف وسائل اإلعالم واملنصات االجتماعية خالل 
الربامج  يف  سواء  االنتخابية،  الحملة  وأثناء  لالنتخابات  االستعداد 
اإلخبارية،  النرشات  أثناء  بالحملة  املتعلقة  الوصالت  أو  الحوارية 
أكدته  ما  ووفق  النسائية،  بالقيادات  االهتمام  غياب  إىل  إضافة 

الدراسة التي قامت بها الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب.
وعربت الجمعية، عن إدانتها لخطاب الكراهية اتجاه املرشحات، 
من تشهري وقذف وتحرش بالشابات املرشحات من خالل صورهن 
بكرامتهن  مسا   « إنصات  حسب  يعترب  ما  اللوائح،  يف  املنشورة 
له  تعرضت  الذي  االستغالل  مستنكرة   ،« املرأة  لدونية  وتكريسا 
استئجارهن  تم  حيث  االنتخابية،  الحمالت  يف  الفقريات  النساء 
للقيام بحمالت وهن يفتقرن إىل أية معرفة باألحزاب أو بربامجها 

التي يقمن بالدعاية لها.
 وشجبت ما أسمته » سلوكات » بعض األحزاب التمييزية التي 
قامت بتقديم قوائم مرشحات دون صور، مجهوالت املالمح بينما 
الذكور املرشحني يف نفس القوائم، ما يكرس  نرشت جميع صور 
التمييز والعنف ضد املرأة، متسائلة كيف المرأة تخجل من إظهار 
وجهها وإبراز هويتها أن تتحمل املسؤولية وأن تدبر الشأن العام؟

عن  العنف،  ضحايا  النساء  عن  املدافعة  الجمعية  وأعلنت 
الجماعية  املجالس  يف  النساء  تمثيلية  ضعف  عىل  احتجاجها 
من  الكثري  أن  إىل  مشرية  خنيفرة،  مالل  بني  جهة  يف  املنتخبة 
املجالس لم تنتخب أية امرأة كنائبة، كما حدث باملجلس الجماعي 
السبت واملجلس  الجماعي ملدينة سوق  ملدينة بني مالل واملجلس 
الجماعي ملدينة خنيفرة واملجلس الجماعي لحد بوموىس وجماعة 

ناوور وجماعة أيت أوقبيل.
لوائح  يف  النساء  تمثيلية  جدوى  مدى  عن  إنصات،  وتساءلت 
املقتضيات  املجالس، ضدا عىل  الرتشيحات وإسقاطها يف تشكيل 
مناصب  يف  النساء  تمثيلية  دعم  عىل  تحث  التي  الدستورية 
ويف  الرتابية،  والجماعات  الجهات  مجالس  يف  خاصة  املسؤولية 
تجاوز خارق للقانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 

الجماعات الرتابية.
النساء  لها  تتعرض  التي  الضغوطات  لكل  رفضها  عن  وعربت 
أشكال  ولكافة  العام،  الشأن  تسيري  يف  حقوقهن  عن  للتنازل 
التهميش والتمييز املمارسة ضد املرأة، داعية إىل القضاء عىل كافة 
الكراهية  ولخطاب  املرأة،  ضد  املمارس  التمييز  مظاهر  أشكال 
والعنرصية ضد النساء، وإىل جعل وسائل اإلعالم متاحة عىل قدم 
املدني والحركة  املجتمع  للنساء والرجال وجميع هيئات  املساواة 
بوجهة  لإلدالء  االنتخابي  بالشأن  املهتمة  والنسائية،  الحقوقية 

نظرها.
اإلجراءات  جميع  باتخاذ  البيان،  ذات  يف  الجمعية  وطالبت 
يف  التمثيلية  يف  املناصفة  لضمان  العملية  والخطوات  الترشيعية 
تحمل  يف  بالحق  النساء  ولتمتيع  الربملان،  ويف  املجالس  جميع 

املسؤولية يف جميع مراكز القرار.

مجعية إنصات ملناهضة العنف ضد النساء

حقوق النساء تعرضت للخرق إبانحقوق النساء تعرضت للخرق إبان
 كل مراحل العملية االنتخابية كل مراحل العملية االنتخابية

اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب

على  العمل  إىل  أخنوش  عزيز  احلكومة  رئيس  على ندعو  العمل  إىل  أخنوش  عزيز  احلكومة  رئيس  ندعو 
إحداث قطيعة مع السياسات واآلليات التمييزية ضد النساءإحداث قطيعة مع السياسات واآلليات التمييزية ضد النساء

رئيس  إىل  رسالة  املغرب  لنساء  الديمقراطية  الجمعية  وجهت 
إحداث قطيعة  العمل عىل  إىل  أخنوش دعته  املكلف عزيز  الحكومة 

مع السياسات واآلليات التمييزية ضد النساء.
كان  إذا  ما  النساء  حقوق  بقضايا  املهتمة  الجمعية  وتساءلت 
تغيري األغلبية الحكومية سيؤدي إىل تغيري يف الرؤية بشأن املرشوع 
املجتمعي بكل أبعاده ومستوياته، وأن تجعل الحكومة الجديدة من 
املبنيني عىل  الالمساواة والتمييز والعنف خاصة  أولوياتها محاربة 
النوع بما يضمن ولوج النساء إىل كافة حقوقهن وضمان كرامتهن، 
وكذا تقوية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع الديمقراطية من 

خالل تقوية مشاركة املواطنني واملواطنات.
الدستور  مقتضيات  تفعيل  وعدم  الرتاجع  أسمته  ما  وسجلت 
واملناصفة  املساواة  وإرساء  التمييز  بمكافحة  املتعلقة  الرصيحة 
)خاصة  اآلليات  مستوى  وعىل  العمومية  السياسات  مستوى  عىل 
»ضمن  فئة   « النساء  اعتبار  يف  واالستمرار   ،)19 واملادة  الديباجة 
الفئات املجتمعية يف الوقت الذي تشكلن نصف املجتمع ومكونا لكل 

الفئات.
كما سجلت اختزال قضايا املساواة يف املحور االجتماعي للربنامج 
الوطني  املستوى  عىل  املؤسسات  من  العديد  ولربامج  الحكومي 
ما  غالبا  التي  املشاريع  بعض  يف  التغيري  إجراءات  والرتابي، وحرص 
تكرس األدوار التقليدية للنساء، مشرية إىل أن املجتمع املغربي عرف 

تحوالت كربى تغريت بموجبها أدوار النساء والرجال.
وتطرقت الجمعية يف ذات الرسالة، إىل ما اعتربته االستمرار يف جعل 
االختصاصات  ذات  الحكومية  اآللية  اختصاص  املساواة من  قضايا 
األشخاص  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  األطفال،  االجتماعية: 
عرضانية  قضايا  املساواة  قضايا  تعترب  الذي  الوقت  يف  املسنني،... 
تهم املجال االجتماعي كما الصناعة واالقتصاد والبيئة وغريها من 
املجاالت، أي قضايا سياسية بامتياز، فضال عن ضعف ومحدودية 
الترشيعات التي تم إصدارها منها قانون مناهضة العنف – القانون 
املتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي 

تتضمن مقتضيات تمييزية وغري منصفة.
وطالبت الجمعية من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتعبري عن 
املجتمعي،  املرشوع  أولويات  من  املساواة  وجعل  السياسية  اإلرادة 
باعتبارها مرتكزا للديمقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة، 
وضع  عىل  والسهر  الحكومي  الربنامج  خالل  من  ترجمتها  ثم 
خاصة  والتفاوتات  الالمساواة  بتقليص  كفيلة  قطاعية  سياسات 

بالنسبة للنساء والفتيات.
وعىل مستوى السياسات العمومية، دعت الجمعية الديمقراطية 
واضحة  رؤية  يقدم  حكومي  برنامج  اعتماد  إىل  املغرب  لنساء 
ومبدأ  واليتها  أولويات  من  التمييز  وعدم  املساواة  تعترب  مندمجة 
مصحوبا  الربنامج  محاور  كل  مستوى  عىل  ترجمته  تتم  مهيكال 
السياسات  أثر  بأهداف ومؤرشات مرقمة تمكن من قياس وتقييم 
املسؤولية  وتربط  والالمساواة،  التفاوتات  تقليص  عىل  العمومية 
باملحاسبة، تفعيال لديباجة الدستور ومقتضياته والقطع مع الرؤية 
االجتماعي  املحور  النساء يف  املساواة والنهوض بحقوق  التي تضع 

من الربنامج الحكومي.
وبخصوص الجانب الترشيعي، طالبت بإصدار قانون عام يعرف 
تجاه  الجنس  أساس  عىل  املبارش  وغري  املبارش  والتمييز  املساواة 
األشخاص أو املجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، 
االتفاقيات  خالل  من  املغرب  والتزامات  الدستور  ملقتضيات  تفعيال 
األممية لحقوق اإلنسان وأساسا اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة.
وطالبت بمراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية 
الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد برشية مختصة 
ومالية وآليات الحماية، وكذا تضمني مقتضيات مناهضة العنف يف 
الترشيعات التي تهم كل املؤسسات عىل املستوى الوطني والرتابي، 
ملراكز  الولوج  يف  املناصفة  لضمان  مقتضيات  القوانني  وتضمني 

القرار واملسؤولية )قانون التعيينات يف املناصب العليا...(.
ودعت إىل إرساء آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصالحيات 
وتخصيص  واملالية  البرشية  باملوارد  تمكينها  ويتم  عرضانية 
إحداث  قانون  ومراجعة  التفاوتات،  ملحاربة  الضورية  امليزانيات 
من  يمكنها  بشكل  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة 
ومعالجة  بالتقيص،  املتعلقة  والصالحيات  اإلدارية  االستقاللية 
الشكايات عىل غرار هيئات دستورية أخرى وإرساء بنيات وهياكل 

حكامة لها وغريها من اآلليات.

إعداد: حممد لغريب
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أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة املكلف، 
تشكيل  عن  املايض،  شتنرب   22 األربعاء  يوم 
أحزاب  ثالثة  تضم  والتي  الحكومية،  أغلبيته 
وحزب  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  هي 

األصالة واملعارصة وحزب االستقالل.
يف  الحكومية  األغلبية  عن  اإلعالن  وجاء 
ندوة صحافية باملقر املركزي للتجمع الوطني 
لألحرار حضها إىل جانب أخنوش كل من عبد 
اللطيف وهبي األمني العام لألصالة واملعارصة 

ونزار بركة األمني العام لحزب االستقالل.
ويأتي هذا اإلعالن أسبوعني بعد انتخابات 8 
شتنرب التي أسفرت عن تصدر حزب ’’الحمامة 

للنتائج‘‘، وتعترب هذه املرة األوىل التي يعلن فيها 
عن تشكيل األغلبية قبل اإلعالن عن الحكومة 
الحقائب  توزيع  عىل  االتفاق  وقبل  رسميا، 

الوزارية واقرتاح أسماء الوزراء عىل امللك.
االنتخابات  نتائج  الثالثة  األحزاب  وتصدرت 
 270 عىل  مجتمعة  حصلت  حيث  الترشيعية، 
ما  النواب،  مجلس  يف  مقعدا   395 أصل  من 
للحكومة  مريحة  أغلبية  يشكل  أن  شأنه  من 
الوطني  التجمع  حزب  عىل  موزعة  املقبلة، 
لألحرار املتصدر لالنتخابات الترشيعية ب 102 
 87 ب  واملعارصة  االصالة  حزب  يليه  مقعدا، 
مقعدا ثم حزب االستقالل بمجموع 81 مقعدا.

عبد  واملعارصة،  األصالة  لحزب  العام  األمني 
التحالف  هذا  ’’نجاح  أن  قال  وهبي،  اللطيف 
تصنع  تلتقي  حينما  الحسنة  اإلرادات  أن  أكد 
املعجزات‘‘، وأشاد بتنازالت حلفائه من أجل بناء 
مؤسسات ترابية منسجمة، يف إشارة إىل تحالف 
الجماعات  مجالس  تشكيل  يف  الثالثة  األحزاب 

الرتابية.
وقال وهبي، الذي تحدث يف نفس الندوة، ’’أن 
املواطنني  انتظارات  ألن  جدا،  كبرية  املسؤولية 
كبرية جدا عىل املستوى االقتصادي وعىل مستوى 

ويفرض  االجتماعي،  املستوى  وعىل  الحريات 
فينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية منسجمة، 
تشتغل عىل جميع الواجهات إلخراج املغرب من 

أزمته‘‘.
’’حديثنا  أخنوش  إىل  متوجها  وهبي  وأضاف 
املشرتكة  اإلرادة  هذه  أن  أكد  األخرية  األيام  يف 
تبني نموذجا جيدا لحكومة  أن  التي يمكن  هي 
منسجمة )...( منسجمة يف أفكارها، منسجمة 
يف برنامجها، منسجمة يف سلوكها، منسجمة يف 

مواقفها تجاه القضايا‘‘.

تشكيل  أن  الندوة  خالل  أخنوش  قال 
األغلبية الحكومية تم ’’بفضل االلتزام وروح 
األمناء  اإلخوة  بها  تحىّل  التي  املسؤولية 
من  املرحلة  دقة  عىل  أجمعوا  الذين  العامون 
وجيز  وقت  يف  الحكومية  األغلبية  تشكيل 

حفظا للزمن السيايس والتنموي‘‘.
وأضاف أخنوش يف نفس الندوة أن األحزاب 
تحديات  استحضار  عىل  حرصت  الثالثة 
املرحلة التي تتسم بضورة الترسيع بإخراج 
أجل  من  الوطني  امليثاق  مضامني  وتنفيذ 
اعتماد  عقب  امللك  إليه  دعا  الذي  التنمية 
التقرير النهائي للجنة املكلفة بإعداد النموذج 

التنموي الجديد.
املشكلة  األحزاب  أن  املتحدث  نفس  وأشار 
انتظارات  ’’حجم  استحضت  لألغلبية 
عن  ملسناها  التي  واملواطنات  املواطنني 
من  كورونا  جائحة  خلفته  بعدما  قرب 
يأتي  هنا  ومن  واجتماعية‘‘  اقتصادية  آثار 

أغلبية  بتشكيل  الترسيع  عىل  حرصها 
أنظار  أفق عرضها عىل  متماسكة وفعالة يف 

امللك.
حكم  الذي  ’’املنطق  فإن  أخنوش  وحسب 
اختيار هذه األغلبية هو توجه اإلرادة الشعبية، 
حيث أن هذه األحزاب الثالثة نجحت بغالبية 
ذلك  عىل  عربت  كما  الناخبني  إقناع  يف  كبرية 
خضنا  التي  ’’برامجنا  وقال  االقرتاع‘‘،  نتائج 
االنتخابية تتقاطع بشكل  بها االستحقاقات 
يطالب  التي  األولويات  نفس  وتتبنى  كبري 
االجتماعي  الشقني  يف  بإصالحها  املغاربة 

واالقتصادي‘‘. 
’’ستشكل أرضية  الربامج  أن هذه  وأضاف 
خصبة ومناسبة إلعداد برنامج حكومي قوي 
وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خالل 
استجابة  الحكومة،  عمل  من  األوىل  األيام 
العام للنموذج  التقرير  الواردة يف  للتوجيهات 

التنموي الجديد‘‘.

احلمامة واجلرار وامليزان يعلنون تشكيل أغلبية حكوميةاحلمامة واجلرار وامليزان يعلنون تشكيل أغلبية حكومية

أخنوش: تشكيل األغلبية احلكومية يف وقت وجيز حفظا أخنوش: تشكيل األغلبية احلكومية يف وقت وجيز حفظا 
للزمن السياسي والتنمويللزمن السياسي والتنموي

وهيب: املسؤولية كبرية جدا ألن انتظارات املواطنني كبرية جداوهيب: املسؤولية كبرية جدا ألن انتظارات املواطنني كبرية جدا

بركة: مدعوون لبلورة برنامج حكومي يأخذ بعني االعتبار بركة: مدعوون لبلورة برنامج حكومي يأخذ بعني االعتبار 
التزامات أحزاب األغلبية يف براجمها االنتخابيةالتزامات أحزاب األغلبية يف براجمها االنتخابية

نزار  االستقالل،  لحزب  العام  األمني 
عرب  الندوة،  يف  ثالثا  تحدث  والذي  بركة، 
باالنضمام  حزبه  ترحيب  عن  جانبه  من 
أفرزته  ’’الذي  الحكومي  التحالف  هذا  إىل 
اليوم  يشكل  والذي  االقرتاع  صناديق 
املنتخب  والديمقراطي  السيايس  البديل 

لقيادة املرحلة املقبلة‘‘.
أن  إىل  حزبه  تطلع  عن  بركة  وعرب 
قوية  حكومة  التحالف  هذا  عن  ’’تنبثق 
التجانس  أداءها  يطبع   ، منسجمة 
املستقبلية  والرؤية  والنجاعة  والتعاون 
مع  والقطع  للتغيري،  القوية  واإلرادة 
كما  مداها‘‘،  إىل  وصلت  التي  السياسات 
ينعكس  أن  ’’إىل  حزبه  تطلع  عن  عرب 
الرتابي  التدبري  عىل  الحكومي  االنسجام 
وقعه  الحكومي  للربنامج  يكون  بشكل 

وتأثريه اإليجابي يف العمق الرتابي‘‘.
الحكومية  ’’األغلبية  أن  بركة  وقال 

يأخذ  حكومي  برنامج  لبلورة  مدعوة 
بعني االعتبار التزامات أحزاب األغلبية يف 
برامجها االنتخابية وجعل محطة تشكيل 
الحكومة الجديدة لحظة فارقة ومناسبة 
وانتظارات  تطلعات  مع  إيجابيا  للتفاعل 
يف  الثقة  واستعادة  واملواطنني  املواطنات 
من  انطالقا  املستقبل  وبناء  املؤسسات 

توجهات النموذج التنموي الجديد‘‘.
جاهدين  ’’سنعمل  املتحدث  وأضاف 
للمواطنات  القوية  اإلرادة  مع  تجاوبا 
الخالق  البديل  أجل صنع  واملواطنني، من 
وسنعبئ  للمستقبل،  الواضحة  والرؤية 
كل قدراتنا ورصيدنا الفكري ومرجعيتنا 
تدبري  يف  راكمها  التي  وتجربتنا  التعادلية 
أجل  من  والوطني،  واملحيل  العام  الشأن 
املحطة  الحكومة وهذه  إنجاح عمل هذه 

األساسية بالنسبة لبالدنا‘‘.

إعداد: خالد أبورقية
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من هو 
الرئيس اجلديد ملجلس جهة بين مالل خنيفرة؟

رئيسا  انتخب  الذي  بركات  عادل  ولد 
مالل-خنيفرة،  بني  جهة  ملجلس 

انخرطت  أرسة  وسط   1978 سنة 
وتدبري  السياسية  الحياة  يف  مبكرا 
والده  كان  حيث  املحيل،  الشأن 
تيلوكيت  القروية  للجماعة  رئيسا 
1963، ورئيسا  بإقليم أزيالل منذ 

للمجلس اإلقليمي لبني مالل.
طفولته  بركات  عادل  قىض 
وشبابه يف مراكش، وتلقى تعليمه 
ويف  األعمال،  عالم  دخوله  قبل 
باإلجماع،  انتخب،   2015 سنة 
القروية  للجماعة  رئيسا 

تربوشت )إقليم أزيالل(.
عضوا  بركات  انتخب 
املستشارين ورئيسا  بمجلس 
املجلس  يف  املالية  للجنة 
املكتب  يف  وعضوا  اإلقليمي، 
األصالة  لحزب  السيايس 
شغل  حيث  واملعارصة، 
للجنة  األول  النائب  مهمة 
بمجلس  والتخطيط  املالية 
املستشارين، ورئيسا لفريق 
بنفس  واملعارصة  األصالة 

املجلس.
مهمة  أيضا،  بركات،  عادل  يتوىل 

املنسق الجهوي لحزب األصالة واملعارصة 
بزو  االنتخابية  الدائرة  عن  النواب  بمجلس  عضوا   ،2021 شتنرب   8 اقرتاع  يف  انتخب،  حيث  مالل-خنيفرة،  ببني 

واويزغت بإقليم أزيالل، وكان وكيل الالئحة الجهوية لحزبه بنفس اإلقليم.
توج عادل بركات مساره السيايس بانتخابه، باألغلبية املطلقة، رئيسا ملجلس جهة بني مالل-خنيفرة، خلفا 

لزميله يف الحزب إبراهيم مجاهد بعد حصوله عىل 56 من أصل 57 صوت.

ات
برك

دل 
عا

ات
برك

دل 
عا

بروفايلبروفايل

من هو رئيس  احلكومة اجلديد
عزيز أخنوش.. 

 10 الجمعة  يوم  السادس،  محمد  امللك  عني 
للحكومة  رئيسا  أخنوش  عزيز   ،2021 شتنرب 
تصدر  أن  بعد  جديدة،  حكومة  بتشكيل  وكلفه 
حزب التجمع الوطني لألحرار نتائج االنتخابات 
الترشيعية بحصوله عىل 102 من مقاعد مجلس 

النواب يف انتخابات 8 شتنرب املنرصم.
من مواليد 1961 بتافراوت، حاصل عىل دبلوم 
شريبروك  جامعة  من  املقاوالت  تدبري  مجال  يف 

بكندا.
فوربس  الئحة  ضمن   12 الرتبة  يحتل 
1664 ضمن الئحة  ملليارديرات افريقيا، والرتبة 
أثرياء العالم، بثروة تقدر بملياري دوالر )2 مليار 
دوالر(، وهو أول مغربي يف الالئحة متقدما عىل 
حسن بنجلون الذي حل بالرتبة 15 من القائمة 

اإلفريقية الرتبة 2263 من القائمة العاملية.

’’امرباطور املحروقات‘‘
القابضة  أكوا  ملجموعة  العام  املدير  الرئيس 
الحصة  عىل  تسيطر  التي   )AKWA GROUP(
برقم  املغرب  يف  املحروقات  سوق  من  األكرب 
معامالت بلغ 30 مليار درهم سنة 2015، ولهذا 
يلقب البعض أخنوش بـ ’’أمرباطور املحروقات‘‘.

مجال  يف  األسايس  نشاطها  إىل  إضافة 
مجاالت  يف  آكوا  مجموعة  تستثمر  املحروقات 
وتساهم  واإلعالم،  واالتصاالت  والفنادق  العقار 

يف 70 رشكة تمتلك 20 عالمة تجارية مسجلة.
تخزين  بنية  أضخم  عىل  املجموعة  تتوفر 
كما  مكعب،  مرت  ألف   980 بسعة  للمحروقات 
يف  املحروقات  لتوزيع  شبكة  أكرب  عىل  تتوفر 
كما  بنزين،  محطة   500 من  أزيد  عرب  املغرب 

تتوفر 23 مليون قنينة من غاز البوتان يف السوق. 
الغاز  سوق  من   62% عىل  املجموعة  تسيطر 
املسال و%45 من غاز البوتان، كما تسيطر عىل 
سوق  من  و20%  املحروقات  سوق  من   39%

زيوت التشحيم.
)املصدر: موقع مجموعة أكوا(

الصحافة املكتوبة
الصحافة  سوق  يف  املجموعة  حصة  تبلغ 
سنة  من  ابتداء  قررت  أن  منذ   ،25% املكتوبة 
خالل  من  الصحافة  قطاع  يف  االستثمار   1999
الرشكات  تضم  التي   ‘‘Caractères’’ مجموعة 
 Maisons»و  ،»La Vie Eco« لصحف  النارشة 
du Maroc«، و«Femmes du Maroc« و »نساء 

املغرب«.
)املصدر: موقع مجموعة أكوا(

للحكومة  رئيسا  امللك،  قبل  تعيينه من   عقب 
عزيز  أعلن  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل  املكلف 
أخنوش عن الرشوع يف مسطرة االنسحاب التام 
الهولدينغ  داخل  التسيري  مناصب  جميع  من 

العائيل. 

املسار السياسي
التفكري  بمجموعة  عضوا  كان   1999 سنة 
لدى امللك الحسن الثاني، كما أنه عضو باملجلس 
اإلدراي ملؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، 
السادس  محمد  بمؤسسة  مسري  عضو  وكذا 

إلعادة إدماج السجناء.
سوس  لجهة  رئيسا  أخنوش  عزيز  انتخب 

ماسة درعة سنة 2003.
كان  التي  الحكومة  إىل  دخل   2007 سنة  يف 
االستقالل،  حزب  باسم  الفايس  عباس  يقودها 
ومنذ ذلك الحني تحمل املسؤولية الوزارية داخل 
مؤخرا  تعيينه  تم  أن  إىل  تلتها  التي  الحكومات 

رئيسا للحكومة.
عني وزيرا للفالحة والصيد البحري سنة 2007 

يف حكومة عباس الفايس.

سنة  أخرى،  مرة  الوزارة،  لنفس  وزيرا  وعني 
2012 يف حكومة عبد اإلله بنكريان.

الحكومي(  )البلوكاج  بعد   2016 سنة  ويف   
وزارة  حقيبة  ليحمل  عاد  بنكريان،  وإعفاء 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات يف حكومة سعد الدين العثماني.

من قيادة البلوكاج إىل رئاسة احلكومة 
يعترب عزيز أخنوش قائد )البلوكاج( الحكومي 

عىل  تعذر  أشهر،  خمسة  استمر  الذي 
تشكيل  خاللها  بنكريان  اإلله  عبد 

إعفاءه  امللك  ليقرر  الحكومة 
وتعيني سعد الدين العثماني بدال 

عنه.
هو  بنكريان  اإلله  عبد  وكان 

يف  أخنوش  بوجود  تمسك  من 
األخري  هذا  األوىل،  حكومته 
الذي كان وزيرا يف الحكومة 
حزب  باسم  السابقة 

التجمع الوطني لألحرار.
العدالة  حزب  فوز  بعد 
انتخابات  يف  والتنمية 
التجمع  حزب  قرر   2011
إىل  الذهاب  لألحرار  الوطني 
به  تمسك  وبينما  املعارضة، 

’’تجميد  بنكريان قرر أخنوش 
الحقيبة  وحمل  الحزب  يف  عضويته‘‘ 

الوزارية كتقنوقراط.
التجمع  حزب  إىل  أخنوش  عاد   2016 سنة 
الوطني لألحرار وصار فورا األمني العام للحزب 
له  ليتسنى  مزوار  الدين  صالح  استقالة  بعد 
قيادة مفاوضات تشكيل الحكومة مع عبد اإلله 

بنكريان.
خمسة  ملدة  بنكريان  مشاورات  واستمرت 
أشهر تعذر عليه خاللها إقناع حلفائه يف االئتالف 
أن  يرى  بنكريان  كان  حيث  األغلبية،  بتشكيلة 
االشرتاكي  االتحاد  حزب  عن  االستغناء  عليه 

هذا  مشاركة  عىل  مرصا  أخنوش  كان  بينما 
األخري.

اإلله  عبد  بإعفاء  ’’البوكاج‘‘  فرتة  وانتهت 
امللك خلفه سعد  كلف  املهمة حيث  بنكريان من 
الدين العثماني باملهمة التي انتهت يف وقت وجيز 
وبذلك عاد أخنوش إىل الحكومة إىل حدود تعيينه 
انتخابات  بعد  الحكومة  بتشكيل  مكلفا  رئسيا 

شتنرب 2021.

بروفايلبروفايل

جرى يوم االثنني 20 شتنرب 2021، بمقر جهة بني مالل خنيفرة، انتخاب عادل بركات عن 
حزب األصالة  املعارصة، باألغلبية املطلقة، رئيسا ملجلس جهة بني مالل-خنيفرة .

وحصل بركات خالل جلسة التصويت، التي حضها وايل جهة بني مالل -خنيفرة الخطيب 
الهبيل، عىل 56 صوتا من أصل 57، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

الوطني  التجمع  حزب  عن  الشطبي  الرحيم  عبد  السادة  انتخاب  الجلسة  نفس  خالل  وتم 
لألحرار نائبا أوال لرئيس املجلس، واملهدي عثمون عن الحركة الشعبية نائبا ثانيا، ونور الدين 
الزبدي )االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية( نائبا ثالثا، ولبنى هائل عن حزب االستقالل نائبة 
رابعة، ورضوان نظري من حزب األصالة واملعارصة  نائبا خامسا، وبنارص أوزوكاغ عن الحركة 
الشعبية نائبا سادسا، وبدر التوامي عن األحرار نائبا سابعا، وبديعة مقور من حزب االتحاد 

االشرتاكي نائبة ثامنة.
الثانية من عمر الجهوية  الوالية االنتدابية  وعقد مكتب مجلس الجهة، اول اجتماع برسم 

املتقدمة ببالدنا.
النظام  إلعداد  املجلس  مكتب  وعضوات  اعضاء  كل  حضه  والذي  االجتماع  خصص  وقد 
عقدها  واملزمع  للمجلس  االستثنائية  للدورة  الزمنية  الجدولة  تحديد  وكذا  للمجلس  الداخيل 
يوم الثالتاء 28 شتنرب 2021 والتي سيخصص جدول اعمالها للدراسة واملصادقة عىل النظام 

الداخيل للمجلس واستكمال انتخاب هياكل املجلس.
بني مالل  رئيس مجلس جهة  الرباكات  عادل  السيد  بني  السلط  تسليم  مراسيم  تمت  كما 
خنيفرة والسيد ابراهيم مجاهد الرئيس السابق ملجلس الجهة وذلك طبقا ملقتضيات املرسوم 

املتعلق بنطبيق مقتضيات املادة 52من القانون التنظيمي 111-14املتعلق بالجهات. .
وذلك تحت إرشاف خطيب الهبيل وايل جهة بني مالل خنيفرة وحضور السيد الكاتب العام 

للوالية والكاتب العام املكلف بالشؤون الجهوية، 
وقد تميز الحفل بحضور السادة اعضاء وعضوات مكتب مجلس الجهة و كذا بتقديم عرض 

مفصل من طرف املدير العام للمصالح تضمن مختلف محاور محض تسليم السلط.

انتخاب عادل بركات رئيسا جلهة بين مالل انتخاب عادل بركات رئيسا جلهة بين مالل 
خنيفرة، وتسليم السلط بينه وبني جماهدخنيفرة، وتسليم السلط بينه وبني جماهد
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انتخاب  انعقاد جلسة  الجاري،  29 شتنرب  األربعاء  اليوم  زوال  بعد  جرى 
وذلك  ونائبه،  املجلس  وكاتب  ونوابه  مالل  لبني  اإلقليمي  املجلس  رئيس 

بحضور وايل جهة بني مالل-خنيفرة، السيد خطيب الهبيل.
التقدم  حزب  عن  اهنني،  محمد  السيد  انتخاب  تم  الجلسة  هذه  وخالل 
لبني مالل، حيث  اإلقليمي  للمجلس  املطلقة، رئيسا  واالشرتاكية، باألغلبية 
17 صوتا، مقابل صوت واحد ملنافسه محمد حلحال عن  السيد أهنني  نال 
 21 عددهم  البالغ  املجلس،  أعضاء  أصوات  مجموع  من  االستقالل،  حزب 

عضوا.
كما تم خالل هذه الجلسة، انتخاب نواب الرئيس الثالثة، وكاتب املجلس 

وكذا نائبه، وذلك عىل الشكل التايل :
-النائب األول لرئيس املجلس : عمر ريحان عن حزب الحركة الشعبية؛

-النائب الثاني لرئيس املجلس : حليم فؤاد عن حزب االصالة واملعارصة؛
االتحاد  حزب  عن  صاطف  الرشقي   : املجلس  لرئيس  الثالث  -النائب 

االشرتاكي للقوات الشعبية؛
-كاتبة املجلس : لبنى بورنيك عن حزب التجمع الوطني لالحرار؛

-نائب كاتب املجلس : زايد الروم عن حزب التجمع الوطني لالحرار.

جرت اليوم األربعاء 29، بمقر العمالة إقليم ازيالل، عملية انتخاب 
صالح الديان، عن حزب األصالة واملعارصة، رئيسا للمجلس اإلقليمي 

ألزيالل.
وحصل صالح الديان خالل هذه الجلسة، التي تمت بحضور قائد 
قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ورئيس ديوان العامل، ورئيس قسم 
االقليمي ألزيالل وموظفي  املجلس  القروية ومدير مصالح  الشؤون 
املجلس، عىل 13 صوتا من أصل 20 صوتا، بينما امتنع 7 أعضاء عن 

التصويت، فيما تغيب عضو واحد عن الجلسة. 
وجرى أيضا خالل هذه الجلسة انتخاب ثالثة نواب لرئيس املجلس 
اإلقليمي ألزيالل، ويتعلق األمر بالنائب األول سعيد الزعزع عن حزب 
االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية، والنائبة الثانية نورة حساني عن 
حزب االستقالل، والنائب الثالث مصطفى أو طالب عن حزب االصالة 

واملعارصة.
كما تم باملناسبة انتخاب أسماء شوقي، االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية، كاتبة للمجلس اإلقليمي ألزيالل، ولحسن عزيم عن حزب األصالة 

واملعارصة نائبا لكاتبة املجلس.
وكانت نتائج انتخاب أعضاء املجلس اإلقليمي يوم 21 شتنرب، قد أسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني لألحرار ب 8 مقاعد، ثم حزب األصالة 
واملعارصة ب 6 مقاعد، وحزب اإلتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية ب 3 مقاعد، ثم االستقالل بـ 2 مقعدين، وحزب التقدم واالشرتاكية بـ 1 مقعد 

واحد والحركة الشعبية ب مقعد واحد.

جرت اليوم األربعاء 29 شتنرب الجاري، بمقر عمالة خريبكة، علمية انتخاب رئيس املجلس اإلقليمي 
لخريبكة، والتي انتهت بانتخاب محمد القاسمي عن حزب االستقالل رئيسا للمجلس بإجماع كل األعضاء 

الحارضين..
مرتشحا  قاسمي  محمد  تسجيل  خريبكة،  إقليم  لعمالة  العام  الكاتب  ترأسها  التي  الجلسة،  وعرفت 
اإلدالء  ذلك عرب  وإثبات  باإلجماع،  التصويت عليه علنيا  ليتم  اإلقليمي لخريبكة،  املجلس  لرئاسة  وحيدا 

بورقة التصويت، بحصوله عىل 21 صوتا.
للرئيس،  أول  نائبا  واملعارصة  األصالة  حزب  عن  هاليل  اإلله  عبد  انتخاب  التصويت  عملية  خالل  وتم 
التقدم  حزب  عن  خناني  الزهراء  وفاطمة  ثانية،  نائبة  الشعبية  الحركة  حزب  عن  عثمون  وهاجر 

واالشرتاكية نائبة ثالثة، حيث حصلت هذه الالئحة عىل 19 صوتا مقابل امتناع عضوين عن التصويت.
وكما تم انتخاب نزهة املشبوح عن حزب األصالة واملعارصة كتابة املجلس اإلقليمي لخريبكة، وحصلت 
بذلك عىل 19 صوتا مقابل امتناع عضوين عن التصويت، وهي النتيجة ذاتها التي حصلت عليها عتيقة 
لهذه  بمفردها  ترشحت  بعدما  املجلس،  لكاتبة  نائبة  انتخابها  تم  التي  االستقالل  حزب  عن  بنعويجة 

املهمة..
اإلقليمي لخريبكة،  املجلس  انتخاب أعضاء  نتائج  الذي تصدر  وكان ممثلو كل من حزب االستقالل، 
مبارشة  اجتمعوا  قد  واالشرتاكية،  التقدم  وحزب  الشعبية،  الحركة  وحزب  واملعارصة،  األصالة  وحزب 
فيه عن  أعلنوا  األغلبية،  لتحالف  بيانا مشرتكا  الجاري، ووقعوا  21 شتنرب  الثالثاء  النتائج،  بعد صدور 

استعدادهم خدمة قضايا التنمية بمدينة الفوسفاط. 

الثالثاء  يوم  انتخب 
الدين  صالح  شتنرب   28
كمال، عن حزب التجمع 
رئيسا  لألحرار،  الوطني 
اإلقليمي  للمجلس 
خلفا  صالح،  بن  للفقيه 
كمال  محفوظ  لوالده 
املجلس  ترأس  الذي 
إثر  متتاليتني،  لواليتني 
صوتا   19 عىل  حصوله 
ملنافسه  صوتني  مقابل 
االستقالل  حزب  عن 

سمري راديوس.
ضمن  التصويت  وتم 
الرئيس  نواب  الئحة 
لفائدة نور الدين الذهبي 

ثانيا، والبشري  نائبا  أول، وأحمد فضيل عن حزب األصالة واملعارصة  نائبا  الشعبية  للقوات  عن االتحاد االشرتاكي 
الغوات عن حزب الحركة الشعبية نائبا ثالثا، فيما جرى إسناد الكتابة ملحمد صديقي عن حزب التجمع الوطني 

لألحرار، ونيابتها لبسمة كرمح عن حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية.
واتفق التحالف الرباعي املكون من أحزاب التجمع الوطني لألحرار واالتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية واألصالة 
واملعارصة والحركة الشعبية، عىل ترشيح الدكتور صالح الدين كمال، عن حزب الحمامة، لرئاسة املجلس اإلقليمي 

للفقيه بن صالح.
وتجدر اإلشارة، إىل أن نتائج عملية انتخاب أعضاء املجلس اإلقليمي للفقيه بن صالح، التي جرت يوم الثالثاء 21 
شتنرب، أسفرت عن حصول حزب التجمع الوطني لألحرار عىل 7 مقاعد، متبوع بحزب االتحاد االشرتاكي للقوات 

الشعبية بـ 5 مقاعد، وأحزاب األصالة واملعارصة والحركة الشعبية واالستقالل بـ 3 مقاعد لكل حزب.

انتخاب صاحل الديان رئيسا للمجلس اإلقليمي ألزياللانتخاب حممد اهنني رئيسا للمجلس اإلقليمي  لبين مالل

انتخاب حممد القامسي رئيسا للمجلس اإلقليمي خلريبكة

صالح الدين كمال خيلف والده على رأس املجلس اإلقليمي للفقيه بن صاحل

اإلقليمي  للمجلس  رئيسا  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب  عن  البابور،  حميد  الصيدالني  شتنرب،   28 الثالثاء  يوم  انتخب 
لخنيفرة.

لهذا  الوحيد  املرشح  البابور،  وحصل 
 17 مجموع  من  صوتا   14 عىل  املنصب، 
التي يتكون منها املجلس اإلقليمي  مقعدا، 
انتخاب  جلسة  خالل  وذلك  لخنيفرة، 
الخصوص،  عىل  حضها،  التي  الرئيس 

الكاتب العام لعمالة اإلقليم.
من  كل  انتخاب  املناسبة،  بنفس  وجرى 
حمان باحسني عن حزب األصالة واملعارصة 
ملليح  ومحمد  املجلس،  لرئيس  أوال  نائبا 
ثانيا، والسعدية  نائبا  عن حزب االستقالل 
أوقصو عن حزب االتحاد االشرتاكي للقوات 
ثالثة  نائبة  مختلطة(  )الئحة  الشعبية 

للرئيس.
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  وحصل 

عىل 142 صوتا، مما مكنه من الفوز باملرتبة األوىل ب)5 مقاعد( يف املجلس اإلقليمي لخنيفرة، الذي يضم 17 عضوا.وجاء 
حزب الحركة الشعبية يف الرتبة الثانية بعد حصوله عىل 4 مقاعد، متبوعا بأحزاب االستقالل )3 مقاعد(، وكال من األصالة 

واملعارصة والالئحة املختلطة )مقعدان(، والحركة الديمقراطية االجتماعية )مقعد واحد(.

انتخاب محيد البابور رئيسا للمجلس اإلقليمي خلنيفرة

إعداد:حممد لغريب
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الخاص  السوسيولوجي  االرث  ينقسم 
بالرابط االجتماعي اىل شقني كالسيكي و 
براديغم  امام  ما يضعنا  و هو   ، معارص 
االجتماعي  واقعنا  تغريات  لفهم   مهم 
الكوارث   عن  الناتجة  التغريات  خاصة   ،

الطبيعية ، و التي تؤثر بدورها عىل  صحة   نسيج 
املجتمع من روابط اجتماعي و وعي جمعي ، و 
هذا حتما ما سبق و ان شهدته املجتمعات زمن 
عىل  طرأت  التي  التغيريات  ادت  فقد   ، األوبئة  
نسيج املجتمعات ، اىل االحتفاظ برواسب التوثر 
القيمي داخل الذاكرة الجماعية للشعوب خاصة 
التوازن  و   العضوي   التفاعل  ازمة  رواسب 
احد  االجتماعي  الخطاب  يعد  و   ، االجتماعي 
بالتوثرات  تبقى محتفظة  التي  املهمة  الذاكرات 
التي  تطرأ عىل معايري و قيم الحقل االجتماعي 
الالعبون حسب تعبري بورديو  التي يستعملها   ،
، و هذا ان دل فانه يدل  يف تفاعلهم االجتماعي 
تصورات  بناء  و  خلخلة  عىل  االوبئة  قدرة  عىل 
الجماعية  الذاكرة  يف  محفورة  تظل  اجتماعية 
الله   « قبيل   من  خطابات  تجسده  ما  هذا  و   ،
التيفوس  وباء   « الطاعون    – بوكليب  يعطيك 
مدى  تجسد  التي  و   ،  « التوفيس  يعطيك  الله   «
قدرة االوبئة عىل وضع كل فاعل داخل املجتمع 
اعادة    ، مما يضعه يف موضع  أمره  يف حرية من 
،و  املرض  بها  يفهم  التي  الطريقة  يف  النظر 
خاصة الطريقة التي يفهم بها الكون ، و هذا ما 
تجسده لنا طبيعة هذا الخطاب  ،فقد  ظل قائما 
يف  خطاب اللعنة  » إن لم تفعل الصواب فان لعنة 
يرتبط  ال  هنا   الوباء  معنى  و  ؛  ستأتيك  الوباء 
باملوت فقط بل انه يرتبط ايضا بالخلل الوظيفي 
هذا  و    ،  « املجتمع  نسيج  عىل   طرأ  كان  الذي 
ما عرب عنه د زكرياء االبراهيمي قائال » االنتقال  
فانه   مجتمع  اي  داخل  يحدث  حينما   الوبائي 
اوال يعني االنتقال من نظام اجتماعي اىل اخر 1 
» و نرصد هذا التغيري زمن الكورونا يف الخطاب 
لن  الدواء  و  الله  » كورونا جند من جنود  العام 
يكون اال من عند الله »  و تتأسس هذه  املماثلة 
يف ارتباط  الدال و املدلول بالثقافة ، فاللسان هو 
اجتماعي و ثقايف باالساس و هذا ما بينه لنا كل 
من د زكرياء االبراهيمي 2 و د عبد الغني منديب 
املجتمع هو  داخل  التفاعل  او   الصحة  فان   ،  3
مجرد كلمة ، لكن هذه االخرية تجد نطاقها داخل 
النظام املعياري القيمي ، و قد اهتمت العديد من 
االياب  و  الذهاب  بهذا  الكورونا  زمن  الدراسات 
هذا  و    ، الخلل  طبيعة  و  املعياري  النظام  بني  
ما رصده د ربيع اوطال يف تحول الفريوس زمن 
طبيعية  كارثة   « الطبيعية  صفته  من  الكورونا 
منه  جعل  الذي  و  القيمي  املعياري  النظام  اىل   «
نقل هذا  اىل  بالفاعلني  دفع  الله  جندا من جنود 
يف  تجىل   ،  ، سلوك  اىل  القيمي  املعياري  التفسري 

رفض 
يمكن  ال  الحل  بان  مؤمنني  الصحية  االحرتازات 
يف  ذلك  تجسد  قد  و   ، املتعايل  من  اال  يكون  ان 
التهليل اعىل السطوح داعيني الله لحمل الوباء 4 
، او استعمال بعض االعشاب الطبية » املباركة » 
او العسل بكونه يحىض برمزية دينية و ثقافية  
بني  الثنائية  هذه  تعترب  و   ، الوباء  من  للتخلص 
الحديث ثنائية كانت و  التقليدي و الطب  الطب 
توثرا  شهدت  ما  رسعان  لكن   ، مستمرة  الزال 
اال  حال  لالفراد  يجعل  لم  و  الوباء  تفىش  حينما 
، و بهذا  اللقاح«    للخضوع اىل الطل للحديث » 
النظرية  اهمية  »احياء  الكورونا   اعادت  فقد 
الفيربية حول النظرة اىل الكون : طبيعة – عالقة 
– ثقافة 5 » ، و ذلك عرب وضع االفراد امام تغريات 
التي تجسد  تقع يف نسيج روابطهم االجتماعية 
للجسد  االجتماعية  و  الثقافية  التفاعالت  مركز 
املغربي  اذن املجتمع  ، فكيف حافظ  االجتماعي 
يف ظل التغريات التي شهدها  زمن الكورونا عىل 
نسيجه و عىل روابطه االجتماعية و ما الوسائط 

التي تدخلت يف ذلك ؟  
 

للرابط  النظري  االطار   –  1
االجتماعي:   

داخل  االجتماعي  الرابط  حضور  يحىض  
بمكانة   ، دوركهايم  إميل  اطروحة 
مركزية نجدها حارضة منذ كتاباته االوىل 
و خاصة عمله  تقسيم العمل االجتماعي 

العمل  لتقسيم  له  فبالنسبة   ،
االجتماعي دور كمايل يف بناء 

االجتماعية  الروابط  نسيح 
عرب  ما  هذا  و  االفراد  بني 
وظيفة    « قائال  عنه 
كمايل  العمل  تقسيم 
و  النظام  حاجات  ان    ،
التعاون  و  االنسجام 
االجتماعي تعترب عادة 
الخلقية  االمور  من 
و  فالتضامن   ،  «  6
حسب  اذن  االخالق 
لنا  تنسج  دوركهايم 
روابط  توحد املجتمع 
فيما بينه،  و يقسم 
دوركهايهم  لنا 
نوعني  اىل  التضامن 

التقليدية  فاملجتمعات   ،
و   ، آيل  تضامن  يحكمها 
الفصل  يف  دوركهايم  يعرفه 
تقسيم  عمل  من  الثاني 

العمل االجتماعي ، عىل أنه » انسجام يجمع بني 
و حينما   »7 بعض  اىل  بعضها  االجسام  عنارص 
يفعل هذا التضامن فعله فان شخصيتنا تنمحي 
، اذا فال نكون حينها نحن نحن ، بل نكون الكائن 
االجتماعي 8« بسبب  التطابق الذي يتحقق بني 
االجتماعي  مستواهم  عىل  املجتمع  و  االفراد 
روابط  بينهم  يخلق  مما   ، الذهني  و  النفيس  و 
االفراد  يوحد  ناتجة عن وعي جمعي  اجتماعية 
يف   ، الوعي  هذا  قوة  لنا  يتضح  و   ، بينهم  فيما 
يجعل  مما   ، القيم  و  املعايري  توطيد  عىل  قدرته 
من كل مخالف له ، يتعرض اىل اشد العقوبات ،و 
هذا ما بينه دوركهايم يف الفصل االول من عمله 

تقسيم العمل االجتماعي  .
  » فاملجتمعات اذن  ذات التضامن االيل ، تقوم 
ما  بكل  الجمعي  الوعي  من  قوية  حالة  عىل 
تحمله هذه الكلمة من معنى ، اي باعتباره كل 
منظم ، من املعتقدات و األحاسيس املشرتكة بني 
اخرتاقه  عرب  اذن  فهو   »9 الجماعة  أعضاء  كل 
اجتماعية  روابط  يخلق    ، الفردية  لالوعية 
تصبح  التي  و   ، الجمعي  الوعي  من  مستنبطة 
حسب تعبري دوركهايم منقوشة داخل الضمائر 
يتضامنون  يجعلهم  ما  هذا  و   ، لالفراد  الفردية 
، اما النوع الثاني كما يقول دوركهايم بالفصل 
الثالث من عمله تقسيم العمل ، و هو التضامن 
العضوي ، فانه » كلما تقدمنا يف مدارجالتطور 
االجتماعي ، كلما يزداد التضامن االيل يف الرتاخي 
ذلك  عن  تنشأ  التي  االجتماعية  فالراوابط   ،
أنه   ، 10 » تتلخص يف فكرة  تتغري تبعا لرشوط 
التفكري شموال  و  السلوك  ازدادت قواعد  » كلما 
و   »11 الفردي  التدخل  اىل  ازدادت   ، غموضا  و 
هذا ما ينتج » تكاثر للميول املتنافرة عىل حسب 
انسجام االجتماعي و التناغم بني الحركات 12« 
الذي   ، الصناعي  باملجتمع  هنا  االمر  يتعلق  و 
يجعلهم  ما  هذا  و   ، املهن  اختالف  عليه  يطغى 
الذي  و  املصلحة  رابط  يف  الدخول  اىل  مضطرون 
ال يستغني فيه الفرد عن االخر ، و هذا الرابط له 
عالقة وطيدة بتقسيم العمل االجتماعي ، فمنه 
خضم  يف  ان  كما  االجتماعي،  الرابط  يتمخض 
، يزداد  التي يعيشها االنسان املعارص  الفردانية 
هذا الرابط االحتماعي قوة ، و بهذا فان تقسيم 

باملجتمع  االجتماعي  العمل 
الضمري  بمثابة  يغذوا   ، الحديث 
باملجتمع  الخاص  الجمعي 
ازمة  تكمن  لكن  و   ، التقليدي 
حسب  االجتماعي  الرابط 
الالمعيارية  حالة  يف  دوركهايم 
هي  التي  و  ؛  االنوميا   ،
املنظمة  القاعدة  غياب 
 ، االفراد  لسلوك 
فاالنوميا باعتبارها 
وظيفيا  خلال 
تضامن  عن  ناتجا 
ناقص  عضوي 
عندما  تظهر 
املجتمع  يعجز 
اطار  توفري  عن 
منتظم  و  مستقر 
و منسجم لتقسيم 
تحديدا  و  العمل 
أدوار كل واحد داخل 
املعايري  و  النظام 
االدوار  لهذه  املحددة 
فتحت  قد  و   ،  »13
الدوركهايمية  االطروحة 
الحد  كبريا  هامشا 

السوسيولوجيني 
له  يعود  الذي  املعارصين 
الفضل يف احياء و تعديل االطروحة الدوركهايمية 
به سريج  تقدم  ما  و هذا   ، املعارص  واقعنا  عىل 
بوغام يف عمله » الرابط االجتماعي » فمن خالل 
و  الحماية  هما  و  االجتماعي  الرابط  مصدري 
اوال   ، اجتماعية  روابط  اربع  اقرتح   ، االعرتاف 
رابط االنتساب و املتمثل يف االبوة و  العالقة مع 
االرسة ثم رابط املشاركة املختارة ، و هو رابط 
نجده يف عالقات الصداقة » فكل االفراد يسعون 
اىل بناء و اعادة بناء و تشكيل هذا الرابط 14« ، 
زد عىل ذلك رابط املشاركة العضوية و هو الرابط 
الذي تحدثنا انفا حول تقسيم العمل ، و هو ان 
العمل يتطلب تقسيما و تضامنا ، عالوة عىل ذلك 
املعياري  بنظامنا  يرطبنا  الذي  و  املواطنة  رابط 
حسب  االجتماعية  الروابط  هذه  فان  بهذا  و   ،
 ،  15 االدماجية  دور  يف  جمعاء  تساهم  بوغام 
فهي اذن من تساهم يف توازن املجتمع بكون كل 
موحد ، ، و رغم اختالف اصناف هذه الروابط » 
ارسة / صداقة / مواطنة » اال انها حسب بوغام 

تخلق خاصية االعرت اف و الحماية .  
الرابط االجتماعي زمن الكورونا    2

الهادي  عبد  د  قال  كما  الفرد  كان  فكلما  
الحلحويل يشعر باالعرتاف داخل االرسةو جماعة 
الرفاق و الدولة كلما تعززت له خاصية الحماية 
تعزز  فقد  الكورونا  زمن  الحظناه  ما  هذا  و   ،
و   ، الجائحة  بداية  االعرتاف يف  و  الحماية  رابط 
خاصة حضور الدعم من طرف الدولة و هذا ما 
لكن   ، باالنتماء  الشعور  و  املواطنة  رابط  عزز 
من  الروابط  بعض  ان  الحظنا  الكورونا  زمن 
قبيل رابط الصداقة قد غيبه حضور االحرتازات 
الصحية و من بينها الحجر الصحي ،و بهذا فقد 
خصوصا  و  اقامته  موطن  املواطن  الفرد  غري 
عىل  الدائمة  االقامة  اصبحت  حيث   ،  « الشباب 
قد رصدت  و   »16 االجتماعية  التواصل  شبكات 
املجتمع  داخل  االثنوغرافية  الدراسات  بعض 
الذين ال يتسعملون شبكات  الشباب  ان  املغربي 
لم    ، الهامشية  املناطق  يف  االجتماعية  التواصل 
يتقبلوا فكرة الحجر الصحي ، و قد لوحظ انهم 
 ، استمرار  يف  الصحي  الحجر  يخرتقون  كانوا 
بغيية احياء الروابط االجتماعية ، كما اننا الحظا 
الحجر  فرضت  التي  الحضية  املجاالت  يف  ان 

ترتك  لم  انها   ، برصامة  الصحي 
االجساد  لتحويل  اال  لالفراد  مجاال 
اجتماعية  االلتقاء من ممارسة  و 
فقد  رقمية  ممارسة  تىل  واقعية 
الفايسبوك  موقع  مستخدمي  قدر 
انه  كما   ، يوميا  مستخدم  مليار   22 ب  حينها 
يتم انشاء 5 حسابات عىل الفايسبوك كل ثانية 
، اما االنستغرام فاكثر من 800 مليون مستخدم 
نحو  اىل  الواتساب  مستخدمي  يقدر  و   ، شهريا 
يقارب  ما  اي   ، شهريا  مستخدم  مليون   700
يف  الحظنا  قد  و   ، يوميا  مستخدم  مليون   320
النحن  من  ايضا  انتقال  الرقمي  اىل  التحول  هذا 
االجتماعي اىل النحن االفرتايض ، و قد سجلنا هنا 
زمن  بقوة  ظهرت  التي  الهشتاغات  من  العديد 
الكورونا ، و التي عربت عن تعزز رابط  املواطنة 
، اما رابط املشاركة العضوية فقد الحظنا العديد 
تطوعوا  الناس   ، رمضان  شهر  يف  الاليفات  من 
املشاركة  اما   ، الرتاويح  صالة  اقامة  اجل  من 
املنتقاة  فقد سجلنا تعزز هذا الرابط  داخل االرس 
خاصة عرب  االتصاالت بالفيديو ، و خصوصا يف 
عن  يعرب  هذا  و   ، الشابات  و  الشباب  صفوف 
رابط  يف  الفريوس  حققها  التي  التغريات  بعض 
االمور   اولياء  تقبل  حيث   ، املنتقاة  املشاركة 
زمن فرتة التعليم عن بعد الحوارات الثتائية بني  
او  بالفيديو  اتصاالت  عرب   ، الشابات  و  الشباب 
اتصاالت عادية ، و هذا ما نالحظه الزال ساريا 
بني  طرأ  الذي  االتحاد  ذلك  غري  فقد  االن  حد  اىل 
االبناء و االباء و االمهات العديد يف طبيعة  فهمنا 
االن  اصبح  فقد  االجتماعية،   الروابط  لبعض 
، رابط الصداقة  العديد من االرس املغربية  داخل 
بني الشباب و الشابات ، و حديثهم الثنائي عرب 
ان  كما   ، مسموحا  بالواتساب  فيديو  اتصاالت 
الوقفات  العديد من  املواطنة قد تعزز عرب  رابط 

التضامنية التي شهدناها زمن 
ابسط  يف  امتداداتها  نرى  التي الزلنا  و  الكورونا 
التعليم  ، فسجلنا مؤخرا،  حديثا عن  املجموعة 
تضامن  التي  املجموعات  بعض  داخل  بعد  عن 
الدراسة  نريد  بهشتاغ   املجموعة  اعضاء  فيها 
الحضورية ، كما اننا سجلنا ايضا امتداد بعض 
املمارسات التي كانت زمن كورونا بني االصدقاء 
، و من بينها jeux en ligne و التي كما الحظنا 
داخل املقااهي انه رغم عودة الروايط االجتماعية 
اىل واقعها اال اننا الزلنا نالحظ الشباب و الشابا 
ت قد نقلوا لعية بارشييس عىل سبيل املثال ، من 
الطاولة  عىل  تلعب  كانت  التي  الواقعية  لعبتها 
الهاتف  اىل كل العب افرتايض عىل  الكورونا  قبل 
رغم ان الذوات قد اجتمعت من جديد ، و هذا ان 
دل فانه يدل عىل ان زمن الكورونا قد غري و اعاد 
تعزيز و بناء الروابط االجتماعية داخل املجتمع 

املغربي . 
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تشري البيداغوجيا بشكل عام اىل الحقل املعريف 
بأبعادها  الرتبوية  باملمارسة  يهتم  الذي 
والرتبوية  واالجتماعية  )السياسية  املتنوعة 
اىل  لإلشارة  البيداغوجيا  تستعمل  كما   )...
وطرق  تقنيات  باقرتاح  بالرتبية  يهتم  توجه 
قليال  الوراء  اىل  ،وبالعودة  الرتبوي  للعمل 

كانت  التقليدية  البيداغوجية  ان  القول  يمكن 
يشكلون  باعتبارهم  التالميذ  مع  تتعامل 
اختالفاتهم عىل مستوى  رغم  كتلة متجانسة 
يف  التدريس  من  النمط  هذا  واإلكتساب  النمو 
لباقي  بالنسبة  لكن  املتفوقني  التالميذ  صالح 
التالميذ  هذا النمط من التدريس عمق الفشل 
الذين  التالميذ  من  العديد  لدى  املدريس  والهدر 
املدرسني  ان   التمدرس  يف  صعوبات  يجدون 
كانوا  التقليدية  البيداغوجية  هذه  سياق  يف 
الفصل  داخل  التالميذ  وكأن  دروسا  يهيؤون 
بنفس  تعمل  متجانسة  واحدة  فئة  يشكلون 
دون  التعلم  وإقاعات  واالنشطة  الطريقة 
املتعلمني  بني  الفردية  الفروق  مبدأ  مراعاة 
نتيجة  البيداغوجية  الذي عرفته  التجديد  ومع 
أمكننا  الرتبية  علوم  يف  ودراسات  بحوث 
تأخد  التي  الفارقية  البيداغوجية  عن  الحديث 
اول  إن  املتعلمني  االعتبارخصوصيات  بعني 
الفارقية  البيداغوجية  مفهوم  استعمل  من 
هو رجل الرتبية الفرنيس »لوي لوغران« حيث 
لحل  الفرنسية  الرتبية  وزارة  اىل  قدم مرشوعا 
عن  البحث  سياق  يف  الدرايس  الفشل  معظلة 
الذي  التعلم  صعوبات  ملواجهة  جديدة  أليات 
تعاني منه رشيحة كبرية من التالميذ  من هنا 
اجرائية  طريقة  الفارقية  البيداغوجيا  كانت 
من  والحد  املدريس  النجاح  لتحقيق  ناجعة 
الفارقية  البيداغوجيا  فماهي  الدرايس  الفشل 
وماهي  ديداكتيكيا  توظيفها  يمكن  وكيف 

عوائق هذا التوظيف ؟
ماهي الخلفيات النظرية والعلمية للبيداغوجيا 
وكيف  واهدافها  خصائصها  وماهي  الفارقية 
؟ماهي  الواقع  ارض  عىل  تطبيقها  يمكن 
اثناء  الفارقية  البيدغوجيا  التي  الصعوبات 

عملية التوظيف الديداكتيكي؟
باعتبارها  بورنز«  »مسلمات  اوالعند  سنقف 
الفارقية  البيداغوجيا  لفهم  اساسيا   مدخال 

يؤكد بورنز عىل مجموعة من املسلمات هي: 
الرسعة  بنفس  يتعلمان  متعلمان  -اليوجد 

بنفس الرسعة وبنفس الوثرية .
-اليوجد متعلمان لهما نفس االستعداد للتعلم 

يف نفس الوقت .
التقنيات  بنفس  يتعلمان  متعلمان  -اليوجد 

الدراسية .
املرجعيات  نفس  لهما  متعلمان  -اليوجد 

السلوكية .
االهتمامات  نفس  لهما  متعلمان  -اليوجد 

وامليول.
ونفس  الحوافز  نفس  لهما  متعلمان  -اليوجد 

االهداف .
انطالقا من هذا السياق قدم لوي لوغران تعريفا 
للبيداغوجية الفارقية »بأنها الطريقة الرتبوية 
التعليمية  الوسائل  من  مجموعة  تستخدم 
يف  املختلفني  االطفال  مساعدة  قصد  التعلمية 
العمر والقدرات واملنتمني اىل فصل درايس واحد 
تعلم  التعلم بطرائق  اهداف  عىل تحقيق نفس 
مختلفة »وتنشأ هذه االختالفات بني املتعلمني 
نتيجة التنوع يف السريورات النمائية والقدرات 
تنويع  يستلزم  مما  االجتماعية  والتمثالت 
من  فئة  كل  تالئم  التدريس  وطرق  اساليب 
نتيجة  فئة  كل  تنشأ  حيث  حدى  عىل  التالميذ 
االختالفات عىل املستوى املعريف او الوجداني او 
السوسيوثقايف لهذا تضل البيداغوجية الفارقية 
تبعا  للتعديل  ديداكتيكية مرنة وقابلة  مقاربة 
الفارقية  املقاربة  ان  املتعلمني  لخصوصيات 
بني  فردية  واختالفات  فروق  بوجود  تقر 
رضورة  الحال  بطبيعة  يقتيض  مما  املتعلمني 
خصوصياتهم  تراعي  مختلفة  اساليب  اتباع 
من  انطالقا  االهداف  نفس  تحصيل  اجل  من 
االستاذين  وحسب  القول  يمكن  التحديد  هذا 
الكايف  كتاب  إحمدي  وأمحمد  بوفوس  )محمد 
يف الكفاءة املهنية 2013  (تعرف  البيداغوجية 
الفارقية باعتبارهامقاربة تربوية تكون فيها 

التعليمية  االنشطة 
مبنية  وإيقاعاتها 
الفروق  اساس  عىل 
التي  واالختالفات 
املتعلمون  يربزها  قد 
التعلم. وضعية  يف 

هذه  تكون  وقد 
او  معرفية  الفروق 
سوسيو  او  وجدانية 
وبذلك  ثقافية 
بيداغوجيا  فهي 
تربويا  إطارا  تشكل 
للتغري  مرتاوقابال 

حسب خصوصيات املتعلمني 
ومواصفاتهم. 

الفلسفية  االسس 
للبيداغوجيا  والعلمية 

الفارقية
التدريس بطريقة املقاربة بالكفايات يهتم  إن 
يتعلم حسب  تلميذ  كل  أن  أي   ، التعلم  بتفريد 
التالميذ  أن  نعلم  ونحن  وإمكانياته  قدراته 
يأتون إىل املدارس باستعدادات وقدرات وأداءات 
سببها  كان  مهما  الفروق  وهذه   ، مختلفة 
من  أصبح  وبالتايل  كواقع  نفسها  تفرض 
عملية  يف  واستغاللها  استثمارها  الضوري 
عىل  تلميذ  كل  مساعدة  خالل  من  التعليم 
قدراته  حسب  املستهدفة  الكفاءات  تحقيق 
يجعل  ما  هذا  واملهارية،  والوجدانية  املعرفية 
املرتكزات  احد  الفارقية  البيداغوجيا  من 
 .. بالكفايات   للدريس  الخاصة  البيداغوجيا 
عموما ترتكز بيداغوجية الفارقية عىل مبادئ 
منها اعتماد التباين املوجود بني املتعلمني من 

حيث  ومن  قدراتهم  حيث 
واستعدادهم  قابليتهم 
جهة  من  التعلم  لسريورة 
يف  كقاعدة  تعتمد  ثانية 
التحضري  يف  اسرتاتيجية 
وافرتاض   ، والدعم  والبناء 
تسمح   ، متعددة  مسالك 
املسلك  بانتهاج  للمتعلم 
 ، االهداف  لتحقيق  املالئم 
التعلم  منطلق  كان  وإذا 
بيداغوجية  يف  واحد 
نقاط  فإن  الفارقية، 
كل  متعددة  الوصول  
ومؤهالت  موارد  حسب 

واستعدادات كل تلميذ.
الرتبوية  الفلسفة     
 : الفارقية  للبيداغوجية 
الرتبية  مهمة  كانط  يحدد 
إىل  فرد  كل  إيصال   « يف 
الجودة  مراتب  أقىص  بلوغ 
 .  « أن يحققها  يمكن  التي 
التدريس  ملقاربة  بالنسبة 
أصبح  الطفل  بالكفايات 
التعليمية  العملية  مركز 
يجب  وبالتايل  التعلمية 
الرتبوي  العمل  يبنى  أن 
يعني  االساس  هذا  عىل 

استحضاراالبعاد 
واملعرفية  السيكولوجية 

يف  مهمة  نقاط  تشكل  باعتبارها  واملهارية 
عملية بناء معرفة معمقة للقوانني التي تنظم 
للمتعلمني، من أجل ذلك  الذهنية  امليكانيزمات 
الرتبية  علوم  مستجدات  وفق  الرتبية  ان  نرى 
بناء  إىل  تدعو  عموما  الرتبوية  والفلسفة 
مدرسة جديدة تكون أكثر مالءمة مع التالميذ 
تمايزهم  ويف  والرتبية  للتعلم  قابليتهم  يف 
والثقايف  االجتماعي  املستوى  واختالفاتهم عىل 
املعريف  الجانب  من  الشخصية  الناحية  ومن 
والوجداني واملهاري  رضورة  اخد بعني االعتبار 
بيداغوجي  تدخل  كل  عند  االختالفات  هذه 

بهذه  األخذ  بمعنى   ،
آليات  االختالفات لوضع 
جديدة ومتبرصة لتنظيم 

العمل الديداكتيكي. 
العلمية  األسس   .
الفارقية  للبيداغوجية 
النفس  علم  :يهتم 
فرع  هو  الذي  الفارقي 
النفس   علم  فروع  من 
الفروق  ورشح  بوصف 
األفراد  بني  الفردية 
واملجتمعات عن طريق 
استخدام وسائل علمية 
أن  . وال شك  وموضوعية 
بني  الفردية  الفروق  مظاهر 
ومتنوعة  عديدة  األشخاص 
 ، وجدانية   ، فيزيولوجية   :
هنا  وسنهتم   ... اجتماعية  معرفية   ، ذهنية 
املدريس  بالنجاح  أساسا  املتصلة  بالفوارق 

وباملمارسة الديداكتيكية: 
الفروق الفردية

طبيعية  ظاهرة  املتعلمني  بني  الفروق  إن 
ومنترشة ،وهكذا فإنه رغم القواسم املشرتكة 
املوجودة بني التالميذ يف نفس الفصل،فإن هؤالء 

قد يختلفون يف من املجاالت والخصوصيات.
توجد  الفيزيولوجي:قد  املجال  يف  فروق 
يخص:القامة،البنية  فيما  االطفال  بني  فروق 
السمع  مثل  الفزيولوجية  العضلية،القدرات 
شكل  مثل  اخرى  فيزيولوجية  البرص،اوصاف 
هذه  .وكل  عاهات  غياب  او  الوجه،وجود 
العوامل لها اثار مهمة عىل صورة الذات صورة 
تتفاعل  التي  الصورو  هذه  نفسه  عن  الطفل 
التعلم  مستوى  مع 

وجودته.
املستوى  يف  فروق   -
قد  الحركي:  الحيس 
املتعلمون  يختلف 
املتوفرة  املعارف  يف 
حول  لديهم:معارف 
ومفاهيم  العالم 
وأفكار وعالقات بني 

هذه املكونات 
التعلم  -اساليب 
:التعلم  املفضلة 
السماع  طريق  عن 
طريق  عن  او 
طريق  عن  البرص 
االيقاع  او  اللغة 

املوسيقي،التعلم 
مجموعة،التعلم  يف 

الفردي...
التفكري  -طريقة 
او  تحلييل  :تفكري 
تركيبي استقرائي او 

استداليل...
-املهارات 

االستيعابية 
املتاحة:التذكري 

نفس  عىل  والتعبري 
بطريقة  املفهوم 
والتطبيق  اخرى 
وهي املهارات الدنيا التي التتطلب مجهودا من 
لدن املتعلم يف عملية الفهم ثم التأويل والتحليل 
التي  العليا  املهارات  وهي  والتقييم  والرتكيب 

تتطلب مجهودا اكرب من لدن املتعلم.
- فروق عىل املستوى املعريف  : يمكن ان تشمل 

الفروق العوامل التالية :
افراد  مع  بالعالقات  مرتبطة  وتقاليد  -عادات 

املجموعة 
-معتقدات حول دور املدرسة او املدرس

-مفهوم السلطة ومن يكونها ومن له الحق يف 
ممارستها.

والقيام  العمل  حول  -االتجاهات 
باملجهود والنجاح يف الدراسة.

فروق عىل املستوى السوسيو ثقايف :
تجاه  الحياتية،مواقف  والقيم  -االخالق 
واالمانة  والشجاعة  والكذب  الغش 
الغري  واحرتام  والتعاون  والصداقة 

واإليثار وتجنب العنف والعدوانية...
فروق عىل املستوى الوجداني:

يف  والنجاح  التعلم  تجاه  الدافعية  -مستوى 
الدراسة 

-الحاجات واالهتمامات ،
وتمثالتة  وقدراته  ذاته  عن  املتعلم  -صورة 

لآلخرين العائلة االفراد املجموعة،القبيلة...
النضج  الشخصية،ومستوى  نمو  -مستوى 

العاطفي
-مستوى استعداد الطفل لتعلم املادة او املهارة

الرغبة   ( املدريس  للعمل  التحفيز  درجة   -
رشوط  من  رشطا  الدافعية  تعترب   : والدافعية 
التعلم إال أنها تختلف من تلميذ إىل أخر ويعود 

ذلك إىل :
 - املعنى الذي يعطيه التلميذ للعمل املدريس ) 

ملاذا أتعلم ؟ ( .
للربنامج  املدرجة  املواضيع  استجابة  مدى   -  

االهتماماته الذاتية . 
تبعا  التعلم  ملواصلة  يملكها  التي  الطاقة   -

لحالته الصحية ) مرض / ارهاق ... (
حول  املتعلم  ينسجها  التي  الصورة  نوعية   -  
تتأثر  ( وهي صورة  أم سلبية  ايجابية   ( ذاته 
 : خاصة  له  اآلخرين  بنظرة  كبرية  بنسبة 

األقران ، األستاذ ، أفراد العائلة ... 
تاريخ  تلميذ  لكل   : للتلميذ  املدريس  التاريخ  ۔ 
نوعية   ، فشل   ، نجاح   ( به  خاص  مدريس 
الدراسة التي تلقاها ، نوعية املعلمني واألساتذة 
يف  كبرية  بصفة  يؤثر   )  .. معهم  تعامل  الذين 

نسبة نجاحه أو إخفاقه يف دراسته .
 خصائص ومميزات البيداغوجيا الفارقية : 

من  بمجموعة  الفارقية  البيداغوجية  تتسم 
املميزات والخصائص الرئيسة والثانوية ، وهي 

:
الطرائق  من  الفارقية  البيداغوجيا  تعد   -  
التعلم  عىل  تنبني  التي  املعارصة  الرتبوية 
واحرتام   ، الشخيص  واالستكشاف   ، الذاتي 

خصوصيات الفرد وسماته وطباعه ؛ 
بخصوصيات  تهتم   ، مفردنة  بيداغوجية   -
 ، وتربويا  واجتماعيا  نفسيا  املتعلم  الفرد 
النوعية  ال  الكمية  الفردية  الفوارق  وتراعي 
التي توجد بني األفراد،كما انها تعرتف بالتلميذ 

كشخص له تمثالته الخاصة،
إىل تنويع  ؛ ألنها تسعى  بيداغوجية متنوعة   -
 ، واملحتويات  والربامج   ، والكفايات  األهداف 
والطرائق البيداغوجية ، والوسائل الديداكتيكية 

، وأساليب التقويم ؛ 
بنيات مختلفة  للتالميذ داخل  - تعتمد توزيعا 
متعددة  مسارات  حسب  العمل  من  تمكنهم   ،
بغرض  متمایزة  محتويات  عىل  ويشتغلون   ،
استثمار إمكاناتهم ، وقيادتهم نحو التفوق   .

 - البيداغوجيا الفارقية آلية صالحة يف مجال 
 . والتعليمي  املهني  والتوجيه  الرتبوي  اإلرشاد 
البيداغوجيا الفارقية هي بيداغوجيا تنافسية 
قائمة عىل فلسفة التنويع واالختالف والكفاءة 
تشجع  تحفيزية  بيداغوجيا  أيضا  وهي   ،
املتعلمني عىل العمل والتعلم واالبتكار واإلبداع .

نموذج  بمثابة  هي  الفارقية  البيداغوجيا   -  
 . تعددي  ديداكتيكي   وبراديغم  تربوي 
باعتبارها  الفارقية  البيداغوجيا  تستند 
بالكفايات،اىل  للمقاربة  بيداغوجيا  مرتكزا 
السيكولوجيا املعرفية ، وعلم النفس الفارقي . 
من  للحد  ناجع  حل  الفارقية  البيداغوجيا   -
والتقليل   ، الدرايس  الفشل  أو  اإلخفاق  ظاهرة 

من الهدر املدريس .
صقل  عىل  تعمل  الفارقية  البيداغوجيا   -  
للمواهب، وتطوير للقدرات واملهارات واملعارف 
تنمية  عىل  تعمل  ،كما  الطفل  عند  واملواقف 
فردانية  بيداغوجية  انها  املتعددة  للذكاءات 
مختلف  يف  كفرد  املتعلم  مع  التعامل  حيث 
ابعاده الشخصية البيولوجية املعرفية النفسية 

واالجتماعية 

البيداغوجية الفارقية األسس العلمية وصعوبات التوظيف الديداكتيكي البيداغوجية الفارقية األسس العلمية وصعوبات التوظيف الديداكتيكي 

حسن أمزيان*

فلسفةفلسفة

البيداغوجيا الفارقية 
تعمل على صقل 
للمواهب، وتطوير 

للقدرات واملهارات 
واملعارف واملواقف 

عند الطفل ،كما 
تعمل على تنمية 

للذكاءات املتعددة 
اهنا بيداغوجية 

فردانية حيث 
التعامل مع املتعلم 

كفرد يف خمتلف 
ابعاده الشخصية 

البيولوجية 
املعرفية النفسية 

واالجتماعية 
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طرائق  من  تنوع  متنوعة  بيداغوجية  انها 
وتقنيات التدريس كما أنها تقرتح مجموعة من 
املسارات التعليمية تراعي فيها قدرات املتعلم، 

التعلم  انشطة  تجدد  متجددة  بيداغوجية  انها 
وتنفتح عىل التغيري وتساير املستجدات 

 : الفارقية  للبيداغوجيا  العامة  األهداف   3-
من  مجموعة  عىل  الفارقية  البيداغوجيا  تنبني 
القائمة  يف  تحديدها  والغايات،يمكن  األهداف 

التالية : 
الفصل  تالميذ  بني  الفرص  تكافؤ  تحقيق   -
الدرايس ، وتطوير القدرات التعليمية . التعلمية 

لدى املتعلم ؛
 - الحد من الفشل أو اإلخفاق الدرايس.

املنظومة  وتطوير  املدريس  الهدر  محاربة   -
الجودة  لتحقيق  والديداكتيكية  الرتبوية 

واملردودية بمراعاة الفوارق الفردية
 - تفريد التعليم يف ضوء تقديم مقاطع دراسية 

متنوعة ، حسب قدرات كل متعلم عىل حدة ؛ 
مع  اإليجابي  للتكيف  املتعلمني  تأهيل   -
املحيط، بعد صقل مواهبهم ، وتنمية ذكاءاتهم 

ومواهبهم املتنوعة واملختلفة واملتعددة ؛ 
- توفري دافعية أفضل للعمل املدريس واالرتقاء 
للكفايات  املتعلمني  اكتساب  بعد  االجتماعي، 
والقدرات التي تؤهلهم ملزاولة أعمالهم يف ظروف 
حسنة ؛كما انها تعمل عىل اكساب التلميذ قدرة 
يف  واالندماج  االجتماعي  التكيف  عىل  افضل 

املحيط السوسيواقتصادي والتفاعل االيجابي،
ابعادها  جميع  يف  املتعلم  شخصية  -اعتبار 

املعرفية والوجدانية واالجتماعية،
والتنويع  التفريد  عىل  قائمة  مدرسة  خلق   -  
والتفريق ، والجودة الكمية والكيفية ، والتعلم 

الذاتي ، واإلنتاجية املثمرة 
- بناء وضعيات وأنشطة ديداكتيكية ، بمراعاة 
والنفسية  الفردية  الفوارق  من  مجموعة 
واالجتماعية والثقافية والرتبوية داخل الفصل 

الدرايس الواحد
تطوير قدرات املتعلم عىل الثقة بالنفس وتحمل 
والتعلم  والحافزية  واالستقاللية  املسؤولية 
الذاتي مساعدة املتعلم عىل الوعي باستعداداته 
مساعدة  الخاصة  ومهاراته  قدراته  وتطوير 
واملتبادل  الذاتي  التعلم  ممارسة  عىل  املتعلمني 

مع كل تلميذ،
الفارقية  للبيداغوجية  الديداكتيكي  التوظيف 

من خالل 
تنظيم مقطع:

يمر عرب مراحل اربع:
لكل  نريد  التي  االهداف  :تحديد  االوىل  املرحلة 

متعلم بلوغها عرب املقطع 
وتحديد  املقطع  حدود  الثانية:توضيح  املرحلة 
املدة الالزمة إلنجازه مع ضبط معايري النجاح يف 
انجازه وتوضيح موقعه من التدرج البيداغوجي 
العام ووظيفته يف اما دعم اوعالج او استئناف 
تعلمات جديدة وذلك بالنظر اىل تقييم املقاطع 

السابقة 
املرحلة الثالثة :تحديد االسرتاتيجيات واالدوات 
-تقويم  مجموعات  يف  -عمل  فردي  )عمل 

تكويني ذاتي اوبيني-بيداغوجيا املرشوع(
-املرتكزات والوسائل )وثائق مكتوبة -سمعية 

برصية-اعالمية ...(
-املهام املزمع إنجازها مجلة حائطية او عمل 

ادبي انشاء فلسفي ...
التقييمية  املوازنة  الرابعة:انجاز  املرحلة 

للمقطع لكشف مستوى تحقق االهداف...
للبيداغوجية  الديداكتيكي  التوظيف  صعوبات 

الفارفية 
تحول  اكراهات  املدرسني  مايصادف  عادة 
الفارقية منها غياب  البيداغوجية  دون تطبيق 
التكوين يف مجال البيداغوجية الفارقية هيمنة 
املضامني  )بيداغوجيا  التقليدية  البيداغوجية 
املمارسات  مستوى  عىل  االهداف(  وبيداغوجيا 
الفارقية،  البيداغوجية  تطبيق  دون  تحول 

مثل  بالتقويم  متعلقة  اشكاالت  ايضا  هناك 
وطابعها  واملوحدة  االشهادية  االمتحانات 
االداري والجزائي التراعي االختالفات املوجودة 
الزمني  الحيز  ضيق  اىل  اضافة  املتعلمني   بني 
الدرايس  املقرر  وكثافة  للتدريس  املخصص 
يحوالن دون تخصيص وقت للدرس والتمارين 
الضورية  الديداكتيكية  الوسائل  توفر  عدم 
مع  خصوصا  الالزمة  الدراسية  والحجرات 
الترصف  حرية  غياب  الحاصل،  الكتضاض 
بما  والتقويم  والتدبري  التخطيط  يف  للمدرس 

االختالفات  يراعي 
املتعلمني  بني 
اضافة اىل عدم توفر 
تكنولوجيا  معينات 
واالتصال   االعالم 
ابرز  ومن  الرتبية 
التي  الصعوبات 
عملية  تواجها 
تطبيق البيداغوجية 
الفصل  يف  الفارقية 
نذكر  الدرايس 

ماييل: 
مناهج  وجود 
ومقررات  وبرامج 
موحدة:  دراسية 
مقررات  وجود  إن 
عديدة  موحدة 
مختلفة  بعناوین 
العملية  توحد   ،

التعليمية 
عىل  التعلمية 
األهداف  مستوى 
والكفايات   ،
واألنشطة   ،

واملحتويات 
والطرائق   ،
 ، البيداغوجية 
اإليضاح  ووسائل 
التقويم  وآليات   ،

والدعم والتوليف هذا ما يتناىف مع خصوصيات 
املعيقة  العراقيل  إن  حدة.  عىل  متعلم  كل 
،هو  بالفصول  الفارقية  البيداغوجيا  لتطبيق 
املوافق  املنهاج  بينما   . املوحدة  املناهج  وجود 

البيداغوجيا  لروح 
هو  الفارقية 
يرتفع  الذي  ذاك 
مستوى  إىل 
ليرتك  العموميات 
إمكانية  للمعلم 
األنشطة  اختيار 
باختالف  املختلفة 
داخل  الفروق 
الواحد  الفصل 
أوزي  »)أحمد 
 .)  55  ،2006  :
البيداغوجيا  تعرف 
يف   ، الفارقية 
الرتبوي  النظام 
والتعليمي، مفارقة 
بني  صارخة 
والتطبيق  النظرية 
شاسعا  وتفاوتا   ،
مراكز  داخل 
وكليات  التكوين 
الرتبية بني التكوين 
واملمارسة  النظري 

العملية . 
تكوين  ضعف 
حيث   : املدرسني 
تدريبا  يتلقون  ال 
عمليا عىل مواجهة 

الصعوبات التي تطرحها األقسام  عىل مستوى 
من  بمجموعة  يزودون  وقد   ، الديداكتيك 
النظريات البيداغوجية والتصورات التخطيطية 
والتدبريية والتقويمية، لكن الواقع مختلف عما 
هو نظري ، فالبد من النزول إىل امليدان التجريب 
مختلف الطرائق والوسائل الديداكتيكية ملعرفة 
الفروق  ظاهرة  من  الحد  بغية   ، منها  األصلح 
الربامج  ذات  األقسام  بها  تزخر  التي  الفردية 

واملناهج املوحدة 
يف  عراقيل  تواجه  الفارقية  فالبيداغوجيا 
، ألنه غالبا  التطبيق  مستوى 
ما ال يتم إعداد املدرسني تقنيا 
ومهنيا ، حيث أن مراكزتكوين 
عىل  تعتمد  مازالت  املعلمني 
 ، الجماعي  التعليم  مبدأ 
يتعرضون  التعليم  فأفراد 
ال  نظرية  كإمكانية  إليه 
الفعيل  التدريب  يعاضدها 
بمدارس  بذلك  القيام  عىل 
التطبيق ) أحمد أوزي : 2006 
، 55 ( .-انفصال النظرية عن 
بني  تباين  بمعنى   : املمارسة 
وواقع  املدرس  اليه  مايسعى 
التطبيق ، أي أن املدرس لديه 
تجاوز  يف  كبرية  طموحات 
القسم  يعانيه  الذي  الخلل 
عىل مستوى الفوارق الفردية 
واملدرسة  القسم  واقع  لكن   ،
نظرياته  ملمارسة  يؤهله  ال 
الفارقية بشكل ناجع ؛ لوجود 
اجتماعية  سوسيو-  عوائق 
واقتصادية تقف حاجزا دون 
تمثل هذه البيداغوجيا بشكل 
أمام  املدرس  ويصبح   . الئق 
املتعلمون  فيه  يختلف  قسم 
وحركيا.  ووجدانيا،   ، معرفيا 
املدرس  هذا  يفتقر  تم،  ومن 
الالزمة  والعدة  األدوات  إىل 
ملواجهة هذه الظاهرة املعقدة 
 ، مختلفة  عوامل  فيها  تتداخل  التي  واملركبة 

منها ما هو ذاتي وما هو موضوعي .  
- اعتماد الطرق التقليدية يف التقويم: من أجل 
يلجئ  أن  يجب  الفردية،  الفروق  من  التقليل 
الفارقي  التقويم  إىل  املدرس 
القائم عىل التشخيص، والدعم 
والتصحيح،  واملعالجة، 
وتفريد   ، الرجعية  والتغذية 
من  البد  وعليه،  املتعلم. 
الرتكيز عىل املتعلم بيداغوجيا 
عىل  وتشجيعه   ، وديداكتيكيا 
لبناء شخصيته  الذاتي  التعلم 
معرفيا ووجدانيا وحركيا ، يف 
املتمركزة  البيداغوجيا  إطار 
بيداغوجيا  أو   ، املتعلم  عىل 
إطار  يف  الفعالة  الطرائق 
تسعى  التي  النجاح  مدرسة 
املتعلمني  قدرات  تحويل  إىل 
والحد   ، وظيفية  كفايات  إىل 
من الفشل الدرايس ، وإيقاف 
والعمل   ، املدريس  الهدر 
قدرة  املتعلم  إكساب  عىل 
املسؤولية  تحمل  عىل  أفضل 
الذاتي  والتعلم  واالستقاللية 
االجتماعي  التكيف  بهدف   ،
مع  اإليجابي  والتفاعل 
املتغريات الذاتية واملوضوعية 

 :  اكتظاظ الفصول الدراسية 
قد يقول البعض من املدرسني 
التالميذ  والدارسني » إن كثرة 
يف الفصل الدرايس الواحد الذي 
قد   ، تلميذا  أربعني  يتعدى  قد 

الفردية  الفوارق  تجيل  يف  مبارشا  سببا  يكون 
هذا  من  التقليل  هو  إذا  والحل   ، املتعلمني  بني 
بينما   . الزائدة  الكمية  من  الحد  أو  االكتظاظ 
الطرائق  توظيف  يف  الحقيقي  الحل  يكمن 
ملعالجة  املناسبة  والديداكتيكية  البيداغوجية 
مختلف الفوارق الفردية املوجودة داخل القسم 
يقول   ، الصدد  هذا  ويف   . املشرتك  أو  الجماعي 
عبد الكريم غريب : » وباملثل هنالك تسليم من 
قبل املبدا ، يفيد بأن تخفيض عدد التالميذ داخل 
باتجاه  ينحو  قد  الذي  األمر   ، الدرايس  الفصل 
اإلنجازات  تحسني  يتيح   . وييرسها  الفارقية 
 «  : رشقاوي  محمد  الباحث  يقول   . املدرسية 
وحدهم التالميذ الجيدون أو أولئك األكثر امتيازا 
ثقافيا يستفيدون بشكل فعيل من عالقة وثيقة 
ومتفردة . فأنماط أو روح الشخصية املفيدة، 
املفاعيل  تفادي  يتسنى  حتى  ابتكارها  ينبغي 
 : غريب  الكريم  عبد   ( منشود  هو  ملا  املضادة 

) 120 ، 2011
من  املغربية  املدرسة  تعاني  القول  خالصة 
تحتاج  مختلفة  مشاكل  التدريس  طرق   حيث 
من  تنطلق  وديداكتيكية  تربوية  حلول  إىل 
)البيداغوجية  متنوعة  بيداغوجية  تناوالت 
املشكالت،  حل  الفارقية،وبيداغوجية 
 ، الخطأ(  وبيداغوجيا  املرشوع  وبيداغوجية 
الفوارق  ظاهرة  من  للحد  بالضورة  تتوجه 
الفردية عىل مستوى النظرية واملمارسة ، فضال 
عن أهم اإلجراءات الديداكتيكية التطبيقية التي 
وواقعيا  الفارقية هدفا  البيداغوجيا  من  تجعل 
للبيداغوجيا  األسايس  الهدف  ويتمثل   . ميدانيا 
الفارقية يف محاربة الفشل الدرايس كما تسعى 
املعرفية  بإمكاناتهم   التالميذ  وعي  إثارة  إىل 
وقدراتهم املهارية  وتنميتها وإكسابهم كفايات 
ومساعدتهم  للتعلم  دافعيتهم  وإثارة  مختلفة 

عىل إيجاد طريقهم نحو االندماج يف املجتمع
املصادر واملراجع املعتمدة :

املوسوعي  املعجم   :  )  2006  (  . أوزي   ، أحمد 
لعلوم الرتبية ، ط 1 ، مطبعة النجاح الجديدة . 

الدار البيضاء ، املغرب .
يف  :الكايف  بوفوس  ذ.محمد  إحمدي  ذ.امحمد 
امتحانات الكفاءة املهنية مكتبة الرتاث العربي 

طبعة،2013ص:256...257
بيداغوجيا   :  )  2011  (  . غريب   ، الكريم  عبد 
اإلدماج ، ط 1 ، منشورات عالم الرتبية ، مطبعة 

دار النجاح الجديدة . الدار البيضاء ، املغرب .
الجزء  الرتبوي   املنهل  غريب    ، الكريم  عبد 
دار   ، الرتبية  عالم  منشورات   ،1 ط  الثاني، 

النجاح الجديدة . الدار البيضاء ، املغرب 2006
الفتاح  :عبد  -ارشاف  املهنية  االمتحانات  دليل 

ديبون الطبعة الثانية شتنرب 2006 ص50
اململكة املغربية وزارة الرتبية الوطنية،التدريس 
»مبادئ  واملتعلمة  املتعلم  حول  املتمركز 

وتطبيقات«ص44..45
وتقنيات  طرق  -يف  الرتبية  علوم  سسلسلة 
معه  ومن  غريب  الكريم  التعليم،عبد 

ص125..126
سلسلة علوم الرتبية -معجم علوم الرتبية،عبد 

اللطيف الفاربي ومن معه ص259
د.بوسنة فاطيمة، د.رشيفي هناء،بحث جامعة 
الجزائر صعوبات تطبيق البيداغوجية الفارقية 
النرش،  تاريخ  بالكفايات  باملقاربة  التدريس  يف 

2020ص:14..15
الرتبية  علوم  غريب،مستجدات  الكريم  عبد 
الرتبية،ص  عالم  والتكوين،منشورات 

314..313

* أستاذ مادة الفلسفة

فلسفةفلسفة
تتمة الصفحة 18

وجود مقررات 
موحدة عديدة 

بعناوین خمتلفة 
، توحد العملية 

التعليمية التعلمية 
على مستوى األهداف 

، والكفايات ، 
واألنشطة واحملتويات 

، والطرائق 
البيداغوجية ، 

ووسائل اإليضاح، 
وآليات التقويم 

والدعم والتوليف 
هذا ما يتنافى مع 

خصوصيات كل 
متعلم على حدة

تعاني املدرسة املغربية 
من حيث طرق  التدريس 

مشاكل خمتلفة 
حتتاج إىل حلول تربوية 

وديداكتيكية تنطلق 
من تناوالت بيداغوجية 
متنوعة )البيداغوجية 

الفارقية،وبيداغوجية 
حل املشكالت، 

وبيداغوجية املشروع 
وبيداغوجيا اخلطأ(
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MENASSAT  est un centre, à but non 
lucratif, pour la Recherche et les Etudes 
Sociologiques. Il a lancé tout récemment 
une dynamique de recherche sur « les 
libertés individuelles au Maroc » au profit 
de jeunes chercheurs. Le premier cycle 
de cette formation a eu lieu à l›hôtel 
Dar Eddaya, à Khemisset, du 27 au 29 
novembre 2020. Il s’agit au cours de ce 
lancement d’une série de conférences 
et de formations, en partenariat avec 
la Fondation allemande Hanns Seidel, 
portant sur les aspects théoriques et 
pratiques du travail sociologique sur les 
libertés individuelles en tant que sujet 
transversal.

Ce cycle inaugural de formation a connu 
la présence d›une vingtaine de participants 
sous la direction de professeurs de 
plusieurs disciplines, notamment la 
sociologie, l›économie et les sciences 
politiques.

Cette formation fait partie du programme 
JIL lancé par le Centre MENASSAT de 
recherches et d›études sociologiques. Ce 
programme vise à habiliter et compléter 
la formation d›un nombre de jeunes 
chercheurs dans le domaine des sciences 
humaines afin d›améliorer leurs capacités 
de recherche liées aux techniques de 
recherche théoriques et de terrain et 
d›analyser les données empiriques dans le 
plein respect des approches scientifiques. 
L’objectif ensuite est de les présenter 
à l›opinion publique et aux décideurs 
d›une manière qui sert positivement 
les grands enjeux de la société que sont 
la rationalisation, le développement, la 
démocratie et la liberté.

Rappelons que sur la base des 
travaux et débats menés, les libertés 
individuelles suscitent encore beaucoup 
de controverses, malgré le fait que la 
société marocaine ait subi de profondes 
transformations affectant les structures 
traditionnelles, la configuration de la 
famille, l›importance de l›individu dans 
la société et sa liberté. En général, ces 
débats sont souvent dominés par l’aspect 
politique et le positionnement des acteurs 
au regard de leur soubassement culturel, 
théorique et référentiel. Les questions 
de liberté (des libertés) ne font guère 
ou peu l›objet de recherches sociales. 
Par conséquent, ce débat restera sans 
perspective  dans l’absence d’un retour 
à sa base, en l’occurrence le concept 
de liberté et comment il est représenté 
socialement dans le contexte sociétal 
marocain.

Le directeur du Centre MENASSAT, Aziz 
Mechouat a déclaré lors de l›ouverture de 
la première session du programme que les 
libertés individuelles sont une source de 
controverse constante entre les différents 
acteurs. Selon lui, il est utile de se poser 
les questions suivantes : «La question des 
libertés individuelles est-elle devenue 
aujourd›hui une nécessité inévitable ? 
Quel est le niveau de contradictions entre 
les besoins individuels et les structures 
traditionnelles dominantes ? Le problème 
se pose-t-il au niveau juridique, c›est-à-
dire la promulgation de lois qui légalisent 
les libertés individuelles, ou relève-t-
il aussi des représentations sociales ? 
». Dans son intervention intitulée « La 
question des valeurs et des manifestations 
de l›individualisme chez les jeunes», le 
chercheur Aziz Mechouat, professeur de 
sociologie à l›Université de Casablanca, 
a présenté une synthèse des conclusions 
tirées d›études sur les valeurs chez la 

jeunesse casablancaise en particulier.

De son côté, le chercheur Abdarahman 
Zakriti, professeur de sociologie à 
l›Université d›Abdel Malik Asaadi, 
a contribué à la formation avec une 
intervention intitulée « Problématique 
de l’approche des libertés individuelles 
au Maroc en sociologie ». Il a évoqué 
le contexte marocain et sa spécificité, 
rappelant un certain nombre de 
problématiques philosophiques et 
juridiques et de leur chevauchement dans 
tout débat autour des libertés individuelles 
dans le contexte culturel marocain.

Le chercheur Mohsine Rahouti, professeur 
de sociologie à l›Université de Fès, a 
quant à lui présenté une intervention sur 
« le coût social de la liberté de croyance 
au Maroc », il a abordé un certain nombre 
de biographies et de parcours de ceux 
qui ont choisi de pratiquer des croyances 
différentes de celles existantes dans le 
contexte marocain.

Ahlam Qafas, professeure d›économie 
à l›Université Ben Tofail, a présenté 
dans une intervention intitulée « 
Communication sur les libertés 
individuelles, quelles approches ? », 
abordant notamment la question des 
mécanismes de communication et de 
discussion sur les libertés individuelles. 
Alors que la chercheure Ikram Adnani, 
professeure de sciences politiques à 
l›Université Ibn Zohr, a abordé le sujet 
des « libertés individuelles au cœur des 
controverses juridiques et sociales». 
Elle a évoqué un certain nombre de lois 
fondamentales relatives aux libertés 
au sein de la société marocaine. La 
controverse juridique soulevée par des 
questions telles que rompre le jeûne 
publiquement pendant le Ramadan, la 
liberté de pratiquer des relations sexuelles 
en dehors du mariage, etc.

Le second cycle de ses formations, 
toujours dans le cadre du Programme JIL, 
a eu lieu à Casablanca du 25 au 28 février 
2021, sous le thème : «Jeunesse, Espace 
Public et Enjeux des Libertés Individuelles 
au Maroc». Ce cycle est encadré par 
un groupe d’intervenants professeurs 
de sociologie, d›anthropologie et de 
sciences politiques afin de consolider 
les acquis des jeunes participants en 
matière de recherches sociales. L’objectif 
étant d’améliorer leurs connaissances et 
compétences techniques en sociologie 
pour traiter de manière scientifique et 
optimale les questions liées aux Libertés 
Individuelles, et pour leur permettre aussi 
de démarrer leur travail de terrain qui 
se déroulera tout au long des cycles de 
formation du programme.

Ce second cycle de formation, qui 
comprend la participation de 20 jeunes 
chercheurs, est encadré par le sociologue 
Jamal Khalil et l›anthropologue 
Abdel-Baki Balfakih,  Touria Hossam, 
professeur de sociologie à Tanger et 
Mohsen El-Rahouti, avec la contribution 
des professeurs de sciences politiques 
Mostafa Al-Manasfi et Ikram Adnani.

Selon le document de présentation 
du cycle de formation, celui-ci vise à 
permettre aux participants de pouvoir 
«Travailler scientifiquement sur les 
Libertés Individuelles au Maroc : outils, 
attentes, frontières et points de vue» et 
s›inscrit dans la continuité du programme 
JIL en termes de valorisation des acquis 
du premier cycle précédemment tenu à 

Dayet Erroumi.

travavaux 
d›ateliers 
pratiques dans 
un premier 
temps, dans 
le but de faire 
le point sur 
le contexte 
culturel 
marocain, 
les perceptions et attitudes des 
différents acteurs à l›égard des Libertés 
Individuelles des jeunes dans l›espace 
public. Dans un deuxième temps, ce 
cycle vise à former les participants aux 
techniques de mobilisation des revues 
de la littérature afin de pouvoir aborder 
et traiter les questions liées aux libertés 
individuelles dans la sphère publique. 
Dans un troisième temps, une plénière en 
vue de discuter et de repenser la place de 
l›individu et ses libertés dans la sphère 
publique.

Et toujours dans le cadre de son 
programme JIL, MENASSAT pour la 
recherche et les études sociales a organisé 
une journée de formation à distance 
pour les jeunes chercheurs le samedi 
lors d’une  session à distance, 27 mars 
2021, une formation a porté sur le thème 
: « le plaidoyer : s’exercer à la pratique 
», animée par  Dr. Touria Al-Oumri, 
professeure et experte en communication 
pour le plaidoyer. L’atelier de formation 
qui a vu la participation de vingt 
jeunes chercheurs, s’inscrit dans le 
cadre complémentaire aux formations 
précédemment initiées par MENASSAT 
pour les jeunes chercheurs, en termes 
d’analyse de données empiriques et de 
leurs présentations à l’opinion publique 
et aux décideurs de manière objective et 
scientifique. La formation s›est ouverte 
par une introduction générale autour de la 
notion du plaidoyer, ses rôles, mécanismes 
ainsi que ses objectifs, Mme El Oumri, 
s›est concentrée principalement sur deux 
dimensions : le concept et les objectifs 
du plaidoyer. L’intervenante a défini le 
plaidoyer comme étant « l’utilisation 
délibérée et stratégique d’informations, 
par des individus ou groupes d’individus, 
pour induire des changements ». Selon El 
Oumri, les actions du plaidoyer consistent 
à mettre en application des stratégies pour 
influencer les décideurs et les politiques 
à faire évoluer les comportements, les 
rapports de pouvoir, les relations sociales 
et le fonctionnement des institutions en 
vue d’améliorer la situation des groupes 
d’individus partageant des problèmes 
similaires. Lors de la deuxième partie, Pr. 
El Oumri a mis l›accent sur les objectifs 
du plaidoyer qui se présentent comme 
suit : le changement, la communication 
et l’impact. L’animatrice de la formation 
a rappelé les trois fondamentaux 
incontournables : la connaissance, les 
alliances et la communication ; en effet, 
plus le degré de connaissance du sujet 
traité est important plus la capacité 
de négociation et la flexibilité seront 
importantes à pouvoir élargir le réseau  des 
alliances et à mobiliser le soutien autour 
du sujet traité, et ainsi la construction des 
bonnes stratégies, pour pouvoir persuader 
le maximum de personnes à soutenir et 
à défendre le sujet en question. Après le 
degré de connaissance et les alliances, il 
faut noter que le plaidoyer ne peut pas 
réussir sans recourir à la communication 
comme moyen d›échanger des idées et 
de défendre les convictions et intérêts 

communs représentés. Une partie de la 
formation a également été consacrée 
à l›interaction avec les participants 
des idées présentées, des principaux 
mécanismes et stratégies du plaidoyer, 
illustrés par des exemples de plaidoyer 
réussi de la MOUDAWANA (comme le 
divorce de discorde) et aussi sur comment 
travailler une construction flexible 
de la connaissance, des stratégies, de 
l’élargissement du réseau des alliances 
sur un sujet donné.

Un troisième cycle est organisé 
récemment à Mohamadia en vue de 
présenter les résultats des divers travaux 
autour des « libertés individuelles, 
représentations et pratiques». Ce cycle a 
connu la participation plusieurs acteurs 
institutionnels et associatifs. Lors de 
son intervention sur les femmes et les 
libertés individuelles, la parlementaire 
Mme.Hanane Rihab, a souligné que les 
femmes opèrent dans un environnement 
d›exclusion et de marginalisation au 
sein des partis politiques. Elle estime 
que l›État a pris de l’avance dans de 
nombreuses questions, même celles qui 
relèvent d’une sensibilité moderniste. De 
son côté le Rédacteur en chef, Mr. Hakim 
Belmadahi a passé en revue l›émergence 
et le développement des droits et libertés 
individuels et leur lien avec les valeurs de 
la modernité, les discussions et les cultures 
qui ont accompagnés le développement 
des sociétés occidentales. Il affirme 
que ces droits et libertés se sont traduits 
aujourd’hui en droits humains universels 
loin de toute particularité locale. Il a 
également estimé que le Maroc a pris des 
mesures importantes pour approuver ces 
droits et libertés, notant que ce qui freine 
ce développement est une idéologie 
conservatrice importée. A propos de 
l’approche religieuse, le spécialiste de la 
pensée islamique, Mr Al Rafiqi a traité 
le sujet des libertés individuelles d’un 
angle religieux. Dans le cadre des liens 
entre la liberté et le développement, 
la présidente de Bayt Al Hikma Mme. 
Najiba Jalal, considère que l›enjeu 
du développement ne peut se réaliser 
sans répondre à l›exigence des libertés 
individuelles, c’est dire qu’il n›y a pas de 
développement sans liberté individuelle 
et que la liberté de culte reste à la tête 
des libertés. Elle a mis l’accent aussi 
sur la question des libertés individuelles 
n›avait pas été traité suffisamment dans 
le nouveau modèle de développement et 
que les libertés individuelles ne signifient 
pas spécialement de la décadence morale, 
mais plutôt les droits et les responsabilités, 
les droits et obligations vont de paires. 

MENASSAT, a démontré bel et bien, 
au regard de sa démarche et posture 
innovantes, que la recherche dans le 
domaine des sciences sociales devrait 
aborder certaines questions sociétales 
peu abordées par la sphère académique, 
et du coup contribuer aux changements 
sociaux souhaités. 

 

Hommage à MENASSAT/Sociologie et libertés individuelles
Par: Ahmed Hafdi
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La sclérodermie : 

une maladie invalidante caractérisée avant une maladie invalidante caractérisée avant 
tout par le durcissement de la peautout par le durcissement de la peau

Préparé par: B. Zigzi

La sclérodermie est une maladie chronique dont l›origine reste 
inconnue. Elle se manifeste par une accumulation anormale de 
collagène qui se traduit par une fibrose diffuse, des anomalies 
vasculaires de la peau, mais aussi des articulations et des 
viscères (voies digestives, poumon, cœur, rein...).

Cette affection touche essentiellement les femmes (4 femmes 
pour 1 homme environ), et se déclare généralement entre 40 et 
50 ans. La sclérodermie peut se manifester exceptionnellement 
chez l’enfant. Elle touche a priori toutes les populations, mais 
elle est plus fréquente chez les personnes exposées à certains 
produits chimiques industriels ou chez les mineurs.

Santé

La sclérodermie est une maladie 
caractérisée avant tout par le durcissement 
de la peau (sclero signifie dur en grec, et 
dermis, peau). Il existe plusieurs formes 
de sclérodermie : soit la maladie ne touche 
que certains endroits de la peau (elle est 
localisée), soit elle n’est pas circonscrite 
et atteint également les organes internes, 
comme le tube digestif, le cœur, les 
poumons, les reins, les muscles, etc., qui 
subissent un durcissement similaire à 
celui de la peau. Dans ce cas on parle de 
sclérodermie généralisée ou systémique, 
qui est une maladie chronique pouvant 
avoir des conséquences graves. 

Il existe donc d’importantes variations 
dans le degré de sévérité et dans la vitesse 
d’évolution de la maladie.

La sclérodermie est une maladie du 
tissu conjonctif, qui est le tissu assurant 
la cohésion et le soutien des éléments 
d’un organe ou des organes entre eux. 

Quelles en sont les manifestations : 
Les manifestations de la sclérodermie 
diffèrent beaucoup d’une personne à 
l’autre. Il existe plusieurs formes de 
la maladie : une forme « localisée », 
touchant uniquement la peau, et une 
forme généralisée (systémique), affectant 
non seulement la peau, mais aussi certains 
organes internes. 

De manière générale, les symptômes 
les plus courants de la sclérodermie sont 
un phénomène de Raynaud (trouble de 
la circulation sanguine au niveau des 
doigts), un durcissement de la peau des 
doigts (sclérodactylie) et du visage.

 La sévérité de la maladie dépend de 
l’ampleur de l’atteinte et des organes 
touchés (cœur, poumons, reins, système 
digestif…).

 La sclérodermie cutanée localisée c’est 
la forme la moins grave de la maladie. 

L’atteinte est limitée à la peau. La 
sclérodermie localisée peut se développer 
en plaques (Morphées) ou en larges 
bandes (sclérodermie linéaire).

La maladie débute par l’apparition de 
zones (plaques ou bandes) de peau dure 
et sèche, sur les mains, les bras, le visage, 
ou les jambes… Les « Morphées » se 
caractérisent par l’apparition de plaques 
rondes ou ovales sur la peau pouvant 
siéger n’importe où sur le corps. Elles 
sont de taille variable, souvent blanches, 
« nacrées », et entourées d’un halo de 
couleur rouge violacée.

La peau est plus ou moins durcie, 
ne se plisse pas facilement et semble 

adhérer aux muscles sous-jacents. 
Les poils (ou cheveux) situés sur la 
plaque disparaissent, la sensibilité est 
diminuée. 

La sclérodermie en bandes (linéaire) 
se manifeste quant à elle par des 
bandes de peau épaissie et dure, surtout 
au niveau du visage (souvent sur le 
front et le cuir chevelu), du thorax, 
des bras et des jambes. La peau durcie 
ne peut pas être pincée. Les lésions 
ont parfois une forme caractéristique 
allongée et creusée en « coup de sabre 
». Dans certains cas, la maladie s’étend 
plus profondément jusqu’aux muscles 
(voire jusqu’aux os) situés juste sous la 
bande de peau durcie. 

Ceci peut entraîner des complications, 
et notamment des troubles de la 
croissance ou une diminution du 
volume des muscles du membre atteint 
(atrophie musculaire), des problèmes 
pour effectuer certains mouvements ou 
encore l’augmentation de volume de l’os 
sur toute la longueur du membre atteint. 
La sclérodermie en bandes atteint surtout 
les enfants. Généralement, dans la 
sclérodermie localisée, le durcissement 
de la peau cesse dans les deux ans suivant 
le début de la maladie, et les lésions ne 
s’étendent pas à d’autres parties du corps. 
Cependant, la maladie peut 

Prise en charge thérapeutique : 
Les traitements de fond peuvent 
être proposés en fonction du type de 
présentation clinique et des éventuelles 
atteintes viscérales. À ce jour, aucun 
traitement de fond anti-fibrosant ou 
immunosuppresseur en monothérapie 
n’a permis d’obtenir une amélioration 
de la survie dans une étude prospective 
randomisée.

 L’utilisation du cyclophosphamide 
à très fortes doses lors des procédures 
de conditionnement intensif à visée 
myélosuppressive ou myélo-ablative 
(selon le type de conditionnement) 
avec ou sans sérum anti lymphocytaire 
suivi de greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH) autologues a 
fait la preuve de son efficacité en termes 
de survie sans évènement et de survie 
globale dans trois essais randomisés 
(ASSIT, ASTIS et SCOTT). Ces 
procédures thérapeutiques sont réservées 
aux formes sévères, rapidement 
progressives, après sélection rigoureuse 
des patients et doivent être effectuées 
dans des centres experts accrédités pour 
ces procédures.

 Des thérapeutiques non 
pharmacologiques (comme la 

rééducation fonctionnelle) sont dans tous 
les cas recommandés pour lutter contre le 
handicap.

L’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) doit veiller à ce que le patient ayant 
une ScS et ses proches aient une bonne 
compréhension de la maladie. L’ETP 
est complémentaire et indissociable 
des traitements et des soins. Elle peut 
aider à soulager les symptômes et à la 
PNDS Sclérodermie (L’ETP participe à 
l’amélioration de la santé du patient et 
à l’amélioration de sa qualité de vie et 
de celle de ses proches. L’ETP permet 
aux patients d’acquérir et de maintenir 
des compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. L’information doit 
porter : - Sur les différents types de ScS, 
leurs symptômes, en précisant les signes 
d’alarme : apparition d’une dyspnée, 
d’une HTA, d’une insuffisance rénale, 
aggravation du phénomène de Raynaud 
et apparition d’un ulcère digital, 
apparition d’une anémie, de malaises, 
de lipothymies, apparition de troubles 
digestifs sévères comme un état occlusif, 
une diarrhée profuse, une dysphagie... 
qui doivent conduire à une consultation 
rapide.

 Toute modification ou aggravation 
de la symptomatologie doit motiver 
une consultation ; - Sur les traitements 
disponibles et prescrits, les effets 
indésirables possibles du (des) 
traitement(s) reçu(s) par le patient 
; - Sur la planification des examens 
complémentaires pertinents pour 
dépister des complications éventuelles 
et les résultats attendus. Associations 
de patients Les professionnels de santé 
et les patients doivent être informés de 
l’existence des associations de patients, 
des sites internet 

REF : https://www.msdmanuals.com/
fr/ 
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La grume de la 
douleur )suite( 

dégagée de leur conversation. 
Décidément la déveine avait 
opposé son veto et le petit qui 
allait essuyer les foudres et de son 
père et du fquih, ce qui était trop 
pour lui. Tenaillé par une faim de 
loup,  il avait erré sans but à travers 
les rues de Kasba-Tadla. A la fin 
de la journée, la nuit tombante 
l’avait forcé à revenir au foyer. Sa 
mère, inquiète à son sujet, avait 
tout fait pour atténuer la colère 
du père. Dans sa défense, elle 
s’était appuyée sur deux vérités 
qu’il  aurait du mal à ignorer ou à 
repousser : le bas âge de l’enfant, 
et la sévérité exagérée du fquih 
l’avaient conjointement poussé 
à l’erreur, erreur qui d’ailleurs 
restait acceptable comparée à 
celles plus graves commises 
par les jeunes de son âge. Les 
arguments avancés par la mère 
étaient convaincants ce qui avait 
permis à Sidi Azzouz de dormir 
tranquillement dans sa couche, 
enveloppé du pardon paternel, en 
attendant sa prochaine entrevue 
avec le fquih. consciente du 
risque que courait son fils, lalla 
Zinba l’avait fait accompagner 
par sa sœur Hlima avec des 
consignes précises à l’attention 
du maître du msid. Celui-ci avait 
cru comprendre que le père s’était 
chargé de corriger son fils fautif, 
et que le double emploi n’était 
pas de mise. Sidi Azzouz était 
passé tout près de la punition, 
certes, mais il s›était libéré, 
pendant deux longues journées, 
de l›ambiance étouffante du msid.
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dépendant des conditions naturelles, le bétail sensible aux 
maladies et aux épidémies, le troupeau n’a pas pu évoluer 
vers un capital dont la reproduction et l’accumulation auraient 
permis une certaine domination.

D’une manière globale, il nous semble que le bas niveau 
de technique, joint aux conditions naturelles, sociales et 
politiques, n’ont pas favorisés un développement des forces 
productives. Le rendement était aléatoire, une partie était 
destinée à la consommation, une autre aux semailles de l’année 
ultérieure, et le reste entrait dans le circuit de l’échange.

4- La circulation des biens et la destination du surplus

A ce propos, notre analyse porte sur la fonction de la 
circulation de biens dans une économie d’autosubsistance, et 
son impact sur la structure sociale. Au premier abord, nous 
entendons distinguer entre les objets qui circulent en tant que 
moyens de production et ceux dont la circulation bute sur 
la consommation. Cette démarche est susceptible de nous 
montrer l’objet marchand, dont l’accumulation entraîne une 
nouvelle restructuration de l’organisation sociale.

Auparavant, nous avons signalé la contradiction qui existait 
entre le statut collectif  de la terre et celui, privé, du troupeau. 
Si ce dernier circule privativement au sein de la famille par 
voie d’héritage, ou sous forme de marchandise dans le circuit 
d’échange, le sol, d’une manière générale, était propriété 
collective de jouissance. Ceci dit, la terre comme moyen de 
production détermine les actes qui suivent.
Actes d’achat et vente de la terre entre paysans 

(1) Source : titre foncier n° 55 – conservation Foncière de Béni 
Mellal.

(2) Source : Réquisition foncière n° 3039 T -

      Conservation foncière de Béni Mellal

3è. Acte :

Source : titre foncier n°7455        C.F. de Béni Mellal

D’après ces actes, il n’y a pas de doute que le sol, en tant que 
moyen de production, circulait comme une marchandise. Mais 
il est important de préciser qu’il s’agissait du sol que nous 
avons situé dans la catégorie de terre de famille. L’ensemble 
des actes est clair à ce propos, et plus précisément le troisième. 
Quoique ce dernier mentionne l’appartenance, soit à Oulad 
Hmidane, soit à Oulad M’Barek, des vendeurs, ceci ne veut 
pas dire que le terrain objet de vente était un bien collectif, car, 
le nombre total des foyers appartenant à Oulad Hmidane ou à 
Oulad M’Barek dépasse de loin celui des vendeurs.

Ces actes, en insistant sur les personnes, tout en faisant 
abstraction de la superficie, donnent beaucoup plus 
d’importance à la légitimité de l’acquisition qu’à la terre.

Malgré la spéculation foncière, le mode collectif 
d’appropriation du sol restait prédominant. Dans ce sens, la 
vente de terres n’entraîne pas la transformation des vendeurs 
en producteurs libres, privés de leur moyen de production.

Ils demeurent des ayant-droits sur les terres collectives de leurs 
fractions, ce qui limite la fraction accumulatoire de l’échange 
d’une part, et la centralisation du bien entre les mains d’une 
couche sociale, d’autre part.

Pour ce qui est des moyens de subsistance, la majorité des 
produits était destinée à la consommation de l’unité de base : 
la famille. On constate également l’absence de spécialisation 
sur le plan économique, ce qui, dans le cas contraire, aurait pu 
permettre le transfert des produits créés au sein d’une unité 
de production aux divers secteurs de l’activité économique. 
Bref, le paysan était producteur, consommateur et marchand. 
La récolte de fin d’année avait trois destination : une perte 
à consommer, une deuxième qui n’entrait pas dans le procès 
de circulation, puisqu’elle servait de semences pour l’année 
d’après ou de réserve en cas de sécheresse, et une troisième 
partie vouée à l’échange. C’était ce surplus qui dépassait les 
besoins en consommation de famille, qui était échangé contre 
d’autres biens complémentaires, que le paysan ne produisait 
pas. C›est Sur cette base que c’étaient développés des réseaux 
de marchés hebdomadaires : les souks. Afin de procurer 
ce que l’on ne produisait pas, l’échange inter-régional était 
indispensable. A la fin du XIXè siècle, on a trouvé sur les 
marchés de la région  de béni Mellal « les produits européens 
en vente (…). Ils venaient soit de dar Beida (casablanca), soit 
plutôt de Marrakerch. Tous les quinze jours, une caravane 
d’une douzaine de chameaux arrive de cette capitale ». (6) 
Bien entendu, la monnaie était utilisée comme moyen de 
circulation entre les marchandises, mais elle ne l’était comme 
capital. L’économie d’autosubsistance excluait la loi de l’offre 
et de la demande.

Les paysans n’avaient pas comme motif l’accroissement de 
la valeur, ni l’obtention d’un profit, au contraire, leur travail 
répondait aux besoins de consommation immédiats.

AGRICULTURE : CRISE CYCLIQUE

Dans un système agricole comme le nôtre, où, en raison de la 
carence technique, les conditions naturelles jouaient un rôle 
décisif dans la production, le rendement était une alternance 
de surplus et de déficit. Non seulement la production était à la 
merci des contraintes naturelles, mais aussi, elle subissait les 
conséquences catastrophiques des disettes et des épidémies. « 
parmi les épisodes les plus tragiques, il faut citer les famines 
de 1598 – 1607, 1625- 1628, 1651-1719 ,1662-1660 ,1652-
,1851-1847 ,1826-1825 ,1822-1816 ,1782-1776 ,1736 ,1724 
1858, et enfin 18781882-. (…).

Ce ne sont pas les famines pourtant, mais les épidémies, qui 
ont provoqué les chocs démographiques. Les plus violentes 
sont en particulier les épidémies de peste de 1519-1521-
-1747  ,1744-1742  ,1628-1626  ,1624  ,1607-1598-1558-1556
1800-17511779 et 1818. Les épidémies de choléra, qui ont 
pris le relais au XIXè siècle, ont frappé le Maroc en 1834-
1878 ,1869-1868 ,1860 ,1858-1856 ,1835, et enfin 1895. » (7) 

Deux facteurs essentiels à la production subissaient l’impact 
de ces fléaux : la force de travail humain d’une part, et 
celle animale, d’autre part. La force de travail était toujours 
menacée de bouleversements qui ont débouché sur des 
saignées démographiques. Au cours « de la famine de 1520-
1521, suivie d’une terrible peste, l’épidémie de 155758-, le 
Maroc a perdu 10% de sa population, et en 1580 une nouvelle 
épidémie, aussi meurtrière que la précédente la peste de douze 
ans (15971608- ou 1610), entraîna une hécatombe dans la 
population » (8).

Ce recul démographique, joint aux pertes colossales 
d’animaux, exprime une forte diminution de la force de travail 

et des rendements. Le troupeau qui servait de trésorerie aux 
éleveurs ne pouvait pas assurer sa reproduction. En raison de 
la précarité de ce capital, la situation aisée des grands éleveurs 
n’était que provisoire.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Dans son évolution historique, la société marocaine 
interprétée en terme de mode de production, nous enseigne 
que la puissance et le déclin du pouvoir central expriment un 
passage d’une économie basée sur le drainage d’un surplus 
commercial à une autre fondée sur l’extorsion d’un surplus 
agricole interne. Le contrôle des axes de commerce saharien 
a permis à l’aristocratie tribale non seulement l’unification 
du maghreb, mais aussi l’annexion de l’Espagne et une 
partie du Soudan. Le statut kharaj du sol et l’importance du 
surplus commercial transféré ont empêché l’expropriation des 
producteurs directs. Mais la perte du contrôle du commerce 
lointain à partir du XIIIè siècle marqua un tournant dans 
l’histoire foncière et politique du Maroc. Privé du surplus 
commercial,  le Makhzen  se forçait de remplacer par l’impôt 
sur la population paysanne. La conséquence en était la 
division du Maroc en deux blocs : Bled-el-Makhzen ou zone 
où l’autorité makhzenienne était reconnue, et Bled-es-Si, ba, 
zone de l›impôt. A partir de là, la structure foncière est affectée 
par des le maintien du Makhzen passe par le ralliement de 
tribus et zaouia sur la base des concessions foncières. Ainsi 
naquirent les statuts guich, naïba et azib. Jusqu’à la moitié 
du XIXè siècle, ces concessions demeuraient frappées du 
droit d’éminence du sultan. Depuis, nombreux étaient les 
chefs de zaouia qui, en passant sous le régime de la protection 
étrangère, se sont approprié définitivement les domaines qui 
leurs étaient octroyés à titre usufruitier, à leur tour, les guich 
se sont imposés comme propriétaires de fait.

En ce qui concerne Bled-es-Siba la situation diffère suivant 
des spécificités historiques régionales. Dans le cas de quelques 
oasis sahariennes, des chefs de zaouia rivaux du Makhzen, en 
échangeant leurs services contre des biens, notamment la terre 
et l’eau, se sont dressés comme de puissants pouvoirs locaux. 
Toutefois, dans d’autres régions, en raison de conflits presque 
permanents, l’émergence de ces pouvoirs était impossible. 
Dans le Tadla, l’insécurité a consacré la prédominance du 
pastoralisme au niveau de la culture, d›une part, celle du 
statut collectif sur le plan foncier, d’autre part. Si la propriété 
privée (arboricole) qu’on trouve le long des cours d’eau se 
caractérise par sa petite taille, le collectif se distingue par sa 
grande étendue divisée en terrains de culture et de parcours. 
Au moment où l’accès au terrain de culture s’effectue en 
fonction de l’appartenance ethnique de l’usufruitier, le 
parcours constitue le domaine commun à plusieurs tribus.

Malgré l’entrée d’une partie du sol dans le circuit de 
circulation et l’appropriation privée du troupeau, ce mode de 
production communautaire n’a pas été ébranlé. Le rendement 
aléatoire de la culture, joint aux conséquences néfastes des 
épidémies et des disettes, constituaient  - entre autres- deux 
facteurs essentiels dans le maintien de ce mode de production. 
Et, il faut attendre la pénétration coloniale pour que débute la 
destruction de ce système.

Source : Tableau dépouillé à partir d’un P.V. du 
131952/12/. Voir annexe, p.675. 684.

(1) Godelier M. : Economie : chap.XIII. In éléments 
d’ethnologie.A. Coll.U. Paris 1975.T.II   P   101.

( ) unité de mesure de grain évaluée à 16 kiloss, par 
conséquent l’Aabra comme superficie désigne un espace 
semable par 16 kg. Dans la région de Béni Mellal, on 
évalue l’Aabia à 18/è d’un hectare.

(2) Berque  J. : Etude d’histoire rurale. Op-cit. p 17.

(3) Berque  J. : la question agraire. Op-cit.  p 5.

 (6) Foucaud ch. (de) : Op-cit .  p 63

(7) Noin D. : la population du Maroc . Op-cit. p  239.

(8)  Ben Ali. D. : Le Maroc précolonial. Ed. S.M.E.R. 
Rabat 1983
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   DEUXIEME PARTIE
              II
Sidi Azzouz était maintenant en âge 

d’aller à l’école coranique, le msid, 
pour apprendre, avec les  enfants de sa 
génération, les  versets  du  Livre  Saint 
le Coran  sous la direction du   fquih1, 
homme plutôt sévère et revêche. Sa tête 
toujours nue et bien  astiquée  mettait en 
exergue un visage rubicond ceint d’une 
barbe blanche étirée et minutieusement 
soignée. La traditionnelle redingote 
ample qu’il portait trahissait un 
bedon parfaitement bombé, signe 
d’une certaine opulence alimentaire et 
d’un manque d’effort physique. Les 
subsides  qu’il recevait régulièrement 
de la part des bienfaiteurs et mécènes le 
laissaient à l’abri du besoin. Le fquih, 
Sidi Lahcen, conduisait les cinq séances 
de prières quotidiennes, et s’occupait, 
dans les heures d’intervalle, d’éduquer 
les enfants en leur griffonnant des 
pans de versets coraniques sur des 
planches polies, enduites d’un argile 
gris, facilitant l’écriture en noir, à 
l’aide d’un morceau de  roseau  taillé 
en biseau, le calame.

 Le  petit  Sidi  Azzouz  fréquentait  
la  mosquée  six  jours  sur  sept, c›est-
à-dire tous les jours matin et soir à 
l’exception du vendredi, jour sacré de la 
grande prière. Il apprenait par cœur et à 
haute voix les paroles de Dieu, imitant 
ainsi l’ensemble des élèves présents 
agglutinés dans un coin sur une natte 
tressée en fibres de palmier nain. Des 
dizaines de gosiers psalmodiaient 
en tintamarre des versets, et chacun 
s’efforçait d’élever sa voix au dessus 
des autres pour mieux assimiler ce qui 
était écrit sur sa planche. De la  cohue 
montait un vacarme incroyable sous 
l’œil vigilant et inquisiteur du fquih. 
Sidi Azzouz savait pertinemment qu’il 
devait bien apprendre ses leçons pour les 
réciter sans la moindre hésitation, sous 
peine d’être châtié de  la  bastonnade. 
Sidi  Lahcen  tenait  constamment dans 
sa main droite une baguette d’olivier 
flexible et sifflante pour couper court 
à toute velléité  d’indiscipline. L’élève 
qui s’attirait par malheur sa colère était, 
sur le champ, suspendu en l’air par 
deux de ses camarades le tenant, l’un 
par les pieds et l’autre par les mains, 
pour recevoir les coups répétés de la 
baguette, tantôt sur  le ventre, tantôt 
sur le dos. Par ce genre de châtiment 
public, le fquih donnait l’exemple et 
ne tolérait aucune incartade de quelque 
nature que se soit.

 De par sa santé frêle, Sidi Azzouz 
était persuadé qu’il ne pouvait supporter 
une punition corporelle aussi dure. Il 
comprenait également qu’il n’avait pas 
d’illusions à se faire pour compter sur 
la protection de son père qui croyait 
profondément en la capacité éducatrice 
du fquih. Donc il ne devait se fier 
qu’à ses propres appréciations pour 
échapper le plus longtemps possible à la 
correction. Il se présentait assidûment à 
l’école coranique,  faisait correctement 
ses devoirs, et se tenait à l’écart  des 
chamailleries et des querelles. Pourtant, 
il avait ses faiblesses comme tout le 
monde, et il n’allait pas tarder à goûter 
les brûlures de la badine d’olivier sur 
sa peau tendre et diaphane.

Durant la saison d’été, le fquih 
préférait faire classe à la cour de 
la mosquée, ouverte à l’air libre. Il 
installait ses élèves à l’ombre d’une 
grande vigne plantée dans un coin, 
mais dont les rameaux tentaculaires 
avaient, avec le temps, tressé un treillis 
vert et enchevêtré soutenu par de longs 
étais, ombrageant  agréablement une 
bonne partie de la cour. Sidi Azzouz 
appréciait ce toit attrayant qui laissait 
pendre des grappes alléchantes de 
raisins blancs faisant couler l’eau à la 
bouche. Personne ne pouvait s’aviser 
d›y toucher sans risquer d’essuyer les 
sifflements lancinants de la fameuse 
baguette. Le fait de côtoyer  à longueur 
de journée d’aussi délicieuses grappes 
sans pouvoir les savourer était un 
calvaire insupportable pour les enfants. 
Un jour, le fquih avait décidé de 
commencer à consommer la récolte. Il 
s’était d’abord offert quelques grains 
qu’il avait croqués lentement en faisant 
claquer sa langue, puis il avait lavé 
un ustensile de terre cuite servant aux 
ablutions et l’avait rempli de raisins 
destinés à son foyer. Pour son malheur 
Sidi Azzouz  avait été désigné pour 
les livrer à destination. Se dandinant 
avec l’ustensile plein, il ahanait sous 
le poids et avançait lentement à travers 
des ruelles sinueuses et interminables. 
La tresse luisante qui s’allongeait 
sur son épaule droite s’ébranlait en 
saccades cadencées au rythme des pas. 
Plusieurs fois essoufflé, il déposait 
le fardeau et se reposait avant de 
reprendre la marche. A la dernière halte 
ses yeux embués de sueur se posaient 
sur le contenu du récipient. Les grains 
jaune verdâtre exhibaient toute leur 
splendeur et se serraient en une masse 
moutonnée accrochée à de lisses 
vrilles entrelacées. Avalant sans arrêt 
sa salive, Sidi Azzouz eut une envie 
irrésistible d›y goûter. Il avait beau 

essayé de résister à la tentation, ses 
sens refusaient de lui obéir. Il tendit une 
main tremblante et cueillit une seule 
grume qu’il mit aussitôt à la bouche. 
La sensation de bien être qui l’envahit 
s’estompa rapidement à la pensée 
d’être vu par quelqu’un et de faire 
l’objet d’une délation. Il s’empressa 
de livrer les fruits entre les mains de la 
femme du fquih, une vieille au regard 
scrutateur, qui, sans la moindre parole, 
s’était contentée de fermer la porte au 
nez du petit émissaire.

Le lendemain, la journée s’annonçait 
sous de mauvais auspices : la 
destinataire s’était aperçue du forfait 
commis par le porteur, en remarquant  
le bouton vide support de la grume 
arrachée, et en avait informé son 
mari. Devant les questions pressantes 
du fquih et son aspect coléreux, 
Sidi Azzouz n’avait pas nié le fait 
d’inculpation de son acte irréfléchi, car 
il comprenait que cette fois-ci les jeux 
étaient faits et qu’il devait se préparer 
à recevoir le châtiment qu’il méritait. 
Déjà le petit était suspendu en l’air par 
deux de ses camarades plus âgés que lui 
et la sinistre baguette d’olivier, maniée 
avec dextérité, sifflait rageusement 
pour s’abattre avec force sur ce corps 
chétif, rabougri et filiforme. Ainsi 
le dos, le ventre et le thorax prirent 
amplement leur lot de flagellations. 
Des cris stridents s’échappaient du  
gosier desséché du supplicié et ses 
larmes coulaient à profusion. Sous 
l’emprise de la douleur, il ne sentait 
plus ses membres, n’entendait plus ses 
hurlements, il voguait dans une sorte 
de néant…Son calvaire avait duré une 
éternité.

Rentré à la maison, Sidi Azzouz se 
sentait vraiment malade, il bougeait 
difficilement en raison d’une 
inflammation atroce au bas ventre: le 
testicule gauche était rouge et gonflé 
sous l’impact de la badine. La fièvre 
qui le rongeait l’avait cloué sur sa 
couche trois journées durant. Il n’avait 
pas eu le courage de dire la vérité à ses 
parents de peur de faire l’objet d’une 
remontrance sévère, son père s’étant 
auparavant entendu avec le fquih pour 
oeuvrer ensemble à son éducation.

Une fois ses cours repris, Sidi 
Azzouz se faisait discret, et s’acquittait 
tout juste de son devoir sans grand zèle, 
tout en évitant ce qui était de nature à 
provoquer le courroux du fquih. Mais sa 
préférence à côtoyer les fillettes élèves 
et à converser avec elles, lui avait valu, 
à maintes reprises, de violents coups 
de bâton sur la tête pour le rappeler à 

l’ordre.

Les journées s’écoulaient monotones, 
et aux premières chaleurs de l’été, 
Sidi Azzouz commençait à être gagné 
par une lassitude envahissante. 
Son corps était blasé par la routine 
suffocante de tous les jours, et il 
aspirait de tout son être à changer de 
milieu, à déserter la mosquée pour un 
temps, autrement dit à prendre des 
vacances. Mais le problème résidait 
dans le fait que le système éducatif 
du msid  ne prévoyait pas de repos à 
l’exception d’une journée par semaine 
et des jours de fêtes religieuses. Après 
mûre réflexion Sidi Azzouz décida 
de s’accorder unilatéralement une 
semaine de congé quitte à supporter 
l’inévitable châtiment corporel. Il 
savait qu’il risquait de souffrir mais 
après s’être délassé pendant un bon 
moment, cela valait la peine. Il tourna 
et retourna l’idée qu’il allait emprunter 
pour convaincre ses parents et éviter 
d’éveiller leurs soupçons sur la réalité 
des faits. Il réussit à leur faire croire 
que le fquih était en voyage pour 
une semaine au sud du Maroc pour 
rendre visite à son village natal et aux 
membres de sa famille restés sur place. 
Avec un peu de chance le subterfuge 
aboutirait sans difficulté. Au retour au 
msid, il  justifierait son absence par une 
prétendue maladie.

D›intéressantes perspectives de 
loisir s’offraient à Sidi Azzouz. Il 
descendait avec sa sœur à l’oued 
Oum Rbia pour nager, barboter, 
courir et pêcher. Il s’allongeait sur le 
sable doré et prenait tranquillement 
son bain de soleil. Il explorait les 
bosquets peuplant par intermittence 
les berges de la rivière, et creusait le 
sol à la recherche de vers de terre à 
empaler sur son hameçon. La plupart 
du temps la pêche était infructueuse du 
fait de la vétusté du matériel utilisé et 
du manque d’expérience du pêcheur. 
Mais qu’importe, l’essentiel était de 
se défouler, et de s’activer dans la 
nature pour respirer l’air frais. Deux 
belles journées s’étaient écoulées, et le 
troisième jour à midi, en remontant de 
la rivière pour déjeuner, Sidi Azzouz 
avait été frappé par le brouhaha qui 
parvenait du domicile familial. La 
voix de son père vociférait à outrance      
pour vilipender «le petit diable» qui 
avait osé tromper tout le monde. La 
chance l’avait lâché et le subterfuge 
fut découvert par un simple hasard : 
Sidi Rahal avait croisé le fquih sur le 
chemin du souk, et la vérité s’était 

La grume de la douleur La grume de la douleur 
                                                            D’AHMED ABDENABI.

Chers lecteurs, nous avons choisi pour vous dans la rubrique «œuvres choisies», La 
grume de la douleur, d’AHMED ABDENABI. L’écrivain Ahmed ABDENABI est né en 1948 
à kasba Tadla. Il a obtenu une première licence en sciences économiques et une deuxième en 
littérature et langue française. Il a intégré la fonction publique où il a occupé d›importants 
postes de responsabilités administratives qui l›ont permis de cotoyer diverses souches et 

caractères sociaux. Il choisit en 2005, c›est à dire après 39 ans de carrière de se libérer de la 
contrainte du service pour se consacrer à ce qu›il a toujours aimé faire, «écrire», vivre enfin 
son rêve. Comme la plupart des prédécesseurs ayant choisi le français comme expression, il 
inaugurera cette nouvelle carrière par un récit autobiographique que nous vous proposons 
de découvrir d›abord avec la judicieuse Préface du D. Ali FERTAHI, professeur de lettres à 
la Faculté des Lettres à Beni Mellal.

livre choisi
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3-Les rapports sociaux de production

Tout processus de production suppose un ensemble de rapports 
sociaux dans la nature dépend de mode d’appropriation des 
principaux moyens de production. En d’autres termes, tout 
processus renvoie à une répartition sociale des facteurs de 
production, qui sont toujours l’objet de modes d’appropriation 
distincts. Certains peuvent être possédés collectivement, 
d’autres, au contraire, sont l’objet d’une possession privé. 
Ceci nous amène à nous interroger, dans la hiérarchie des 
biens, sur les principaux moyens de production, dont le mode 
d’appropriation domine les autres formes d’appropriation et 
caractérise ainsi l’ensemble des rapports de production.

Conformément à ce qui précède, nous ne tiendrons compte 
que de trois facteurs, qui sont à nos yeux, déterminants. 

Il s’agit du sol, de l’attelage, et du produit de travail.

Auparavant, nous avons pu remarquer dans le paysage agricole 
de la région de Béni Mellal, la distinction entre arboriculture 
et céréaliculture.

Dans l’arboriculture, la terre était propriété familiale, 
transmissible de père en fils par le biais de l’héritage.

En raison du rôle et de la place très restreinte qu’occupait 
l’arboriculture, nous nous contentons d’évoquer cette 
caractéristique principale, En revanche, dans la céréaliculture, 
la forme prédominante du sol était collective.

Cette forme d’appropriation n’était pas due uniquement à la 
tradition, qui, à notre avis, découle de la théorie du kharaj, 
mais aussi à une nécessité. Elle était, entre autre, la réponse 
adéquate à l’irrégularité des conditions climatiques, la 
pauvreté du sol, la précarité technique, et enfin, comme nous 
l’avons décrit longuement, à l’insécurité.

Chaque douar possède collectivement sa terre de culture. 

La jmaâ procédait chaque année à sa répartition égale entre 
toutes les Khaïma qui composent le douar. La khaïma dans ce 
contexte ne désigne pas l’habitat (localité), au contraire, elle 
indique l’appartenance ethnique à un groupe qui détermine 
l’accès à la terre, comme moyen de production de base. Pour 
ne citer qu’un exemple, nous évoquons le cas du collectif 
d’Ouled M’bark :

La répartition du collectif de Ouled M›bark 

vers 1930 : 

Nombre de 
khaïma

Nombre de 
bénéficiaires

observations

100 chefs de famille
17     ,,      ,,    ,,
9       ,,      ,,    ,,
2       ,,      ,,    ,,
4       ,,      ,,    ,,
0       ,,      ,,    ,,
0       ,,      ,,    ,,
0       ,,      ,,    ,,
1 chef de famille

,,      ,,    ,,     ,,
Dont le moqaddem
Pas d‘observat
,,      ,,    ,,     ,,
,,      ,,    ,,     ,,
,,      ,,    ,,     ,,
,,      ,,    ,,     ,,

,,      ,,    ,,     ,,
L cheikh

Ce qui nous importe dans ce tableau, c’est le partage égal du 
sol entre les ayant- droit. Parmi les cent trente-trois foyers 
usufruitiers, cent chefs de famille bénéficiaient d’une khaïma 
de terre. Pour ceux dont les parts dépassaient trois khaïma 
de terre, il est à souligner que la présente enquête date de 
1930, c’est-à-dire que les parts dépassant la norme sont dues 
aux abus du pouvoir du cheikh, moqaddem, et subordonnés, 
fidèles serviteurs de l’administration coloniale. D’ailleurs, le 
cheikh Bel Haj, dont les parts sont au nombre de chef, figure 
dans le procès-verbal, parmi le corps qui compose le côté 
autorité.

En définitive, nous pouvons dire que le sol, de par son statut 
collectif, reste propriété de jouissance à laquelle chaque chef 
de famille a le droit d’accès et d’usage. Le partage annuel 
du patrimoine foncier est opéré par la jamaâ, afin d’ajuster 
les disponibilités foncières au croît démographique. Par voie 
de conséquence, « l’existence d’une forme communautaire 
d’appropriation du sol ne garantit pas seulement l’accès de 
chaque membre de la communauté aux ressources qui lui 
permettent de se reproduire, mais elle assure aux générations 
ultérieures la même garantie » (1)

La jouja : attelée

Un système agraire traditionnel, la jouja occupe une place 
importante. Elle est non seulement capable de labourer une 
superficie variant entre huit et dix hectares, mais aussi, elle est 
d’une nécessité non négligeable dans le battage et le transport. 
Le problème que pose la question de la jouja est qu’elle est 
considérée par des sociologues et des économistes, comme 
un moyen de production stratégique. Berque, ainsi que Ben 
Ali, voient dans la jouja le moyen qui permet l’accès au sol. 
Dans son étude d’histoire rurale maghrébine, Berque définit 
la jouja de la manière suivante : « La jouja, c’est l’unité de 
vivification. On sait la force de ce dernier terme dans un pays 
où le moindre champ fut toujours à conquérir sur la terre 
morte. On conçoit par là, que l’attelée, en même temps qu’elle 
éveille l’idée du principe de classement social, pouvait servir 
à jauger, pour l’individu ou le groupe, la chose qui compte : sa 
force d’expansion agricole ». (2)

Neuf ans plus tard, fidèle à cette même réflexion, il écrit : « 
l’unité agraire, ce n’est pas le champ, c’est la jouja, c’est-à-
dire la possession d’un couple de labour (…). Le propriétaire, 
ce n’est pas le maître du champ, c’est le moule jouja : c’est-
à-dire le maître d’attelée de labour. Le grand propriétaire a 
plusieurs jouja. Les propriétaires se classent suivant qu’ils ont 
une grande, une moyenne ou une petite jouja : c’est-à-dire une 
jouja traînée par des ânes, des bœuf plus ou moins forts ou des 
mulets. » (3)

L’accès au sol, sur la base de la disponibilité en jouja, nous 
semble relever du mythe. Comme nous l’avons dit, c’est en 
fonction de l’appartenance ethnique au groupe social que 
l’accès à la terre se règle. A notre sens, la jouja n’est qu’une 
unité de mesure agraire, pour évaluer la superficie de l’espace 
agraire, et non un principe fondant et délimitant un droit. Dans 
la région de Béni Mellal, on distinguait entre trois unités de 
mesure : La jouja, comme nous l’avons vu chez les Oulad 
Ayyad, la khaïma, chez les Oulad M›Barek, et la Aabra. ( )

Dans la majorité des actes de propriété que nous avons pu 
consulter, la superficie est indiquée sous la formule suivante : 
la superficie, objet du présent acte, est de x Aabra.

A la différence de la terre, dont la propriété est de jouissance 
pour tout ayant-droit, la jouja constitue une propriété familiale 
transmissible par voie d’héritage.

Si dans un tel système agraire, l’attelée est conçue comme 
unité immobilière, la famille constitue l’unité sociale.

Elle est à la fois unité de production et de consommation, 
où les biens de parenté jouent un rôle stratégique dans le 
processus de travail.

L’économie paysanne n’était pas divisée en secteurs 
spécialisés et hiérarchisés de telle sorte qu’un secteur puisse 
absorber le produit du travail des autres. Ici, la division 
du travail s’opère au sein de la famille et s’effectue entre 
sexes. La tâche assignée aux femmes consiste en l’industrie 
domestique. C’était les femmes qui fabriquaient les habits 
: jellaba surtout, les couvertures : particulièrement haïks et 
haddouns, ainsi que les tentes.  La fonction essentielle de cette 
division de travail est qu’elle permettait à la cellule de base de 
vivre de ses propres ressources.

Dans l’élevage : comme nous l’avons vu, l’élevage occupait 
une place optimale dans l’activité économique des habitants 
de la région de Béni Mellal. L’essentiel dans le processus 
de cette activité, est qu’il s’ordonne autour de deux facteurs 
principaux : la terre et le troupeau. Chez les Beni Meskine, « le 
plateau est principalement un terrain de parcours, lequel bled 
jmaâ dépasse les trois quarts de la superficie du territoire (…). 
Le domaine collectif est de l’ordre de 120 000 hectares dont 
20 000 hectares de parcours permanents et 80 000 hectares 
divisés en deux parts, qui servent une année sur deux et au 
parcours et à la culture » (4)

Si le parcours a un statut collectif, le troupeau constitue l’objet 
d’appropriation privée. Ainsi, plus la densité du troupeau est 
grande, plus on profite du parcours.

Compte tenu des irrégularités du climat, les éleveurs se 
déplaçaient vers les endroits où la végétation abonde. Pour 
normaliser ceci, les tribus ou fractions disposaient d’une 
garantie 

Réciproque d’accès aux parcours. C’est ce que nous révèle 
un conflit qui opposa quinze collectivités requérantes d’un 
terrain litigieux, à un mandataire de la zaouia Boujâd. Dans 
le procès-verbal, les requérantes déclarèrent avoir autorisé les 
cherkaoua et tous les gens de Boujâd et de Dar Ould Zidouh 
à envoyer leur animaux sur terrain. (5) Il est à constater 
également que parmi les requérants figure les chorfa Somoa, 
installés au pied de montagne, mais qui ont tout de même un 
droit sur ce terrain situé à plus de 30 km de chez eux. (voir 
carte).

L’investissement du travail humain dans l’élevage, 
déplacement ou gardiennage, découle de l’importance  
qu’accordaient les habitants de la région au troupeau.

De par son mode d’appropriation, il était l›objet d’achat et 
de vente, ainsi que source de nourriture en viande, lait, cuir, 
laine, etc …

Ainsi, nous pouvons dire que la tribu, à travers le caractère 
privé de troupeau, a dégagé une couche d’éleveurs privilégiés, 
mais dont la situation restait précaire. L’élevage était 
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