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الثقافية     اإلثنني 9 أكتوبر 2017 - العدد: 108231

ان��ع��ق��د بمدينة ال��ع��ن اإلم��ارات��ي��ة، ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن 16 
لالتحاد  الدائم  للمكتب  اجتماع   ،2017 20 شتنبر  إل��ى 
ال��ع��ام ل���أدب���اء وال��ك��ّت��اب ال���ع���رب، وه���و االج��ت��م��اع ال��ذي 
ل��م ي��ش��ارك ات��ح��اد كتاب امل��غ��رب ف��ي أشغاله، العتبارات 
مفتوحتن،  رسالتن  في  عنها  عبر  أن  سبق التحادنا 
ال��دائ��م بالعن، وإل��ى السيد األم��ن  إل��ى اجتماع املكتب 
العام لالتحاد العام للكتاب واألدباء العرب، بعد انتهاء 

أشغال اجتماع العن.
وأك�����د ات���ح���اد ك���ت���اب امل���غ���رب أن ع����دم م��ش��ارك��ت��ه في 
املكتب  اجتماعات  لكون  اع��ت��ب��ارا  يأتي  ال��ع��ن،  اجتماع 
ال���دائ���م ل��الت��ح��اد ال��ع��ام ق��د ت��ح��ول��ت إل���ى ج��ل��س��ات سرية 
مغلقة مل��ح��اك��م��ة االت���ح���ادات وال��ك��ت��اب، ب���دل ال���دف���اع عن 
حقوقهم وأوضاعهم االعتبارية، على غرار ما حدث في 
اجتماعات دبي والجزائر والعن، في محاولة من املكتب 
ال���دائ���م م��ع��اق��ب��ة ك���ل م���ن س��ول��ت ل���ه ن��ف��س��ه ال��ج��ه��ر ب��رأي��ه 
إب���داء مالحظات  أو  انتقاد أوض���اع ش���اذة،  أو  املخالف، 
العام، فضال  لالتحاد  واملالي  التنظيمي  التدبير  ح��ول 
لنقض  مجحف  بشكل  االج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  تسخير  ع��ن 

قرارات سابقة صادرة عن املؤتمر العام نفسه.
 ك���م���ا ع����ّب����ر ات�����ح�����اد ك����ت����اب امل������غ������رب، ف�����ي رس���ال���ت���ي���ه 
املذكورتن، عن مواقفه بشأن بعض البيانات والقرارات 
ال���ص���ادرة ع���ن امل��ك��ت��ب ال���دائ���م، امل��ن��اق��ض��ة ت��م��ام��ًا مل��ب��ادئ 
االتحاد العام، بما هي بيانات تحّولت مع األس��ف إلى 
أبواق دعائية لخدمة أجندات معروفة، في وقت كان فيه 

بالحكمة والتبّصر، وأن  أن يتحّلى  العام  االتحاد  على 
يحرص، أّواًل وأخيرًا، على وحدة شعوب األّمة العربية، 
وعلى لّم شمل مثقفيها وكتابها ومبدعيها، بعيدا عن 
أّية مزايدات سياسوية عقيمة، ليست من مهام االتحاد 

العام، ال من بعيد وال من قريب.
 وب��ع��د اط���الع ات��ح��اد ك��ت��اب امل��غ��رب ع��ل��ى م��ا س��م��ي ب� 
"البيان الختامي"، فوجئ بما ورد فيه، من إش��ارة إلى 
"مؤتمر  ب�  ُسّمي  ما  إل��ى  ال��دائ��م  املكتب  اجتماع  تحويل 
ع���ام اس��ت��ث��ن��ائ��ي"، دون م��ب��رر م��ذك��ور وف���ي خ���رق سافر 
للنظام األساس لالتحاد العام لأدباء والكتاب العرب، 
الذي يحدد حاالت اإلعالن عن عقد "مؤتمر استثنائي"، 
وال��ذي ينعقد بدعوة من النائب األول لأمن العام في 
ال��ع��ام، حددتها على سبيل  ح��ال شغور منصب األم��ن 
الحصر مقتضيات الفقرة )د( من املادة 11، إال متى كان 
القصد من وراء هذا التحويل هو اإلقرار فعليا بشغور 

املنصب املذكور.
 كما فوجئ اتحاد كتاب املغرب بحشره عنوة ضمن 
ال��خ��ت��ام��ي" امل��ذك��ور، مع  الهيئات امل��وق��ع��ة على "ال��ب��ي��ان 
العلم أنه لم يشارك أصال في أشغال ما سمي ب� "املؤتمر 
ال��ذي تضمن  البيان  امل��زع��وم؛ وه��و  ال��ع��ام االستثنائي" 
م��واق��ف خ��ط��ي��رة، م��ن ق��ب��ي��ل: "إدان�����ة ال��ن��ظ��ام ال��ح��اك��م في 
دولة قطر لتمويله اإلرهاب ودعمه له في أكثر من مكان 
م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، ودع���وة الكتاب واألدب����اء واملثقفن 
واملؤسسات  الثقافية  العربية  والهيئات  وامل��ؤس��س��ات 

التابعة له، إلى تعليق التعامل معه حتى تحقيق كامل 
من  (مقطع   "... املقاطعة  دول  ل��ه  قدمتها  التي  املطالب 

الفقرة 10 من البيان الختامي(.
 وبالتالي، ف��إن ات��ح��اد كتاب امل��غ��رب ي��رى أن اإلدان��ة 
املذكورة بشأن دول��ة قطر، وك��ذا تعليق التعامل معها، 

ال ي��ع��ن��ي��ان ف���ي ن��ه��اي��ة األم����ر س����وى امل��ق��اط��ع��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وامل��ع��ن��وي��ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ق��ط��ري وألدب���ائ���ه وك��ت��اب��ه، وه���ذا 
بطبيعة ال��ح��ال م��ن ش��أن��ه أن ي��ذك��ي ال���ح���زازات وي��ؤّج��ج 
ال���ص���راع���ات ب���ن اإلخ�����وة، ب���دل امل��س��اه��م��ة ف���ي تهدئتها 
إل��ى تفاديها، فضال عن كونها دع��وة يحاول  وال��دع��وة 
ال��ت��واط��ؤ،  امل��زع��وم أن يضفي على ه��ذا  امل��ؤت��م��ر  عبرها 
في خدمة أه��داف ال تمت بصلة ملبادئ اتحادنا العام، 
ص��ف��ة امل��وق��ف ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي امل��وح��د ب��اس��م ات��ح��ادن��ا 
العام(،  )املؤتمر  التقريرية  هيئاته  أعلى  وباسم  العام 
ما يفضح، بشكل جلي، مرامي تحويل اجتماع املكتب 
النظام  إل��ى "مؤتمر ع��ام استثنائي"، ض��دا على  ال��دائ��م 
األس����اس، ال���ذي ي��دع��و ف��ي أه��داف��ه إل��ى "تمتن الصالت 
وتمتن روح ال��ص��داق��ة وال��ت��ع��اون ب��ن األدب����اء ال��ع��رب"، 
ب��ع��ي��دا ع��ن أي���ة ذي��ل��ي��ة ألي ن��ظ��ام، ودون ح��ش��ر االت��ح��اد 
العام في حسابات وص��راع��ات سياسية ضيقة، ليست 

من مهامه.
 وف��ي جانب آخ��ر، ال يسع اتحاد كتاب املغرب إال أن 
يؤكد ما عبر عنه سابقا من رفض منح "جائزة القدس"، 
ل��ك��ل م���ن األدي������ب امل���ص���ري م��ح��م��د س���ل���م���اوي، وال��ن��اق��د 
ال��س��وري ن��ض��ال ال��ص��ال��ح، لتنافيها ال��ت��ام م��ع ال��ق��ان��ون 
املنظم لها، السيما مادته الثانية التي تنص على أنه: 
"تمنح الجائزة سنويا لكاتب أو أديب عربي واحد على 

مجمل إنتاجه األدبي أو الفكري أو كليهما.. 
 ف��ي��م��ا ت��ن��ص م���ادت���ه ال���س���ادس���ة ع��ل��ى أن�����ه: "ال تمنح 

ال��ج��ائ��زة إال لشخص س��ن��وي��ا..."، م��ا معناه أن "ج��ائ��زة 
ال���ق���دس" ت��م��ن��ح ل��ك��ات��ب أو أدي����ب ع��رب��ي واح�����د، ول��ي��س 
الث���ن���ن، وه����و م���ا ي��ع��د خ���رق���ا س���اف���را ل��ق��ان��ون ال��ج��ائ��زة 

ويسيء لها ولتسميتها.
ع��دا ذل��ك، ي��رى ات��ح��اد كتاب امل��غ��رب أن منح الجائزة 
للكتاب في شخصه، يعتبر كذلك خرقا  اتحاد  لرئيس 
ال���دائ���م، وال��ق��اض��ي بعدم  ل��ق��رار س��اب��ق للمكتب  س��اف��را 
م��ن��ح ال��ج��ائ��زة ل��رئ��ي��س ات��ح��اد أو جمعية أو راب��ط��ة أو 
أسرة للكتاب، ملا في ذلك من تغليب للمصلحة الذاتية 
املنتمن  واألدب����اء  الكتاب  لشريحة  وإق��ص��اء  للمرشح، 
ل��الت��ح��اد امل��رش��ح رئ��ي��س��ه، ع���دا م��ا ع��رف��ت��ه أش��غ��ال لجنة 
الجائزة، وفي اجتماعن اثنن، من تالعب باألصوات، 
ت��م نقض  ال��ذي  وم��ن ض��رب ملشروعية االجتماع األول، 

نتيجته، عبر تمرير نتيجة ثانية للجائزة.
 وبناء على ما سبق، وحيث إن ما أسس على باطل 
فهو باطل، فإن القرارات والبيانات الصادرة عن " املؤتمر 
العام االستثنائي" غير الشرعي وغير القانوني، تبقى 
التذكير  يستلزم  ما  بها،  يعتد  وال  ملزمة  وغير  باطلة 
ب��ال��ت��ع��ج��ي��ل ب���ال���دع���وة إل����ى ع��ق��د اج��ت��م��اع ع����اد للمكتب 
ف��ي إط���ار اجتماع شرعي  ال��دائ��م، لتصحيح األوض����اع، 
التنظيمية لالتحاد  امل��ب��ادئ  م��ا تمليه  وق��ان��ون��ي، وف��ق 
العام وميثاقه وقيمه، وأيضا حفاظا على وحدة كتابنا 
العام،  ال��وح��دوي  الثقافي  وأدب��ائ��ن��ا، وحماية إلط��اره��م 

االتحاد العام للكتاب واألدباء العرب.

ما  ذل��ك  امل��ؤن��ث،  ف��ي صيغة  بالتعبير  ال��ح��ل��م 
بشرى  والصحفية  ال��ش��اع��رة  إليه  تسعى  كانت 
التي وقعت أول ديوان شعري لها تحت  فاضل 

عنوان "أحالم باملؤنث".
 وي���ت���ض���م���ن ال������دي������وان ال�������ذي ك���ت���ب م��ق��دم��ت��ه 
فينسون،  بيير سان  الفرنسي  والشاعر  الكاتب 
41 ق���ص���ي���دة م��ق��س��م��ة إل����ى ث����الث أج�������زاء، ي��م��ث��ل 
ك��ل م��ن��ه��ا ث���الث ح���االت ن��ف��س��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة، تعبر 
ع��ن م��ا ي��خ��ال��ج ال��ش��اع��رة ف��ي رح��الت��ه��ا امل��ت��ع��ددة 

االتجاهات.
في  محددا  أسلوبا  أعتمد  "ال  فاضل:  وقالت 
بل  وتناسقها،  األب��ي��ات  ع��دد  يهمني  ال  الشعر، 
أح����اول ال��ت��ح��ل��ي��ق ف��ي ال��ف��ض��اء ال���واس���ع ل��وص��ف 
م��ش��اع��ر امل������رأة وال���ط���ف���ل ال���ت���ي ت��س��ك��ك��ن��ي، ب��دق��ة 

متناهية".
وي���ت���رج���م "أح�������الم ب����امل����ؤن����ث" ط���ري���ق���ا ط��وي��ال 
تمثله تلك القصائد، تارة لتجاوز أسوار األسف 
الروح،  ات  والتواء معاناة  وصف  عبر  الشديد، 
وتارة أخرى نحو سعادة مطلقة وهمية، تعبر 
أنه  تعتبر  ألنها  متأسفة،  بنبرة  الشاعرة  عنها 
"ب���ن واق��ع��ن��ا واألح�����الم ال��ج��م��ي��ل��ة، ي��وج��د ع��ال��م 

عاملنا". بأسره، 

وف�����ي ال�����واق�����ع، ال ت���ت���رج���م "أح�������الم ب���امل���ؤن���ث" 
لبشرى فاضل األحالم في معناها العادي فقط، 
ب���ل ت��ت��رج��م ط��ري��ق��ا ع��ب��رت��ه ال���ش���اع���رة ع���ن وع���ي. 
فهي تستجدي من ورائها حبا "يبعث الحياة " 
وآخر " ينثر سما قاتال"، فهي تحلم في "أحالم 
بعيدا  ب��ال��ذه��اب  األول(،  )ال��ج��زء  ال��ح��ي��اة"  يقظة 
تبتسم  "روح  ب���  ق��ي��ود"  دون  "ح��رة  واالستيقاظ 

بالدموع".
وت��ق��دم نفسها ف��ي "ص��رخ��ات ن��س��اء" )ال��ج��زء 
ال�����ث�����ان�����ي( ك�����ث�����ائ�����رة "ض�������د ال�����ع�����ال�����م ال���ب���غ���ي���ض" 
البشعة ومصائب أخرى"، وأبعد من  و"املجازر 

ذلك فهي تنشد عاملا "أفضال بنكهات قديمة".
 وأكد الشاعر الفرنسي سانت سان فينسون، 
أن أب��ي��ات ب��ش��رى م��ا ه��ي إال تجسيد ألف��ض��ل ما 
ي��وج��د ف���ي ال�����روح، م��ش��ي��را إل���ى أن��ه��ا م���ن خ��الل 
قلمها على جناح  بواسطة  دقيقة تسافر،  جمل 

القلب بشكل مباشر. الريح، لتطرق باب 
ات"، ت��س��ت��ط��رد  وف�����ي ال����ج����زء ال���ث���ال���ث "ل������ق������اء
بشرى فاضل في وصف أحداث مأساوية تبدو 
أنها تنتهي  إال  التجاوز،  األولى صعبة  للوهلة 
ب�"الفرح  العقبات والتنويه بفؤاد يتسم  بتذليل 

والوردية".

وأب������رزت ب���ش���رى ف���اض���ل أن "أح�����الم ب��امل��ؤن��ث 
ل���ي���س���ت ح���ت���م���ا أح��������الم ن�����س�����اء. ب�����ل ه�����ي أح�����الم 
اإلن����س����ان، أو ب���األح���رى م���ا ت��ب��ق��ى م��ن��ه ف���ي ه��ذا 
ال��ع��ال��م. ال���ح���االت ال��ن��ف��س��ي��ة امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي يمر 
بالضرورة  ليس  مستمر،  بشكل  اإلنسان  منها 
عبر االزدواجية، ولكن كنه الطبيعة اإلنسانية".
وحسب الشاعرة، ف�"أحالم باملؤنث" ال تصف 
النفسية  ح��االت��ه��ا  ح��ص��ري  وبشكل  ب��ال��ض��رورة 
"عملي  ذل��ك  توضح  كما  الخاصة،  تجربتها  أو 
ل��أن��ب��اء منذ  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  ب��وك��ال��ة  كصحفية 
م��ا ي��ق��ارب 20 س��ن��ة س��اف��ر ب���ي، ج��س��دا وروح���ا، 
ب���ف���ض���ول أو ب��م��ح��ض ال���ص���دف���ة، ك���ل ي����وم ن��ح��و 
ات ب��ع��ي��دة وم��خ��ت��ل��ف��ة. أرى ه���ذا ال��ع��ال��م،  ف���ض���اء
ومنغمس  متقدم  تحلل  حالة  ف��ي  أعتبره  ال��ذي 
ف��ي ف��ظ��اع��ات ق��اس��ي��ة. ول��ك��ن��ن��ي، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
أمل  ومضات  منت  على  بنفسي  أسافر  ه��ذا،  كل 

املؤنثة". تنبثق من أحالمي 
وع���رف���ت ب���ش���رى ف���اض���ل "ن���ح���ت" و"ت��ش��ك��ي��ل" 
تعزف  موسيقية  أن��غ��ام  م��ث��ل  ب��إت��ق��ان،  كلماتها 
ل��ق��ارئ ال��دي��وان ال��ش��ع��ري، ال��ذي اع��ت��ب��ره العديد 
"األول  )فايسبوك(  ب� املعلقن على صفحتها  من 

لأسف". لها 

 

<  إعداد: علي اجلديدي
ح�����اض�����ر األن�����ث�����روب�����ول�����وج�����ي امل�����غ�����رب�����ي ع��ب��د 
ال���ل���ه ح����م����ودي م����ؤخ����را، ف����ي ال���ف���ض���اء ال��ث��ق��اف��ي 
ل���ل���ك���ون���ف���درال���ي���ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ل��ل��ش��غ��ل ب���ال���دار 
البيضاء- املقر املركزي، في لقاء حضره جمهور 
ن��وع��ي وت��م��ي��ز ب��ال��ت��ف��اع��ل ب���ن ص��اح��ب "ال��ش��ي��خ 
وامل��ري��د" وج��م��ه��رة املثقفن وال��ن��ق��اب��ي��ن. وسير 
رئيس  حليفي،  شعيب  والناقد  ال��روائ��ي  اللقاء 
م��خ��ت��ب��ر ال����س����ردي����ات ب���امل���غ���رب، ح���ي���ث أب������رز ف��ي 
مستهل اللقاء أن عبد الله حمودي باحث له أثر 

قوي على الثقافة املغربية.
ال����ب����اح����ث  ه���������ذا  ق����ي����م����ة  أن  وأك������������د ح����ل����ي����ف����ي 
األنثروبولوجي تكمن في ارتباطه أشد االرتباط 
بقضايا املجتمع املغربي في جوانبه الساخنة، 
ليس فقط بحكم تخصصه ومهنته، وإنما أيضا 

انطالقا من هويته وثقافته. 
ح�����م�����ودي  م������ؤل������ف������ات  أن  ح����ل����ي����ف����ي  وأب���������������رز 
ي���ت���ش���اب���ك ف���ي���ه���ا ال���ف���ك���ري ب��ال��ع��ل��م��ي وال���ث���ق���اف���ي 
ب���األن���ث���روب���ول���وج���ي، وذل�����ك ف���ي دن����و م���ن نبض 
املجتمع، حيث أن الرهان املعقود في كل ما كتبه 
ق��ائ��م على ه��م النهوض وال��ت��ق��دم واالن��ف��الت من 

كماشة التخلف.
وق�������د ارت����������أى ع����ب����د ال�����ل�����ه ح�����م�����ودي أن ي���ب���دأ 
م��ح��اض��رت��ه ب��ال��ح��دي��ث ع���ن ح��ي��ات��ه، ح��ي��ث أب���رز 
ترفرف  شاهدها  منذ  املغربية  بالراية  ارتباطه 
وهو صبي، ففرح بهذا الحدث الرمزي لكونه لم 
يكن يرى سوى العلم الفرنسي بألوانه الثالثة. 
وق�������ال، ف����ي ه�����ذا ال����ص����دد إن�����ه رف�����ض ال��ج��ن��س��ي��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة، ال��ت��ي م��ن��ح��ت ل��ه ع��ن��دم��ا ك���ان ي��درس 
في بالد األن��وار، كما فعل األم��ر نفسه بأمريكا، 
معتزا بمغربيته، ورافضا أن تدافع عنه سفارة 
أف��ك��اره أو مواقفه تجاه  أجنبية إذا ما زج��ت به 

السلطة في السجن.
وق�����ال امل���ت���ح���دث إن ال��ع��ل��م ب�����دون م���م���ارس���ة ال 
ي��ن��ف��ع ف���ي ش�����يء، وال ي��س��ت��ح��ق أن ي��ح��م��ل إس��م 
علم، خصوصا حينما يروم البحث في أوضاع 
امل��واط��ن��ن وال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ؤرق��ه��م. ك��م��ا أب���رز 
تطلعات  م��ن  تنطلق  البحثية  مشاريعه  ك��ل  أن 

الناس، وأنه سعى دوما إلى االرتباط بمجتمعه 
ودراس�������ة م��ش��اك��ل��ه، م��ع��ت��ب��را أن اإلن����س����ان ب���دون 
اخ���ت���ي���ارات وم���ي���والت ه���و ك�����األرض ال��ق��اح��ل��ة ال 
تنبت شيئا، إال أن��ه أل��ح ف��ي امل��ق��اب��ل على أخ��ذه 
دوم�����ا م��س��اف��ة م��وض��وع��ي��ة م���ع ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي 
يدرسها مهما كانت تمس ذاته وتحاول التأثير 
عليها، حتى يكون وفيا للعلم ويضيء جوانب 
رؤيتها  عن  عواطفه  تعميه  مجتمعه  في  خفية 

ويعمل أهل السياسة على إهمالها.
وبن عبد الله حمودي أن الحضارة الجديدة 
تقوم على الرأسمال الالمادي، الذي يمثله اليوم 
وامل��ب��ت��ك��رون.  وال��ع��ل��م��اء  والتقنيون  امل��ه��ن��دس��ون 
وأب���رز أن ب��ارادي��غ��م��ات إن��ت��اج ال��ث��روة وال��ص��راع 
مما  تغيرت  ق��د  التواصليات  عصر  ف��ي  حولها 
ي��س��ت��وج��ب م��ع��ه��ا ت��غ��ي��ي��ر ال���ت���ص���ورات وأش���ك���ال 
األنثروبولوجيا  أستاذ  القديمة. ودعا  التعامل 
ورئ���ي���س ق��س��م ال��ش��رق��ي��ات ب��ج��ام��ع��ة ب��رن��س��ت��ون 
األم��ري��ك��ي��ة، إل���ى ض�����رورة اب���ت���داع ن��م��ط ع��ض��وي 
جديد للعمل الثقافي، في ظل التحوالت السريعة 
ال��ج��اري��ة ال��ت��ي تحتم ع��ل��ى امل��ث��ق��ف وال��ب��اح��ث أن 
ي��ع��ث��ر ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة م��الئ��م��ة ون���اج���ع���ة لتجسير 

العالقة بن العالم واملمارس، على ضوء املفهوم 
القديم للمثقف العضوي.

وأك���د امل��ح��اض��ر أن ال��رأس��م��ال ال��ج��دي��د ل��م يزل 
غير مفهوم وال مستوعب عندنا هنا في املغرب، 
م���ع أن ل���ه ان��ع��ك��اس��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ك��ب��ي��رة ت��ؤث��ر 
ليس فقط على مفاهيم العمل والطبقة الشغيلة 
يمس  بل  عقود،  عبر  ترسخت  كما  والباطرونا 
على  بالسلب  وي��ؤث��ر  النقابي  العمل  العمق  ف��ي 
جدواه إذا لم يتم ضبط هذه التحوالت. وأوضح 
أن الرأسمال املالي حول طريقه اليوم إلى ميدان 
أكبر من خالل  التواصليات، وص��ارت خطورته 
سرعة تنقله عبر العالم، الهثا خلف االمتيازات 
أينما ظهرت، ومحققا سرعة خيالية في األرباح 
أو اإلفالس حسب امليدان الذي يدخل إليه، وهو 
ما يجعل العمال أكبر ضحاياه من خالل تكريس 
ال�����ال اس���ت���ق���رار ف����ي ح��ي��ات��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة وض���ي���اع 
ال��ح��ق��وق ع��ل��ى أس���اس ن��م��ط امل��ن��اول��ة ال���ذي ص��ار 
البلدان  ف��ي  امل��ق��اوالت  م��ن  ال��ع��دي��د  مهيمنا على 

املصنعة وتلك التي تنتمي إلى العالم الثالث.
وتطرق عبد الله حمودي، في محاضرته، إلي 
ث��الث��ة ن��م��اذج م��ق��اوالت��ي��ة، همت األول���ى شركات 

املناولة في مجال الفوسفاط، والثانية في مصفاة 
األزب��ال  لتدبير  »سيطا«  شركة  والثالثة  سامير، 
بالدار البيضاء عبر التفويض. ورصد أن املشترك 
بينها هو كون الشركات التي تناول هذه املشاريع 
أو  العاملة تغدو مجرد جبهة  االقتصادية باليد 
واجهة تتناسل خلفها العديد من شركات املناولة 
األخ��رى بشكل يجعلها تتملص مما تترتب عنه 
امل���س���ؤول���ي���ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص ح���ق���وق ال���ع���م���ال ال��ذي��ن 

يجدون أنفسهم بدون مخاطب محدد 
ون����ع����ت امل����ت����ح����دث ه�������ذا ال����ن����م����ط ال����ج����دي����د م��ن 
الشركات القائم على املناولة بالترحال، شأنه في 
ذلك شأن الرأسمال العوملي املترحل، مما تكون له 

انعكاسات خطيرة على السلم االجتماعي. 
وأوضح أن تحصيل الحقوق أمام هذا الوضع 
ال��ج��دي��د، ال����ذي ي��ك��رس ال��ه��ش��اش��ة وي��ف��ق��د ال��ع��ام��ل 
ق�����درت�����ه ع���ل���ى ال����ت����ف����اوض ع�����ن ح���ق���وق���ه وي��ج��ع��ل��ه 
ع��ام��ال مؤقتا على ال����دوام وع��رض��ة ألب��ش��ع أن��واع 
االس���ت���غ���الل، ال ي��ت��أت��ى إال ب��ال��ع��ض ع��ل��ى م���ا هو 
املحلية،  للمجالس  املسؤولية  وتحميل  محلي، 
مشيرا إلى أن تكوين الرأسمال الالمادي محتكر 
اليوم من طرف طبقة اجتماعية انطالقا من تعليم 
خ��اص راق ال يمكن ال��ول��وج إليه إال من ل��دن هذه 

الطبقة امليسورة، مما يكرس الفجوة الطبقية.

عبد الله حمودي يحاضر في الدار البيضاء
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 "أحالم بالمؤنث" ديوان شعري جديد لبشرى فاضل

350  دار نشر تشارك في معرض 
عمان الدولي للكتاب

 

افتتحت مؤخرا، بنواحي العاصمة األردنية عمان فعاليات معرضها 
 18 تمثل  نشر  دار   350 ق��راب��ة  بمشاركة  للكتاب،  عشر  السابع  ال��دول��ي 

دولة، باإلضافة إلى األردن.
وأكد رئيس اتحاد الناشرين األردنين، ومدير املعرض فتحي البس، 
في كلمة االفتتاح، أن هذا املعرض املنظم إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، 
ت��ح��ت ش��ع��ار "ك��ل��ن��ا ن���ق���رأ"، ي��ش��ك��ل ن��ش��اط��ا ث��ق��اف��ي��ا وح��ض��اري��ا م��ت��م��ي��زا، 
للتنمية  رافعة  الثقافية تعد  الصناعات  أن  إل��ى  الصدد  ه��ذا  مشيرا في 

االقتصادية واالجتماعية وبشتى مجاالتها املستدامة.
وق���ال "ال���ب���س" إن م��ع��رض ع��م��ان ال���دول���ي ل��ل��ك��ت��اب، ال���ذي ت��ش��ارك فيه 
دول����ة اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��ض��ي��ف ش���رف ل��ه��ذه ال������دورة، يعتبر 
أيضا نشاطا ثقافيا معرفيا تنويريا ومهنيا بامتياز، يعكس الصورة 
الحضارية للمملكة، ويحقق التفاعل الحضاري بن األردنين وبعدهم 
ال��ع��رب��ي وال���دول���ي، م��ش��ي��را إل���ى أن م��ص��ر س��ت��ك��ون ضيفة ش���رف ال���دورة 

القادمة للعام 2018.
وركزت كلمات باقي املتدخلن على أهمية هذا املعرض الثقافي الذي 
تتزامن دورته لهذه السنة مع فعاليات االحتفال بعمان عاصمة الثقافة 
نوعية  إض��اف��ة  ال����دورة تشكل  ه��ذه  أن  للعام 2017، معتبرة  اإلس��الم��ي��ة 
الكتاب  بصناعة  املعنية  وامل��ؤس��س��ات  امل��ش��ارك��ة،  النشر  دور  حيث  م��ن 

والبرنامج الثقافي املتميز.  
ويتضمن املعرض، الذي ينظمه اتحاد الناشرين األردنين بالتعاون 
مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، برنامجا ثقافيا نوعيا ومميزا، 
فكرية،  ن���دوات  وك��ذا  لأطفال،  وق���راءات قصصية  وأمسيات قصصية، 
الناقد  للمعرض،  عشرة  السابعة  ال���دورة  تكريم شخصية  إل��ى  إض��اف��ة 

واألديب األردني إبراهيم السعافن. 
الثقافي  للفعل  م��الذا  أصبحت  التظاهرة  ه��ذه  أن  املنظمون  ويعتبر 
ال��ص��دي��ق��ة، وك���ذا محطة  ال��ع��رب��ي��ة الشقيقة وال�����دول  ال����دول  ال���ذي يجمع 
ل��ل��ن��اش��ر ال��ع��رب��ي ب��ع��د أن أص��ب��ح م��وع��دا س��ن��وي��ا ي��م��ت��از ب��ح��س��ن اإلدارة 
الدبلوماسية  بمثابة  والكتاب  الثقافة  أن مكونات  والتنظيم، مضيفن 

الناعمة األكثر تأثيرا في تشكيل العالقات بن الدول والشعوب. 
شرف  كضيف  املتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول��ة  اختيار  وبخصوص 
هذه الدورة، اعتبر املنظمون أن هذه الدولة تشهد نهضة ثقافية واسعة 
اهتمام  م��دى  وتعكس  ع��ام��ة،  العربية  الثقافة  ت��خ��دم  متنوعة  وب��رام��ج 
الدولة بالتنمية الثقافية، خاصة أنها تشارك ببرنامج غني، يقود إلى 

تفاعل حضاري وثقافي مميز بن األردن واإلمارات.

بيان التحاد كتاب المغرب

إدانة لقرارات "المؤتمر العام االستثنائي" لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

العلم بدون ممارسة ال ينفع في شيء

< محمد التفراوتي
وسبل  العربية  البيئة  أول��وي��ات  وتحديد  رص��د  مسيرة  انطلقت 
التواصل بن الجمهور واملسؤولن قبيل سنة 2006 كبادرة مميزة 
التي  "البيئة والتنمية"  أطلقتها مجلة  العربي  الوطن  ألول مرة في 
ي��دي��ره��ا األس���ت���اذ ن��ج��ي��ب ص���ع���ب، رئ���ي���س امل��ن��ت��دى ال��ع��رب��ي للبيئة 
والتنمية، وذلك من خالل استطالع بيئي شمل 18 بلدا عربيا يروم 
ك��ه��دف اس��ت��رات��ي��ج��ي وض���ع س��ي��اس��ات ب��ي��ئ��ي��ة ت��س��ت��ج��ي��ب لتطلعات 

الناس.
وعرضت نتائج االستطالع في سياق تقرير تحليلي في مؤتمر 
اقليمي حاشد حول "ال��رأي العام العربي والبيئة" من تنظيم مجلة 
"ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة"، ب��االش��ت��راك م�����ع ب��رن��ام��ج األم���م امل��ت��ح��دة للبيئة 
ال��وزراء العرب املسؤولن عن ش��ؤون البيئة  واألمانة الفنية ملجلس 

وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
البيئي،  ل��ل��ت��ده��ور  ال��رئ��ي��س��ي  ال��س��ب��ب  أن  وب���ن االس��ت��ط��الع األول 
ال��ع��رب��ي، ه��و ع��دم االل��ت��زام بالتشريعات وال��ق��وان��ن.  وف��ق الجمهور 
واملبيدات  واألس��م��دة  والنفايات  ال��ه��واء  تلوث  الجمهور  اختار  وق��د 
ال��وع��ي وم��ص��ادر امل��ي��اه ك��أب��رز املشكالت البيئية.  ال��زراع��ي��ة وضعف 
وقال نجيب صعب كلمته الشهيرة آنذاك: "لقد قال الجمهور كلمته، 

وعلى الحكومات أن تسمع".
دراس��ة كبيرة وهامة جدا،  التقرير، حينها، حصيلة  ه��ذا  وشكل 
حيث التقى صناع القرار واإلعالم والجمهور، من مسؤولن، ورؤساء 
منظمات إقليمية ودولية، وباحثن وخبراء بيئين، ورؤساء تحرير 

صحف، وممثلن عن املجتمع املدني، وعن القطاع .
وتأسس املنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي ضم بن أعضائه 
البيئة العربية والدولية. وتواصلت اإلص��دارات  أهم الخبراء ورواد 
ال��س��ن��وي��ة ل��ت��ق��اري��ر أك��ادي��م��ي��ة رص����دت االش���ك���االت ال��ك��ب��رى للمشهد 
البيئي العربي امتدت لعقد من الزمن وشملت عموم الظواهر البيئة 

وتشعباتها املختلفة .
وبعد عقد من العمل الدؤوب وقف املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
)أف����د( وق��ف��ة تأملية وم��ق��ارب��ة ت��ش��ارك��ي��ة م��ع ال����رأي ال��ع��ام والجمهور 
العربي م��ن خ��الل استطالع ث��ان ل��ل��رأي ال��ع��ام ف��ي 22 بلدا عربيا من 

ضمنها املغرب، شارك فيه أكثر من عشرين ألف عربي .
وأفادت نتائج االستطالع أن الجمهور العربي يتفق والخبراء في 
أن تغير املناخ، مشكلة "خطرة" في بلدانهم.  كما أن الوضع البيئي 
العربي، استمر في التدهور طوال العقد األخير، وأن 61 في املائة من 
املشاركن في االستطالع، قالوا إن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، 

مقابل 80 في املائة يعتقدون بأنه سيئ.
ويعتقد نحو 95 باملائة من املشاركن في االستطالع بأن بلدانهم 
ال تتصدى بما يكفي للتحديات البيئية، وأن الحكومات ال تبذل ما 

يكفي لهذا الغرض وإلدارة البيئة على نحو صحيح.
"أحرز  الجوانب، لكنه  العربية في مختلف  البيئة  وتراجع وضع 
تقدما على بعض الجبهات، والتحسن املتواضع الذي حصل، مهّدد 

في حال استمرار الصراعات والحروب وعدم االستقرار".
وع��ل��ل امل���ش���ارك���ون ف���ي االس��ت��ط��الع أس���ب���اب ال��ت��ده��ور ال��ب��ي��ئ��ي في 
بلدانهم إلى سوء اإلدارة البيئية، وعدم االلتزام بتشريعاتها وضعف 

أجهزة حماية البيئة وموازناتها.
املائة عبروا عن رغبتهم  في  أن 27  االستطالع  نتائج  وأوضحت 
لاللتزام  مستعدون  املائة  في  و25  البيئية،  بالحمالت  املشاركة  في 

بالتشريعات البيئية، في حن أن 24 في املائة يتطلعون للتطوع في 
لديهم مانع في دفع  املائة ليس  أن 17 في  أي نشاطات بيئية، كما 

ضرائب للبيئة.
وتدهورت نوعية الهواء في البلدان العربية، وتضاعفت انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون، وفقا ملا أظهرت املستويات املسجلة لتلوث 
ال��ه��واء ف��ي امل���دن العربية، إذ ت��راوح��ت ب��ن 5 و10 أض��ع��اف ال��ح��دود 

القصوى التي حددتها منظمة الصحة العاملية.
م��وارد  ملحدودية  نظرا  العربية،  املنطقة  في  املياه  ن��درة  وتتفاقم 
امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة امل��ت��ج��ددة وت��ده��ور ج��ودت��ه��ا، وت��زاي��د النمو السكاني 
ونقص األموال لتمويل البنى التحتية للمياه، علما بأن نحو 40% 

من السكان العرب يعيشون في فقر مائي مطلق. 

وتشكل البلدان العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم. ومن 
اإلجمالية  العربية  الغذائية  الفجوة  سجلت  النقدية،  القيمة  حيث 
إل��ى 34 مليار  العام 2005  زي��ادة كبيرة من 18 مليار دوالر أميركي 
الهدر  إل��ى ض��رورة تخفيف  التقرير  العام 2014، لذلك خلص  دوالر 
وتحسن اإلنتاجية وزيادة املوازنات املخصصة لأبحاث الزراعية، 

والتعاون اإلقليمي.
وتضع االتجاهات الحالية الستخدام الطاقة االقتصادات العربية 
الطاقة  ال��ع��امل��ي، فمساهمة  الصعيد  ك��ف��اءة على  ال��ب��ل��دان  أق��ل  ضمن 
ف��ي ح��دود %3.5، لكن  ت��زال هامشية  م��ا  الطاقة  ف��ي مزيج  املتجددة 
التوقعات إيجابية في الغالب، بحيث يتوقع بأن يتضاعف حجمها 

حتى العام 2020 .

وأع��ل��ن��ت 12 دول���ة ع��رب��ي��ة ع��ن أه����داف للطاقة امل��ت��ج��ددة، تتجاوز 
امل��غ��رب واإلم������ارات واألردن وال��ج��زائ��ر ومصر  امل���ائ���ة، بينها  ف��ي   20

والسعودية وتونس.
يشار أن املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( سيعرض تقريره 
ال��س��ن��وي ال��ع��اش��ر "ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ع��ش��ر س��ن��ن" خ���الل مؤتمره 
السنوي الذي سيعقد في بيروت في شهر نونبر املقبل. وسيرصد 
التقرير التغيرات البيئية خالل العقد املاضي، مركزا على التغيرات 
ف��ي اإلدارة وال��س��ي��اس��ات البيئية وم��ج��االت امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وال��غ��ذاء 
ونوعية الهواء والبحث العلمي البيئي واالقتصاد األخضر، محاوال 
تناول مكامن القوة والضعف واستخالص النتائج واقتراح إجراءات 

تقويمية ترسم خارطة طريق نحو مستقبل أفضل.

ت���ش���ارك وزارة ال��ث��ق��اف��ة ب��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز امل��غ��رب��ي إلن��ع��اش 
ال��دول��ي  ف��ران��ك��ف��ورت  م��ع��رض  ف���ي   Maroc Export(( ال����ص����ادرات 
إل��ى 15 أكتوبر  الفترة املمتدة من 11  للكتاب املزمع عقده خ��الل 

.2017
 وت��دخ��ل ه���ذه امل��ش��ارك��ة ف��ي إط����ار س��ي��اس��ة وزارة ال��ث��ق��اف��ة في 
دعم النشر والكتاب، حيث تدعم مشاركة الناشرين املغاربة من 
النفقات املتصلة  خ��الل إتاحة رواق من 40م2، وتغطية ج��زء من 

باملشاركة. 
 ويستفيد من هذا الدعم في معرض فرانكفورت كل من: املركز 
الثقافي للكتاب، منشورات فاصلة، ملتقى الطرق، ينبع الكتاب، 

en toutes lettres  مرسم، الفنيك،  منشورات مليكة و منشورات
ف��ران��ك��ف��ورت بمثابة ب��ورص��ة دولية  ل��إش��ارة يعتبر م��ع��رض   
كبرى في مجال صناعة الكتاب، وتداول الحقوق، وعقد الشراكات 

في مجال النشر والترجمة. 

بشرى فاضل

المغرب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 

رئيس اتحاد كتاب املغرب عبد الرحيم العالم

عبد الله حمودي

اإلثنني 9 أكتوبر 2017 - العدد: 78231

 الهوية والذاكرة ومسارات االعتراف
مؤلفا  والسلم  الديمقراطية  أج��ل  م��ن  املشتركة  ال��ذاك��رة  م��رك��ز   أصدر 

بعنوان: »الهوية، الذاكرة ومسارات االعتراف«.
 وي��ت��ض��م��ن امل��ؤل��ف ال���ص���ادر ع��ن م��ن��ش��ورات »م��ل��ت��ق��ى ال���ط���رق« أع��م��ال 
امل��ن��اظ��رة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ح���ول امل���وض���وع م��ط��ل��ع ال��س��ن��ة ال��ج��اري��ة 
الجديدة  األمازيغيىة  للسنة  ال��دول��ي  املهرجان  هامش  على  بمكناس، 

.2967
وأوضح رئيس مركز الذاكرة املشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، 
ي��روم »إيجاد  املؤلف  ه��ذا  أن  للكتاب،  السالم بوطيب، في تقديمه  عبد 
عناصر أجوبة عن أسئلة مرتبطة بالهوية واإلشكالية املطروحة من قبل 

الذاكرة في عالقتها املعقدة مع االعتراف«.
 وي��ت��وزع امل��ؤل��ف على ثالثة م��ح��اور، ه��ي »ال��ه��وي��ة وال��ذاك��رة: مبادئ 
ورك����ائ����ز«، و«ال���ه���وي���ة، ال���ذاك���رة وم���س���ارات االع����ت����راف: ت���ج���ارب دول���ي���ة«، 

و«الهوية، الذاكرة ومسارات االعتراف: التجربة املغربية«.
يذكر أن هذه املناظرة شهدت مشاركة مفكرين بارزين، وشخصيات 
سياسية، ومناضلن ومدافعن عن حقوق اإلنسان، وصحفين، وعلماء 
اجتماع قدموا من عدة دول، منها فرنسا، وإسبانيا، والجزائر، ولبنان، 

وليبيا.

أك�����د خ����ب����راء ال���ت���أم���وا ف����ي إط������ار ورش����ة 
ب��ف��اس، م��ؤخ��را، أن ت��دب��ي��ر امل���اء وال��ح��ف��اظ 
على النظم البيئية واملياه العذبة باملغرب 

يشكالن أكبر تحد في العقود املقبلة.
وش���������ددوا خ�����الل ورش������ة ح�����ول ال��ت��دف��ق 
ال��ب��ي��ئ��ي ب���ح���وض س���ب���و، ن��ظ��م��ت ب��م��ب��ادرة 
مشتركة لبرنامج )الشراكة بن الصندوق 
علوم  م��درس��ي  وجمعية  للطبيعة  العاملي 
املائي  ال��ح��وض  ووك��ال��ة  واألرض(  الحياة 
ل��س��ب��و، ع��ل��ى أن "م��س��ت��ق��ب��ل م���ي���اه األن���ه���ار 
ت��ق��دي��ر وامل���ع���رف���ة العميقة  ب��م��دى  م��رت��ب��ط 
تحتضنها  التي  املتميزة  البيئية  بالنظم 
لإنسان،  توفرها  التي  الحيوية  وامل���وارد 
القوي  القانوني واملؤسساتي  الدعم  وكذا 

آلليات التدبير".
وحسب املتدخلن، فإن مصادر الضغط 
ال���ب���ش���ري���ة ك��ت��ك��ث��ي��ف اس���ت���خ���دام األراض������ي 
واالس�����ت�����غ�����الل امل�����ف�����رط ل���ل���م���ي���اه ال���ج���وف���ي���ة 
النمو  بسبب  امل��ي��اه  على  املتزايد  والطلب 
تساهم  عوامل  واالقتصادي،  الديمغرافي 
العذبة  للمياه  البيئية  النظم  في هشاشة 

والطلب املرتبط بها.

وكالة  مديرة  الحوات  سميرة  وسجلت 
ال����ح����وض امل����ائ����ي ل��س��ب��و أن ت��ت��ب��ع ج����ودة 
املياه عموما وفي هذا الحوض على وجه 
الخصوص، مبني على محددات فيزيائية 
وك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وب��ك��ت��ي��ري��ة ل��ل��م��ي��اه م���ن دون 

األخذ في االعتبار املعيار البيئي.
وأض��اف��ت ال��ح��وات أن��ه ان��ط��الق��ا م��ن هذا 
امل��ش��روع لتقييم  ب��رزت فكرة ه��ذا  املعطى، 
ال��ح��ال��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��م��ي��اه ال��س��ط��ح��ي��ة لنهر 
سيبو م��ن خ��الل إن��ش��اء ن��ظ��ام للرصد مع 
م���راع���اة ال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ت��ن��وع البيئي 

املائي.
وذك���������رت ب������أن ح������وض س���ب���و ي��ح��ت��ض��ن 
ساكنة تناهز 2. 6 مليون نسمة، ضمنها 
30 ف�����ي امل�����ائ�����ة ي���ق���ي���م���ون ب��م��ن��ط��ق��ة س��ه��ل 
ال��س��اي��س ال��ت��ي ت��ش��م��ل ال��ح��اض��رت��ن ف��اس 
وم��ك��ن��اس ون��ح��و ع��ش��رة م���راك���ز ح��ض��ري��ة. 
كما أن الساكنة الحضرية التي تقطن في 
73 مدينة ومركز بالحوض فيقدر عددها 
ب7. 3 م��ل��ي��ون ن��س��ب��ة، ف��ي ح��ن أن ساكنة 
العالم القروي تقيم بأزيد من 6 آالف دوار.
ومن جانبه، أف��اد محمد فخاوي خبير 

خبراء: الحفاظ على النظم البيئية بالمغرب.. أكبر تحد خالل العقود المقبلة 

التغيرات البيئية في العالم العربي 
خالل عشر سنوات.. وضع متفاقم 

رغم الجهود المبذولة

منتدى البيئة والتنمية يستعد لعرض نتائج استطالع بيئي شمل 22 بلدا عربيا

ب��امل��ع��ه��د ال��ع��ل��م��ي ب��ال��رب��اط ب���أن استعمال 
املوارد املائية عبر العالم ساعد على تهيئة 
مكثفة وإنشاء بنيات تحتية على مستوى 
م��ج��اري امل��ي��اه، م��م��ا تسبب ف��ي اخ��ت��الالت 

وظيفية للنظم البيئية املائية.
وقال فخاوي "إنه فضال عن الهواجس 
البيئية، يمكن أن يمس هذا الوضع بعض 
ال��خ��دم��ات ال��ح��ال��ي��ة ك��إن��ت��اج امل����اء ال��ص��ال��ح 
املستقبلية من خالل  الخدمات  أو  للشرب 

التأثير على دينامية التوظيف البيئي".
وت�����اب�����ع أن������ه ع���ل���ى امل����س����ت����وى ال���وط���ن���ي 
وإليالء اهتمام خاص بسد عالل الفاسي، 
ت��م ال���ش���روع ف��ي إن��ج��از دراس�����ات م��ت��ع��ددة 
ال���ت���خ���ص���ص���ات ف����ي إط�������ار م����ش����روع ح���ول 
التدفق البيئي الذي من املقرر تطبيقه على 
م��س��ت��وى ح���وض س��ب��و، ب��م��ا يمثل مرحلة 
أول����ي����ة ن���ح���و ت��ح��ص��ي��ل ق����اع����دة م��ع��ط��ي��ات 
ت���خ���ص ط�����رق ت���دب���ي���ر األح��������واض امل���ائ���ي���ة، 
مضيفا أن الهدف من ذلك هو القدرة على 
أج��ل تحقيق  من  مقاربات مماثلة  تطبيق 
نتائج أفضل وتوزيع أكثر تكافؤا للمياه.

وخ���ل���ص امل���ت���دخ���ل إل����ى أن م���رام���ي ه��ذا 

امل�����ش�����روع ي���م���ك���ن ت��ق��س��ي��م��ه��ا إل�����ى أه�����داف 
مباشرة )على املدى القصير( وأخرى غير 
وذل��ك عبر جملة  األم���د(،  )بعيدة  مباشرة 
م����ن امل�����ب�����ادرات ض��م��ن��ه��ا ج���م���ع امل��ع��ط��ي��ات 
املتعلقة بتقييم التدفق البيئي لسبو على 
مبدأ  وتقديم  الفاسي،  ع��الل  س��د  مستوى 
ال��ت��دف��ق ال��ب��ي��ئ��ي، وت��روي��ج امل��ن��ه��ج الشامل 
ال��ت��دف��ق��ات البيئية  ل��ت��ق��ي��ي��م  ك��م��ن��ه��ج رائ����د 

باملغرب.
واندرجت هذه الورشة في إطار دراسة 
رائ������دة م��وج��ه��ة ل��ت��ح��دي��د ال��ت��دف��ق ال��ب��ي��ئ��ي 
ع��ل��ى م��س��ت��وى س��د ع���الل ال��ف��اس��ي، بهدف 
السطحية  للمياه  البيئية  الجودة  ضمان 
والحفاظ على التنوع البيولوجي ملجاري 

املياه، وفق وكالة الحوض املائي لسبو.
وأنجزت هذه الدراسة من خالل أبحاث 
م��ت��ع��ددة ال��ت��خ��ص��ص��ات ف���ي إط�����ار ش��راك��ة 
بن وكالة الحوض املائي لسبو وبرنامج 
للطبيعة  العاملي  الصندوق  بن  )الشراكة 
الحياة واألرض(،  وجمعية مدرسي علوم 
وتمحورت حول التدفق البيئي الذي يجب 

تطبيقه على مستوى سد عالل الفاسي.

< حاوره: محمد التفراوتي
السنوات  خللال  الللعللربللي  البيئي  املشهد  عللرف   >>
العربي  املنتدى  واكبها  مهمة  حتللوالت  األخلليللرة  العشر 
مختلف  قللاربللت  وازنلللة  بتقارير  )أفلللد(  والتنمية  للبيئة 

األبعاد واملناحي. ما هي أبرز مامح هذه املشهد؟
< وض����ع  ال��ب��ي��ئ��ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ت��راج��ع في 
جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدما بطيئا على بعض 
ال���ذي حصل  امل��ت��واض��ع  التحسن  أن  غير  الجبهات. 
مهدد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب 
وعدم االستقرار. هذا هو االستنتاج الرئيسي الذي 
توصل إليه التقرير الجديد للمنتدى العربي للبيئة 
عشر  في  العربية  "البيئة  وعنوانه  )أف��د(  والتنمية 
س��ن��ن"، ال���ذي يطلق ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��س��ن��وي العاشر 

للمنتدى في بيروت في 2 نوفمبر املقبل.
ع��ل��ى امل���س���ت���وى اإلق���ل���ي���م���ي، وع���ل���ى رغ����م ع��ش��رات 
االستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية 
املستدامة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، لم 
يحرز تقدم ملموس في التطبيق. أما على الصعيد 
ال���وط���ن���ي، ف��ق��د ت���ع���ززت امل���ؤس���س���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��وج��ه 
ف��ي اإلدارة  التحسينات  ع��ن بعض  أس��ف��ر  ع���ام، مما 
البيئية. وبرز التحول الرئيسي في السياسة العامة 
الطاقة واملياه،  في االص��الح��ات األخيرة في أسعار 
في  للنفط  املنتجة  الرئيسية  ال��ب��ل��دان  ذل��ك  ف��ي  بما 
مجلس التعاون الخليجي. وباإلضافة إلى إصالح 
اعتماد  في  تقدما  املنطقة  الدعم، شهدت  سياسات 
سياسات للطاقة املستدامة، بما فيها أهداف وخطط 

عمل لكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة املتجددة.

وقد شهد العقد املاضي انتقاال ملموسا للبلدان 
العربية نحو االقتصاد األخضر. فمن الصفر تقريبا 
استراتيجية  أو  أخضر  اقتصاد  انظمة  اعتماد  في 
املغرب،  بينها  من  بلدان،  أدرج��ت سبعة  مستدامة، 
عناصر االقتصاد األخضر واالستدامة في خططها. 
وأع��ط��ى ه���ذا إش����ارة ق��وي��ة للقطاع ال��خ��اص ل��زي��ادة 
االس���ت���ث���م���ارات أض���ع���اف���ا، وخ���ص���وص���ا ف����ي ال��ط��اق��ة 
تحديات  تعاني  عامة  املنطقة  زال��ت  وم��ا  املتجددة. 

كبرى في موارد املياه العذبة.
املتجددة في مزيج  الطاقة  أن مساهمة  ويالحظ 
ال��ط��اق��ة ال ت����زال ه��ام��ش��ي��ة ف���ي ح����دود 3.5 ف���ي امل��ائ��ة 
كمعدل عام للمنطقة العربية كلها. إال أن التوقعات 
ي��ت��وق��ع أن يتضاعف  ال��غ��ال��ب، بحيث  ف��ي  إي��ج��اب��ي��ة 
دول��ة عربية  حجمها حتى سنة 2020. وأعلنت 12 
عن أه��داف للطاقة املتجددة، تتجاوز 20 في املائة، 
بينها امل��غ��رب واإلم����ارات واألردن وال��ج��زائ��ر ومصر 

والسعودية وتونس.
وقد تدهورت نوعية الهواء في البلدان العربية، 
فوصلت املستويات املسجلة لتلوث الهواء في املدن 
العربية إلى ما بن 5 و10 أضعاف الحدود القصوى 

التي حددتها منظمة الصحة العاملية.
ومن أجل ضمان االنتقال الناجح إلى بيئة أفضل 
كدعامة أساسية للتنمية املستدامة، تحتاج البلدان 
ال��ع��رب��ي��ة ع���اج���ال إل����ى ت��رج��م��ة إع���الن���ات���ه���ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ك��ث��ي��رة إل���ى ب��رام��ج 
عمل ملموسة. وال بد من اإلشارة إلى أن االستقرار 
السياسي واألمن في البلدان العربية يشكالن شرطا 
ض����روري����ا ل��ص��ي��اغ��ة وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

طويلة األجل للتنمية املستدامة، تشمل البيئة.

<< كيف تقيمون وضع املغرب في سياق هذه التقارير 
والغذاء  والللهللواء  والطاقة  املياه  قطاعات  مستوى  على 

واالقتصاد األخضر؟
< أب����رز م��ا ت��ح��ق��ق ف��ي امل��غ��رب إدخ����ال ال��ب��ي��ئ��ة في 
منظومة التنمية املستدامة على املستوى الوطني، 
وهذا ساعد في التصدي للتحديات املترابطة على 
ن��ح��و م��ت��ك��ام��ل. ف��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ق��ض��ي��ة ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ 
ف��رض ال��رب��ط ب��ن امل��ي��اه والطاقة وال��غ��ذاء ف��ي حزمة 
الطاقة  إل��ى  الجدي  التحول  الحلول. وق��د يكون  من 
امل���ت���ج���ددة أب�����رز م���ا ت���م ت��ح��ق��ي��ق��ه ف���ي امل���غ���رب، حيث 
ت��ج��اوزت االل��ت��زام��ات نسبة 52 ف��ي امل��ائ��ة م��ع حلول 
س��ن��ة 2030، وه����ذا ي��م��ث��ل أع��ل��ى األرق�����ام ع��امل��ي��ا على 
صعيد إدخ���ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة إل��ى م��زي��ج الطاقة 
خالل فترة ال تتجاوز 15 سنة. واألبرز أن املغرب بدأ 

في التنفيذ ولم يكتف بالخطط.

<< قام املنتدى باستطاع للرأي العام العربي في 22 
واملغرب  عامة  العربية  البيئة  وضع  ماهو  عربية.  دولللة 
هذا  سياق  في  املاضية  العشر  السنوات  خللال  خاصة 

االستطاع؟
< أظهر استطالع للرأي العام أجراه "أفد" في 22 
أن  ال��ع��رب��ي يتفق وال��خ��ب��راء على  الجمهور  أن  ب��ل��دا 
العشر  السنن  ط��وال  ال��ت��ده��ور  ف��ي  استمرت  البيئة 
األخ���ي���رة. ف��ق��د وج���د 60 ف��ي امل��ائ��ة أن وض���ع البيئة 
عظمى  غالبية  تعتقد  بينما  ي��ت��راج��ع،  بلدانهم  ف��ي 
وصلت إلى 95 في املائة أن بلدها ال يقوم بما يكفي 
للتصدي للتحديات البيئية، وأن الحكومات ال تبذل 
ما يكفي لهذا الغرض وإلدارة البيئة بشكل صحيح.

أم����ا ع��ل��ى م��س��ت��وى امل����غ����رب، ف��أظ��ه��ر االس��ت��ط��الع 
ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة ت��م��اي��زت ع��ن امل��ع��دل ال��ع��ام ك��م��ا عن 
معظم ال��ب��ل��دان األخ����رى. ف��ق��د رأى 44 ف��ي امل��ائ��ة من 
امل���ش���ارك���ن امل���غ���ارب���ة أن وض�����ع ال��ب��ي��ئ��ة ف����ي ب��ل��ده��م 
تحسن، بينما ق��ال 40 ف��ي امل��ائ��ة أن��ه ت��راج��ع. وق��ال 
60 في املائة أن الحكومة تقوم بجهد كاف للتعامل 
مقارنة  عامة،  البيئية  والتحديات  املناخ  تغير  مع 
بغالبية تجاوزت 90 في املائة على مستوى املنطقة. 
وق���د ح���دد امل���ش���ارك���ون امل��غ��ارب��ة أب����رز ث���الث مشاكل 
النفايات،  وإدارة  املائية،  باملوارد  بلدهم  في  بيئية 

وتغير املناخ.

نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(
المغرب نجح في إدخال البيئة ضمن منظومة شاملة للتنمية المستدامة على المستوى الوطني
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