
< أحمد سيجلماسي 
أس����دل ال��س��ت��ار م���ؤخ���را ع���ن ال������دورة ال��س��اب��ع��ة ل��ل��م��ه��رج��ان 
مسرح  أنشطتها  مختلف  احتضن  ال��ت��ي  للفيلم،  امل��غ��ارب��ي 
محمد ال��س��ادس ب��وج��دة، ب��إع��ان لجن التحكيم ال��ث��اث عن 

الفائزين بجوائزها.
 وهكذا منحت لجنة الجامعة الوطنية لألندية السينمائية 
ب��امل��غ��رب، امل��ك��ون��ة م���ن أم��ي��ن��ة ال��ص��ي��ب��اري وع���زي���ز عليلوش 
ومحمد حميمصة، جائزتها اليتيمة )جائزة دون كيشوط 
من  »آي��ة«  القصير  التونسي  للفيلم  السينفيليا(  جائزة  أو 

إخراج مفيدة فضيلة.
 كما وزعت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، برئاسة 
آسيف  وسهام  السعدي  رشيدة  وعضوية  اإلفريقي  فاطمة 
وص��ون��ي��ا ع��ك��اش��ة ون��ي��رم��ال ده�����ار، ج��وائ��زه��ا ع��ل��ى الشكل 

التالي: 

 الجائزة الكبرى وجائزة السيناريو: فاز بهما فيلم »آية«.
 جائزة اإلخراج: كانت من نصيب الفيلم الجزائري »أرض 

شاسعة« من إخراج لطيفة سعيد.
املغربي عبد  للممثل  ذك���ورا: منحت  التشخيص   ج��ائ��زة 
الله العمراني عن دوره في فيلم » عودة امللك لير » من إخراج 

هشام الوالي.
جائزة التشخيص إناثا: حصلت عليها املمثلة التونسية 
سهير بن عمارة عن دوره��ا في فيلم » عندما تبدأ السماء 

بالصراخ » من إخراج قيس مجري.
 ولم يفت هذه اللجنة منح تنويه خاص للفيلم املغربي 

»آلس« من إخراج فيصل بن.
عبد  برئاسة  الطويل،  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  أم��ا   
الحفيان ولطفي بوشوشي  الكريم برشيد وعضوية أحمد 
وج���ان بيير س��وف��ي��ر وب��ي��ي��ر ف��رن��س��وا الم��ب��وش، ف��ق��د ج��اءت 

نتائج مداوالتها كما يلي:

الجائزة الكبرى: فاز بها الفيلم التونسي »مصطفى زاد« 
من إخراج نضال شطة.

»ن���وح ال  امل��غ��رب��ي  للفيلم  التحكيم: منحت   ج��ائ��زة لحنة 
يعرف العوم« من بطولة وإخراج رشيد الوالي.

الفيلم   ج��ائ��زت��ي اإلخ�����راج وال��س��ي��ن��اري��و: ح��ص��ل عليهما 
الجزائري »إلى آخر الزمان« من إخراج ياسمني الشويخ.

 جائزة التشخيص ذك��ورا: كانت من نصيب عبد املومن 
شويات عن دوره في الفيلم التونسي »مصطفى زاد«. 

 جائزة التشخيص إناثا: نالتها املمثلة املغربية الشابة 
سارة بيرلس عن دورها في فيلم »الفراشة« من إخراج حميد 
باسكيط، واملمثلة التونسية سندس بلحسن عن دورها في 

فيلم »بنزين« من إخراج سارة العبيدي.
 ت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن الفيلم ال��ج��زائ��ري »ال��ع��ش��ي��ق« من 
إخ����راج ع��م��ار سيفضيل ه��و ال��وح��ي��د ال���ذي خ���رج ب���دون أي��ة 

 Cجائزة من مسابقة الفيلم الطويل.
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 < محمد التفراوتي
إش��راف عامل عمالة  إن��زك��ان، تحت  من هنا نظمت جماعة 
للدراسات وتحليل  املغربي  املركز  آيت ملول، وبتعاون مع  إنزكان 
السياسات وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية آيت 
للبيئة ورهانات  الجماعي  املرفق  "تدبير  ملول، ندوة علمية حول 

التجويد".
ون��اق��ش امل��ش��ارك��ون ف��ي امل��ل��ت��ق��ى ع���دة م���داخ���ات علمية ت��ن��اول��ت 
بالدرس ولتحليل محور "تدبير املرفق الجماعي للبيئة ورهانات 
تتطلع جلها ألفضل  بمقاربات مختلفة ورؤى متنوعة  التجويد"، 

خدمة وأجود األداء.
وت��ح��دث امل��ح��اض��رون ع��ن ال��ت��دب��ي��ر امل��س��ت��دام ل��ل��ن��ف��اي��ات الصلبة 
وس��ب��ل ت��غ��ي��ي��ر ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ق��ط��اع، وإم���ك���ان���ات اس��ت��ث��م��ار 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  مع تبني   ، س��ل��ي��م  ب��ش��ك��ل  وت��ث��م��ي��ن��ه��ا  ال���ن���ف���اي���ات 
رش��ي��دة تتغيا أس��س التنمية امل��س��ت��دام��ة، وذل���ك ف��ي س��ي��اق أج��ن��دة 
والتدوير  املصدر،  في  النفايات  إنتاج  بتقليص  توصي  والتي   21
واالس���ت���رج���اع وامل��ع��ال��ج��ة ال���ت���ي ي��ت��ع��ني أن  ت��ت��م ف���ي إط�����ار ي��ح��ت��رم 
املرتبطة  الخدمات  مجال  ف��ي  التغطية  نسب  م��ن  ال��رف��ع  ث��م  البيئة، 
مندمج  نظام  إط��ار  في  النفايات  تدبير  يستوجب  مما  بالنفايات، 
الصلبة  النفايات  لتدبير  الراهنة  الوضعية  ومستدام  وتشخيص 
الصعيد  للنفايات على  اإلنتاج  الى  خصائص  بالتطرق  باملغرب، 
الوطني، وآفاق تطوير تدبير املجال عبر مراجعة وتحيني البرنامج 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ن��ف��اي��ات، واع��ت��م��اد م��ن��ظ��وم��ات ج��م��ع وت��ث��م��ني ال��ن��ف��اي��ات، 
وتتبع   مل��راق��ب��ة  أن��ظ��م��ة  الجماعات ووضع  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
التنمية  شركات  إح��داث  على  التحفيز  ثم  الصلبة  النفايات  تدبير 
في  امل��ه��ام  بهذه  للقيام  الترابية  الجماعات  مجموعات  أو  املحلية 
واملؤسساتي  التشريعي  اإلط���ار  تأهيل  ع��ن  فضا  ت��ش��ارك��ي.  إط��ار 
م��ن خال  امل��س��ت��دام  للتدبير  ال��ازم��ة  املنشئات  وال��ت��دب��ي��ري وإق��ام��ة 
م���راك���ز ال��ت��ح��وي��ل وم��ح��ط��ات ال���ف���رز وال��ت��ث��م��ني وت��ك��وي��ن امل��ن��ت��خ��ب��ني 
إلدارة  استراتيجيات  اعتماد  يتطلب  كما  الجماعيني.  واملوظفني 
ال��ن��ف��اي��ات ت��ق��وم على أس���اس تعزيز آل��ي��ات ال��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بني 
مختلف امل��ت��دخ��ل��ني م��ن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وال��خ��اص وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
والقطاع غير املهيكل، وتقوية وتحديث آليات املراقبة وتتبع تنفيذ 

عقود التدبير املفوض للشركات التي تتولى تدبير هذا القطاع.
كطريقة  املفوض  التدبير  محور  معالجة  في  املشاركون  وانتقل 
من طرق تدبير مرفق النظافة ليتناولوا تجربتي التدبير املفوض 
ل��ن��ف��اي��ات ج��م��اع��ة إن���زك���ان م���ع ال��ح��ص��ي��ل��ة واإلن�����ج�����ازات، وال��ت��دب��ي��ر 
الشركة  واستعرضت  الكبير.  ألك��ادي��ر  العمومي  للمطرح  امل��ف��وض 
إنزكان مهامها وتفاصيل  القطاع بجماعة  املفوض لها تدبير هذا 
إن��زك��ان  بمدينة  النظافة  ق��ط��اع  وواق���ع  التدبير  بعقدة  ال��ت��زام��ات��ه��ا 
وجوانب النقص السابق في التجهيزات والبنيات وضعف املوارد 
كل  في  س��وداء  نقط  وإب���راز  الكاسيكي  التدبير  واعتماد  البشرية 
في  جليا  تتضح  التي  للمنجزات  املتحدث  وتطرق  املدينة.  أرج��اء 
وتحفيز  وتطوير  والتجهيزات  ق��ارة  شغل  مناصب  وخلق  توفير 
وت��ك��وي��ن األط����ر وم��ح��اول��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ن��ق��ط ال����س����وداء، ن��اه��ي��ك 
ع���ن ال��ق��ي��ام ب��ح��م��ات ت��ح��س��ي��س��ي��ة ل��ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، م��ش��ي��را 
اإلدارة  م��ع��ي��ار  شهادة اعتماد  ع��ل��ى  إن���زك���ان  م���وق���ع  ح���ص���ول  إل����ى 
البيئية آيزو14001 . ودافع املتحدث نفسه عن االنتقادات املمتعضة 
املتواضعة  ال��ش��رك��ة  أم���ام خ��دم��ات  للعقدة  امل��ال��ي��ة  ارت��ف��اع قيمة  م��ن 
بالتذكير بمختلف اإلكراهات التي تفرض ماءمة دفاتر التحمات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج أف���ض���ل. وب��خ��ص��وص ال��ت��دب��ي��ر امل���ف���وض ل��ل��م��ط��رح 
املبرم  التدبير املفوض  التذكير بعقد  الكبير فتم  العمومي ألكادير 
ملرفق املطرح العمومي ومرفق جمع ونقل النفايات والنظافة سنة 
امل��ن��ج��زة لتأهيل  2011 وب��داي��ة االش��ت��غ��ال س��ن��ة 2012، وال��ع��م��ل��ي��ات 
امل��ط��رح ال��ق��دي��م م��ن خ��ال اإلش����ارة إل��ى ع��ن��اص��ر امل��ش��روع والتذكير 
املحققة  النتائج  وع��رض  ب��ه.  الخاصة  التقنية  املعطيات  من  بعدد 
على  وال��ح��ف��اظ  أك��ادي��ر  مطرح  ف��ي  النفايات  معالجة  مستوى  على 
املحيط البيئي من قبيل عمليات التشجير وحماية البيئة. ثم بناء 
امل��ط��رح ال��ج��دي��د ل��ت��ام��اس��ت وم��خ��ت��ل��ف امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا من 
والبيئة  املوقع  استغال  على  السلبي  واألث��ر  التخزين  ق��درة  حيث 
في  العاملني  بإدماج  الخاص  االجتماعي  والبعد  املعالجة  ونظام 

عمليات الفرز.

 جتربة التدبير املفوض 
واسترسل املشاركون في دراسة وتحليل تجربة التدبير املفوض 
ب��ش��ك��ل ع���ام وب��م��دي��ن��ة إن���زك���ان ب��ش��ك��ل خ����اص، م��ن خ���ال م��داخ��ل��ت��ني 
النفايات  لجمع  امل��ف��وض  بالتدبير  إن��زك��ان  جماعة  ان��ف��راد  عالجتا 
للبيئة. وهكذا  الجماعي  للمرفق  املفوض  للتدبير  وتقييم  املنزلية 

ت��م��ت م���دارس���ة ح��ي��ث��ي��ات ان���ف���راد ج��م��اع��ة إن���زك���ان ب��ات��خ��اذه��ا ل��ل��ق��رار 
إلى  الحاجة  دون   ،)2010( النفايات  جمع  عمليات  بتدبير  املتعلق 
انتظار عملية التنسيق مع جماعات أكادير الكبير املوقعة التفاقية 
تدبير املطرح العمومي )2005(. ومختلف األسباب التي حالت دون 
النفايات  بتدبير  املرتبطة  العمليات  كل  ليشمل  التدبير  تفويض 
واالك��ت��ف��اء ف��ق��ط ب��ت��ف��وي��ض ت��دب��ي��ر امل��ط��رح ال��ع��م��وم��ي دون تفويض 
املتوقعة  والتوجهات  املتوخاة  النتائج  مقاربة  ثم  النفايات.  جمع 
معالجتها  امل��راد  واالختاالت  من جهة  الجماعة  قبل  من  واملحققة 
بعد سبع سنوات من التدبير املفوض من جهة أخرى. كما عرض 
املتحدثون الطرق واآلليات واألساليب املعتمدة في تدبير النفايات 
ومدى نجاعتها في الحد من تراكم النفايات وآثارها السلبية على 
املحيط البيئي وعلى جودة الحياة في املدينة. في حني استحضر 
امل���ح���اض���رون خ����ال ت��ق��ي��ي��م ل��ل��ت��دب��ي��ر امل���ف���وض ل��ل��م��رف��ق ال��ج��م��اع��ي 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، أه��م��ي��ة اخ��ت��ص��اص��ات ال��ج��م��اع��ات ف��ي م��ج��ال ت��دب��ي��ر مرفق 
املتعلقة  للبرامج  امل��رص��ودة  املالية  واإلمكانيات  والنظافة،  البيئة 
تحول  التي  واإلكراهات  والصعوبات  الحيوي.  املرفق  هذا  بتدبير 
الصلبة  النفايات  م��ن  والتخلص  البيئية  للمشاكل  التصدي  دون 
وال��س��ائ��ل��ة وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا، وع���دم ج���دوى ت��وج��ه إس��ن��اد ت��دب��ي��ر مرفق 
امل��ف��وض وط��رح  التدبير  ع��ق��ود  إط���ار  ف��ي  ال��خ��اص  للقطاع  النظافة 
السؤال حول الصيغ املائمة لتدبير هذا املرفق و الحلول املقترحة 
إلخراجه من أزمته، ثم ضرورة تقييم نمط التدبير املفوض للمرفق 
املمكنة  والحلول  الضعف  نقط  لرصد  والبيئة  للنظافة  الجماعي 

لضمان الفعالية املطلوبة.

جتارب التدبير املباشر لقطاع النظافة  
وشكلت تجربة جماعة آيت ملول في مجال تدبير مرفق النظافة 
م��ح��ور ع���رض ت��ن��اول م��ك��ان��ة م��رف��ق ال��ن��ظ��اف��ة ض��م��ن التنظيم ال��ع��ام 
املعطيات  وطبيعة  امل��ج��ل��س.  ل��ه  يوليها  ال��ت��ي  واأله��م��ي��ة  للجماعة 
ونمط  املالية،  وكلفتها  وتطورها  النفايات  إنتاج  بحجم  املتعلقة 
اعتمادا  النفايات(  جمع  )عملية  النظافة  لقطاع  املباشر  التدبير 
على ما تتوفر عليه الجماعة من موارد بشرية وفرق عمل وآليات 
وت���ج���ه���ي���زات، وك������ذا ط��ب��ي��ع��ة ال���ت���دب���ي���ر امل����ف����وض ل��ع��م��ل��ي��ة م��ع��ال��ج��ة 
لضمان  املعتمدة  التقنيات  بمختلف  التذكير  ت��م  حيث  النفايات، 
ال��ت��دب��ي��ر ال��ن��اج��ع مل��ط��رح ال��ن��ف��اي��ات. وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز 
ال��ت��ع��اون وت��ط��وي��ر ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات واالس��ت��ئ��ن��اس ب��ت��ج��ارب ري��ادي��ة 

وطنيا و دوليا وإشراك املجتمع املدني في تحسيس املواطن.
واس��ت��ف��اد امل��ش��ارك��ون م��ن ع���رض ج��ي��د ل��ت��ج��رب��ة ت��دب��ي��ر ال��ن��ف��اي��ات 
املنزلية بجماعة الدشيرة الجهادية من حيث تشخيص الوضعية 
واآلف��������اق امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة رص�����د م����ن خ���ال���ه امل���ح���اض���ر ب���ع���ض م��ك��ام��ن 
السلبية  والسلوكيات  املمارسات  من  ع��دد  في  تتجلى  التي  الخلل 
القتناء  اإلداري���ة  املساطر  وتعقيد  التحسيسية  وضعف الحمات 

ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل��ي��د  امل���ب���اش���ر  ال���ت���وظ���ي���ف  اآلليات، وصعوبة  وص���ي���ان���ة 
وت��ح��ف��ي��زه��ا وغ���ي���اب وع����ي م��ج��ت��م��ع��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة. 
النظافة،  مرفق  لتحسني  الجماعة  إنجازات  املحدث بعض  وعرض 
ع��ب��ر ت��ف��ع��ي��ل م���ش���روع ال��ب��ي��وت ال���خ���ض���راء وامل���واظ���ب���ة ع��ل��ى تنظيم 
لفعاليات  بيئية"  مبادرة  "أحسن  البيئية وتنظيم مسابقات  األيام 

املجتمع املدني.
واس��ت��ع��رض م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ح��ل��ول ال��رام��ي��ة إل���ى ت��ب��ن��ي م��ق��ارب��ة 
لعزل  أولية  تجربة  في  الشروع  قبيل  من  النظافة  لقطاع  مندمجة 
الرؤية،  للعمل على تبني هذه  الخاص  القطاع  النفايات وتشجيع 
وت��ن��ظ��ي��م ال���ن���دوات وت��ش��ج��ي��ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ف���ي م��ج��ال ال��ن��ظ��اف��ة 
التحسيس باملؤسسات  القيام بعمليات  البيئة ثم  واملحافظة على 
وتفعيل  الناشئة.  لدى  البيئية  التربية  مبادئ  لترسيخ  التعليمية 
ال����ق����رار ال��ج��ب��ائ��ي امل��ت��ع��ل��ق ب���ال���ذع���ائ���ر ح����ول امل���خ���ال���ف���ات. وم��راق��ب��ة 
املالية  االع��ت��م��ادات  وبرمجة  ال��ش��رك��ات  ط��رف  م��ن  املخلفة  النفايات 
العمل الجماعي وتأهيل املوارد  الكافية لتطبيق مشاريع  برنامج 

البشرية.

 البدائل املمكنة لضمان التدبير 
الناجع لقطاع النظافة

  
وفي إطار تكامل العروض للخروج برؤية شمولية شهد امللتقى 
م��دارس��ة ال��ب��دائ��ل أو امل��ق��ارب��ات امل��م��ك��ن��ة ل��ل��ن��ه��وض ب��ق��ط��اع النظافة 
وتجويد الخدمات املرتبطة به إذ عالجت أربعة مداخات، تناولت 
أوال تقاسم تجربة اإلنتاج املشترك للنظافة، اإلنجازات والتحديات 
وآفاق التطوير لتحاول التفصيل في الحديث عن املسؤوليات التي 
يتحملها مختلف الفاعلون من مجتمع املدني ومؤسسات تعليمية 
وأسر إلى جانب الجماعات الترابية. واألعمال والعمليات املنجزة 
التحسيس  قبيل  م��ن  للنظافة  امل��ش��ت��رك  اإلن��ت��اج  م��ش��روع  إط���ار  ف��ي 
الصلبة.  النفايات  ات��ج��اه  السلوكات  وتغيير  والتربية  والتكوين 
وم��ج��االت ال��ت��دخ��ل ب��األخ��ص ف��ي األح��ي��اء وامل��ؤس��س��ات التعليمية 
املجاورة لها. واملقاربات املعتمدة لتنزيل املشروع اإلنتاج املشترك 
والحقوقي  واالجتماعي  التربوي  البعد  والتي تستحضر  للنظافة 
امل��ش��ارك  اإلن��ت��اج  م��ش��روع  وال��ت��ق��ن��ي، وال��ن��ت��ائ��ج املحققة بعد تنزيل 
والتثمني وخلق فرص  الفرز  إرس��اء سلسلة  في  واملتمثلة  للنظافة 
الشغل الخضراء، والتفكير سويا في كيفية تنزيل املقاربة والقائمة 
على أساس االنتقاء والتعاقد وتشخيص الحاجيات ثم التحسيس 

والتأطير والتجهيز والتقاسم وبناء العاقات والقيم.
أم������ا ال�����ع�����رض ال����ث����ان����ي وال��������ذي ه�����م م����ح����ور ال����ب����دي����ل امل��ج��ت��م��ع��ي 
ل��ت��دب��ي��ر ال��ن��ف��اي��ات امل��ن��زل��ي��ة، ت��ع��اون��ي��ات ج��م��ع وت���دوي���ر ال��ن��ف��اي��ات 
التي  االخ��ت��االت  بعض  عن  املحاضر  خاله  من  نموذجا، فتحدث 
شابت تدبير النفايات املنزلية في تجربة التدبير املباشر والتدبير 

امل���ف���وض، وأه��م��ي��ة اع��ت��م��اد ن���م���وذج آخ���ر ي����روم إح�����داث ت��ع��اون��ي��ات 
خاصة بجمع النفايات املنزلية بعدد من املدن بالنظر لقدرتها على 
إحداث التغيير واستغالها اقتصاديا واجتماعيا وماليا. واقترح 
صيغة العمل تجمع بشكل تشاركي بني التعاونيات من جهة، التي 
والفرز  والجمع  والتوعية  واإلدارة  التسيير  تكون مسؤولة عن  قد 
وال��ت��س��وي��ق، وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ال��ج��م��اع��ات ال��ت��ي ي��ع��ه��د لها توفير 
العقار وتفعيل الشرطة اإلدارية وتخصيص منحة اإلقاع والرقابة 

والتتبع.
الذي استحدث فيه نمط  العام  أما املحور الثالث فعرض اإلطار 
امل��ح��ل��ي��ة كمقاربة  التنمية  ال��ن��ظ��اف��ة وب����روز "ش��رك��ات  م��رف��ق  ت��دب��ي��ر 
ل��ت��ج��وي��د ت��دب��ي��ر م��رف��ق ال��ن��ظ��اف��ة"، م��ت��ن��اوال ال��ره��ان��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
نمط  اعتماد  خ��ال  م��ن  تحقيقها  امل���راد  والسياسية  واالجتماعية 
ال��ت��دب��ي��ر ع��ب��ر ش��رك��ات ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة. وال��ق��وان��ني امل���ؤط���رة ل��ه��ا، 
ووضعية تأسيس وتسيير شركات التنمية املحلية كأسلوب جديد 
لتدبير املرافق العمومية املحلية، ومختلف الفرص التي قد تحملها 
تجربة تدبير الخدمات العمومية عبر آلية شركات التنمية املحلية، 
من  باعتمادها  الجيدة  الحكامة  ترسيخ  إمكانية  على  التأكيد  مع 
خال استحضار مرونة قواعد القانون الخاص واملتمثل في املرونة 
في توظيف املوارد البشرية والحرية في إبرام الصفقات العمومية 
والسرعة في اتخاذ القرارات وتطبيق مبادئ التسويق والحيلولة 
تدبير  ال��ع��م��وم��ي��ة،  ومتطلبات  امل��ح��اس��ب��ة  ال��خ��ض��وع  لقواعد  دون 
املرافق العمومية، من خال احترام مبدأي املساواة واالستمرارية، 
املجلس  الجماعة ووثائق  التعمير، ورقابة  واحترام برنامج عمل 

الجماعي وتعيني ممثل الجماعة في مجلس اإلدارة.

 تنمية احلس البيئي لدى التالميذ 
في مجال تدبير النفايات

 وذك����ر م���ح���ور ح����ول ال��ت��رب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وب����دوره����ا االس���اس���ي في 
توفير  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د  ف��ي  مسهبا  البيئية  امل��ش��اك��ل  معالجة 
امل��ؤس��س��ات  ال��ت��ي تلعبه  ال��ري��ادي  ال���دور  أم��ا  م��درس��ي��ة نظيفة  بيئة 
تكوين  خ��ال  م��ن  البيئية  والتوعية  التربية  م��ج��ال  ف��ي  التعليمية 
أن��دي��ة ب��ي��ئ��ي��ة وت��أه��ي��ل ال��ت��ام��ي��ذ وإش��راك��ه��م ف��ي األن��ش��ط��ة البيئية 
أندية  تأسيس  خ��ال  من  البيئي  الحس  تنمية  وتحفيزهم، وآفاق 
مرصد  وإنشاء  للمصانع  البيئية  األندية  زي��ارات  وتنظيم  جديدة 

محلي يهتم بالبيئة.
ي���ش���ار أن امل��ل��ت��ق��ى ع����رف م��ش��ارك��ة ف��ع��ال��ة ووزان������ة مل��ج��م��وع��ة من 
والباحثني  الجامعيني  واألس��ات��ذة  واملختصني  الجماعات  رؤس��اء 
والقطاع  الجماعية  امل��ص��ال��ح  وممثلي  املنتخبني  م��ن  وامل��م��ارس��ني 
ال��خ��اص وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي. ووق���ع امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة إن��زك��ان 

اتفاقية شراكة مع جمعية علوم األرض والحياة فرع إنزكان.  
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تدبير المرفق الجماعي للبيئة ورهانات التجويد
< محمد توفيق أمزيان 

 ف���ي أم��س��ي��ة ب��ه��ي��ج��ة ح��ض��ره��ا ع����دد م���ن ال��ف��ن��ان��ني وامل��ث��ق��ف��ني 
مؤخرا  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  احتفت  واألس���ات���ذة، 

باألعمال الفنية للتشكيلي عبد الحي الديوري.
بالرباط  الوطنية  املكتبة  احتضنه فضاء  الذي  اللقاء   وعرف 
ت��ق��دي��م ع���دد م��ن أع��م��ال ال��ف��ن��ان التشكيلي ع��ب��د ال��ح��ي ال��دي��وري، 

باإلضافة إلى فقرات فنية من الزجل واملوسيقى الشبابية.
 ك��م��ا ع���رف ال��ح��ف��ل ال���ذي أح��ي��ت��ه امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ش��راك��ة مع 
امل��س��رح ال��وط��ن��ي م��ح��م��د ال��خ��ام��س ووزارة ال��ث��ق��اف��ة، ت��ق��دي��م ع��دد 
م��ن ال��ش��ه��ادات ف��ي ح��ق ال��ف��ن��ان التشكيلي ع��ب��د ال��ح��ي ال��دي��وري، 
أل��ق��اه��ا ع���دد م��ن رف��اق��ه وأص��دق��ائ��ه م��ن ال��ف��ن��ان��ني واألك��ادي��م��ي��ني 

واملثقفني.  والسينمائيني 
 في هذا السياق قال عبد اإلله التهاني، مدير املكتبة الوطنية 
أعماله  يمنح  ال���دي���وري  ال��ف��ن��ان  إن  ب��ال��ن��ي��اب��ة،  امل��غ��رب��ي��ة  للمملكة 
حياة أخ��رى بعد فنائها من خال إع��ادة تشكيلها، إذ يبدو أنه 
في  التي تختفي  إبداعاته  السحرية إلنجاح  الصيغة  "عثر على 

مكان كي تظهر في مكان آخر".
 وأضاف التهاني أن "تفكيك عمل الديوري والدة جديدة إلبداع 
أرب��ع سنوات، حيث سيتم تحريكه من  استمر عرضه ألزي��د من 
املكتبة  أن  إل��ى  مشيرا  باملكتبة"،  تتعلق  تقنية  ألس��ب��اب  مكانه 
أنجع طريقة  إل��ى  أخ��رى،  أط��راف  الوطنية توصلت، بتعاون مع 

لتفكيك هذه التحفة الفنية في ظرف وجيز".
 وأوض����ح م��دي��ر امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة أن ن��ق��ل ال��ع��م��ل تم 
باالتفاق مع الفنان التشكيلي املغربي، مشيرا إلى أن "تفكيكه ال 

يعد تدميرا وإنما إعادة بناء عمل إبداعي آخر".

  م��ن ج��ان��ب��ه وف���ي ك��ل��م��ة خ���ال ح��ف��ل ت��ق��دي��م أع��م��ال ع��ب��د الحي 
القادري مدير  مراد  الزجال  الشاعر  قدمه  الذي  الفنية،  الديوري 
ال��ص��اي��ل، في  ال��دي��ن  ن��ور  السينمائي  ق��دم  ب��امل��غ��رب،  الشعر  بيت 
"ال��ع��اش��ق"، شهادة عن رفيق دراسته  ب�  ال��ذي وصفه  اللقاء  ه��ذا 
بقسم الفلسفة بكلية اآلداب بالرباط خال عقد الستينات، وكان 
، مشيرا إلى  الفلسفة والفن أيضا  من ضمن طلبة تشبعوا حب 
أن الديوري اختار أن يكرس حياته للفن وحده وأن يبقى دائما 
"على الهامش وخارج السياق"، وهو ما حافظ عليه في أعماله 
حاجته  من  بالرغم  والبناء  التشكيل  إع��ادة  خ��ال  من  اإلبداعية 

الدائمة للوقت ولإلمكانيات.
 وأض��������اف ال����ص����اي����ل، م����ؤس����س ال���ج���ام���ع���ة امل���غ���رب���ي���ة ل���ألن���دي���ة 
أن  امل��غ��رب��ي،  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي  ل��ل��م��رك��ز  ال��س��اب��ق  السينمائية وامل��دي��ر 
أعمال عبد الحي الديوري الفنية تبني أن لكل بداية نهاية، لكن 
هذه النهاية تكون دائما بداية لشيء جديد حسب تعبير فرانتز 
كافكا، وأن مشاهدة هذه األعمال تعطي معنى لحياة ما كان من 
املفترض أن يموت، وتجعل املتلقي، الذي منحه الفنان الحق في 

الحلم، مشاركا في اإلبداع.
 وت��وال��ت ال��ش��ه��ادات ف��ي ح��ق ال��ف��ن��ان التشكيلي امل��غ��رب��ي عبد 
الحي الديوري من قبل زمائه الفنانني واملثقفني، حيث أجمع كل 
من الشاعر حسن نجمي واملخرجة فريدة بليزيد والزجال أحمد 
املسيح على مدى تميز األعمال الفنية للديوري وكذا ما تشكله 
واحد  كل  ق��دم  فيما  املغربي.  التشكيلي  للفن  نوعية  إضافة  من 

منهم نبذة عن عاقته بالفنان التشكيلي في مراحل مختلفة.
 جدير بالذكر أن هذا الحفل الذي نظم تحت شعار "ارتكاش: 
العمل اإلبداعي يلد عما إبداعيا" نظم باملكتبة الوطنية بشراكة 

مع املسرح الوطني محمد الخامس ووزارة الثقافة واالتصال.
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 تتويج الفائزين بالدورة السابعة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة 

 تكريم الفنان التشكيلي المغربي عبد الحي الديوري

ملتقى دراسي بانزكان يبحث الصيغ المالئمة والمستدامة للخروج من األزمة

املعيشة  وارت��ف��اع مستوى  ال��س��ك��ان  ع��دد  ازدي���اد  ي��ق��ود 
النفايات  ازدياد كمية  والتقدم الصناعي والفالحي نحو 
بشكل متزايد، كما أن عدم اتباع الطرق املالئمة في جمع 
تأزما  ال��وض��ع  ي��زي��د  الصلبة  النفايات  ومعاجلة  ون��ق��ل 
واستنزاف  املائية  الفرشة  تلويث  خالل  من  واستفحاال 
املباشر  األض���رار  مختلف  ع��ن  فضال  الطبيعية.  امل���وارد 

على البيئة البشرية عامة.
وبات ملحا البحث عن مقاربات مستدامة تدير قطاع 
تدابير  نهج  وت��روم  ناجحة  جت��ارب  وتستلهم  النفايات، 
علمية، وكذا تسترشد مساعيها من قبل متخصصني في 
مجاالت البيئة والعلوم االجتماعية واالقتصادية. وخلق 
ورافض،  املباشر جتاذبات بني محبذ  او  املفوض  التدبير 
ينطلق من تصورات مختلفة تستهدف حفظ  كل طرف 
التنمية  آف��اق  بلوغ  وتنشد  العامة،  والسالمة  الصحة 

املستدامة مع ترشيد النفقات الغير املبررة.
قانون  ب��امل��غ��رب  البيئية  القانونية  ال��ت��رس��ان��ة  وت��ض��م 
منها،  والتخلص  النفايات  بتدبير  املتعلق   28.00 رقم 
ي��ه��دف إل��ى وق��اي��ة ص��ح��ة اإلن��س��ان وال��وح��ي��ش وال��ن��ب��ات 
وامل���ي���اه وال���ه���واء وال��ت��رب��ة واألن��ظ��م��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��واق��ع 
اآلث���ار  م��ن  ع��ام��ة،  بصفة  وال��ب��ي��ئ��ة  الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر 
الضارة للنفايات وحمايتها منها. كما يرمي إلى تعريف 
النفايات  جمع  عمليات  وتنظيم  وتصنيفها  النفايات 
منها  والتخلص  ومعاجلتها  وتخزينها  ونقلها  وتثمينها 
خالل  من  اإليكولوجية  الناحية  من  عقالنية  بطريقة 
والصيدلية  الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  بتدبير  يتعلق  م��رس��وم 
وامل��واص��ف��ات  اإلداري���ة  املساطر  مبوجبه  حت��دد  وم��رس��وم 
املراقبة. ثم مرسوم يتعلق  التقنية املطبقة على املطارح 
ومعاجلتها،  ونقلها  املستعملة  ال��زي��وت  ب��ع��ض  بجمع 
املتعلقة  التقنية  املواصفات  مبوجبه  حتدد  مرسوم  وكذا 
هذا  باإلحراق.  تثمينها  وطرق  النفايات  من  بالتخلص 
الوطني  الصعيد  على  التخطيط  ع��ن  اعتماد  فضال 
والتخلص  النفايات  تدبير  في مجال  واحمللي  واجلهوي 
للدخل  مصدر  خلق  في  مهم  دور  للنفايات  وب��ات  منها. 
وإم��ك��ان��ي��ة االس��ت��ف��ادة وذل���ك م��ن خ���الل إن��ش��اء مصانع 

للمعاجلة والتسويق معتمدة على النفايات كمواد.

جانب من أشغال اللقاء.

 واص���ل���ت ال��ب��ع��ث��ة األث���ري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - ال��ه��ن��غ��اري��ة أع���م���ال امل��س��ح 
والتصوير والرسم، الستكشاف القلعة الصليبية فاليكس، بالقرب 
من دير وكنيسة سيدة القلعة في بلدة منجز )مدينة عكار(، والتي 
السورية،  اللبنانية  الحدود  عند  الكبير  النهر  مجرى  على  تشرف 
تحضيرا للبدء الحقا بالتنقيب في هذا املوقع األثري املتميز الذي 

ظل مهجورا ومهما لعهود طويلة.
ونقلت الوكالة الوطنية لإلعام، عن رئيس دير سيدة القلعة األب 
لويس سماحة، قوله إن فكرة إعادة تأهيل وترميم هذه القلعة بدأت 
سنة 2015 عندما طلب من قيادة الجيش املساهمة بعملية تنظيف 
حرم القلعة من األشجار التي تكشفت بنتيجتها أهمية هذا املوقع.

وأضاف منذ سنة تقريبا، زار املوقع وفد من األثريني الهنغاريني 
ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى إع����ادة ت��رم��ي��م ق��ل��ع��ة ال��ح��ص��ن ال��ش��ه��ي��رة داخ��ل 
ال��وف��د اهتماما ملحوظا ب��امل��وق��ع، فتم  ال��س��وري��ة، وأب���دى  األراض����ي 
االتفاق على أن يتم عمليات املسح والتصوير والرسم للقلعة وإعداد 

الدراسات واملخططات الازمة.
 واستعرض تاريخ القلعة الواقعة على الضفة الجنوبية ملجرى 
أن  القلعة، موضحا  وكنيسة سيدة  دي��ر  من  القريبة  الكبير،  النهر 
أثرية  قلعة صليبية  بكونها  عليها  ي��ده��ا  وض��ع��ت  اآلث���ار  م��دي��ري��ة 
تعود ملا بني 1000 و1100 ميادية، ليحكمها أيضا فرسان القديس 

يوحنا االورشليمي الذين أصبح اسمهم الحقا فرسان مالطا.

البابطين يلتقي برئيسة جمهورية مالطا لمد الجسور استكتشاف موقع أثري
الثقافية بين الشرق والغرب 

إطالق سلسلة   محاضرات «    كوليج   دو   فرانس«   بالمغرب

 تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بني مؤسسة أرشيف املغرب وهيئة الوثائق واملحفوظات 
البلدين، وتطوير سبل التعاون  الوطنية لسلطنة عمان من أجل تعزيز التبادل الثقافي بني 

بينهما في مجال تدبير األرشيف.
 وأف��اد باغ ملؤسسة أرشيف املغرب، أن مذكرة التفاهم التي وقعها مدير املؤسسة جامع 
محمد  ب��ن  حمد  السيد  عمان  لسلطنة  الوطنية  واملحفوظات  ال��وث��ائ��ق  هيئة  ورئ��ي��س  بيضا 
التاريخي،  التوثيق  ف��ي مجال  الطرفني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  الشراكة  دع��م  إل��ى  تهدف  الضوياني، 
وتبادل نسخ من األرشيف وأدوات البحث، واملطبوعات والبحوث والدراسات تشجيعا للبحث 

العلمي ولإلنتاج الثقافي.
 كما تروم مذكرة التفاهم هاته تبادل الخبرات والتجارب في مجال اإلدارة الرقمية لألرشيف، 
ب��غ��رض تثمني األرش��ي��ف  ن����دوات علمية وم��ع��ارض  الثقافية م��ن  ف��ض��ا ع��ن تنظيم األن��ش��ط��ة 

والتحسيس بأهميته.
 ويأتي هذا اللقاء الذي انعقد في الرباط، بحضور سفير سلطنة عمان بالرباط عبد الله 
بن عبيد الهناني، في سياق الزيارة الرسمية لوفد عماني رفيع املستوى إلى املغرب بغرض 

تعزيز التعاون بني البلدين في مجال تدبير الوثائق واألرشيف.

 أع����ل����ن����ت وزي�����������رة ال����ث����ق����اف����ة ال���ش���ي���ل���ي���ة، 
أل����ي����خ����ان����درا ب����ي����ري����ز، ع����ن ف������وز ال���ش���اع���رة 
بالجائزة  ه��ي��رن��ان��دي��ز  إي��ل��ي��ف��ي��را  الشيلية 
اإلي��ب��ي��روأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ش��ع��ر ب��اب��ل��و ن��ي��رودا 

.2018
 وأع��ل��ن��ت امل��س��ؤول��ة ع���ن ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة 
بالشيلي عن اسم الفائزة بهذه الجائزة من 
منزل الشاعر الشهير نيرودا، الذي تحول 
إل����ى م��ت��ح��ف ب��امل��دي��ن��ة ال��ش��اط��ئ��ي��ة إي��س��ا 
ن��ي��غ��را، م��ش��ي��رة ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، إل���ى أن 
إيليفيرا تستعمل لغة "حميمية تمتح من 
ممزوجة  الساعة  وقضايا  الفعلي  العالم 
بسخرية فريدة وقلم واضح ورقيق تمكن 
الشباب"  ال��ق��راء  من  العديد  استقطاب  من 

من دول أمريكا الاتينية.
 وأعربت الشاعرة الشيلية التي تتواجد 

حاليا بإيديمبورغ باململكة املتحدة، حيث 
تقدم مؤلفها "علم الشيلي"، عن امتنانها 

للجنة تحكيم الجائزة على هذا التكريم.
 وب����ات����ت ه���ي���رن���ان���دي���ز خ���ام���س ش���اع���رة 
شيلية تحرز هذه الجائزة املرموقة البالغة 
أل��ف دوالر والتي ستسلم لها  قيمتها 60 
م���ن ق��ب��ل ال���رئ���ي���س ال��ش��ي��ل��ي س��ي��ب��اس��ت��ي��ان 
ب��ي��ن��ي��را خ���ال ح��ف��ل سيحتضنه ق��ص��ر ال 

مونيدا الرئاسي.
 ول�������م ي���ن���ش���ر ك���ت���اب���ه���ا ال���ش���ه���ي���ر "ع���ل���م 
ال��ش��ي��ل��ي"، ال����ذي أل��ف��ت��ه س��ن��ة 1981 خ��ال 
ف���ت���رة دي��ك��ت��ات��وري��ة أوغ���وس���ت���و ب��ي��ن��وش��ي 
من  س���ن���وات  ع��ش��ر  ب��ع��د  إال   )1990-1973(
تأليفه، ويعتبر املؤلف واحدا من أيقونات 
األع����م����ال األدب����ي����ة امل���ع���ارض���ة خ�����ال ف��ت��رة 

الحكم العسكري.

فوز الشاعرة الشيلية 

إيليفيرا هيرنانديز بالجائزة 

اإليبيروأمريكية للشعر 

  التقى الشاعر عبد العزيز 
س������ع������ود ال�����ب�����اب�����ط�����ني ف���خ���ام���ة 
رئيسة جمهورية مالطا ماري 
بالقصر  بريكا،  كوليرو  لويز 
ال����رئ����اس����ي ف����ي م���ال���ط���ا، ح��ي��ث 
س���ل���م���ه���ا ال����ب����اب����ط����ني ال�����دع�����وة 
ل����ح����ض����ور امل����ن����ت����دى ال���ع���امل���ي 
ل���ل���س���ام ال������ذي س�����وف ت��ق��ي��م��ه 
امل��ؤس��س��ة ف���ي م��ح��ك��م��ة ال��ع��دل 
ف���ي مملكة  ب���اه���اي  ال���دول���ي���ة 
هولندا خال شهر يونيو من 

العام املقبل 2019م.
وأع���������رب رئ����ي����س امل���ؤس���س���ة 
البابطني،  س��ع��ود  عبدالعزيز 
ال��ذي  ع��ن اع��ت��زازه بهذا اللقاء 
تعي  مثقفة  ب��رئ��ي��س��ة  يجمعه 
أه����م����ي����ة ال�����������دور ال����ف����ك����ري ف��ي 
ال�����ت�����واص�����ل ال�����ح�����ض�����اري ب��ني 
ال��ش��ع��وب، ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ي��ره. 
وق�����ال ال���ب���اب���ط���ني: ال���ل���ق���اء ك��ان 

الثقافية ومناقشتها خصوصًا في ما يتعلق بمد  القضايا  العديد من  مناسبة لطرح 
عام  منذ  املؤسسة  ال���ذي كرسته  املسعى  وه��و  وال��غ��رب،  ال��ش��رق  ب��ني  الثقافية  الجسور 
2014 فعليًا وقد تم تطوير هذا املسعى وتعزيزه بأنشطة كبيرة مؤخرًا، جاء بعضها 
الذي حصلت  الترخيص  بالتعاون مع األمم املتحدة ومنظمات عاملية، خصوصًا بعد 
عليه املؤسسة في أوربا للعمل كمؤسسة رسمية من مؤسسات املجتمع املدني الساعية 

إلى نشر ثقافة السام حول العالم.

  في   إطار   الشراكة   القائمة   ما   بني   أكاديمية  
 اململكة   املغربية   وكوليج   دو   فرانس   تعزيزا  
 لإلشعاع   العلمي،   ومناقشة   األفكار   والحوار  
 بني   الثقافات   والبحث   رفيع   املستوى،   تم   إطاق  
 سلسلة   محاضرات »    كوليج   دو   فرانس   باملغرب  «  
 بأكاديمية   اململكة   املغربية   بالتعاون   مع   املعهد  
 الفرنسي   باملغرب  . وستشهد   هذه   السلسلة   التئام  
 أساتذة   وباحثني   ينتمون   لكوليج   دو   فرانس،   من  
 خلفيات   وتخصصات   مختلفة؛   وقد   تم   اختيار  
 موضوع   الحداثة   سؤاال   رابطا   بني   لقاءت   هذه  

 السلسلة   من    املحاضرات. 
  وبهذا الصدد يشير   عبد   الجليل   الحجمري،     
 أمني   السر   الدائم   ألكاديمية   اململكة   املغربيةىلإ   
 هنأ » في   جميع   املجتمعات   تقريبًا،   ووفق   إيقاعات  
 مختلفة،   نشهد   تحرر   الفرد   من   نظام   الطبيعة  

 واملجتمع   والذي   اعتبر   ملدة   طويلة   الملموسا  .  
ونرى   في   جميع   سجات   الوجود   ظهور   أنظمة  

 مفتوحة   تقوم   على   حرية   اإلنسان. 
  إنها   الديمقراطية   في   املجال   السياسي،  
 والسوق   على   املستوى   االقتصادي،   والعلوم  
 واالبتكار   في   مجال   املعرفة   والتقنيات،   واإلبداع  
إن   عملية   التحديث    الحر   في   الترتيب   الجمالي .  
 هذه،   التي   يصاحبها   تحلل   لألوامر   التقليدية،  
 املبنية   على   أساس   أولوية   الجماعة،   تتمخض  
 عنها،   إن   لم   يكن   نزاعات   عنيفة،   على   األق����ل  

 مناقشات   حادة . 
الهدف   من   ه�����ذه   السلسلة   من   املحاضرات  
 هو   بحث،   مع   أساتذة   كوليج   دو   فرانس،   حالة  
 عمليات   التحديث   في   مختلف   أوجه   املجتمع  

 وكذلك   في   مختلف   املجاالت   الثقافية«.

توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أرشيف المغرب وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لسلطنة عمان


