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االفتتاحية

"املناسبة رشط" ،واملناسبة ،يف هذه األيام ،هي
تنظيم الدورة السادسة والعرشين للمعرض
الدويل والنرش والكتاب ،الذي جعل الدارالبيضاء
تنسلخ ،ولو أليام معدودات ،عن هويتها
االقتصادية لرتتدي لبوس الثقافة .هذه املناسبة
حتّمت علينا أن نخصص أهم مواد العدد
األسبوعي ،الذي بني أيديكم ،ملقاربة هموم
الكتاب والقراءة.
لقد كانت أزمة القراءة مستحكمة يف بالدنا ،كام
يف عموم أمة "اقرأ" ،لكن العرص الرقمي أدخلها
يف نفق ال آخر له ،ما جعل فعل القراءة عص ّيا
إال عىل ذوي العزم من املغاربة الذين يجعلهم
شغف املطالعة يتجاوزون اإلكراهات املرتبطة
بال ِكتاب لريمتوا بني دفتيه يف انتظار أن ينضم
إليهم مواطنوهم ،ألن األمم ال تنهض إال بالثقافة
والقراءة ،وليست أي قراءة! وليست القراءة التي
تؤدى إىل االستالب!
إنها ليست حتام القراءة التي ّ
سمها عبد الفتاح
كيليطو بـ"القراءة العادية التي تشد بخناق
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القارئ وتجعله يبتلع األحداث دون مضغ ويقفز
الصفحات ليك يصل أخريا إىل النهاية التي يتلهف
عىل معرفتها .إن اللذة التي متنحها هذه القراءة
يؤدي مثنها غاليا ،ذلك أن القارئ يجري وراء الوهم،
يفقد انضباطه وتحكمه يف نفسه ويعيش فرتة
استالب".

األمم ال تنهض إال بالثقافة والقراءة،
وليست أي قراءة ! وليست تلك التي
تؤدى إلى االستالب !
إمنا املقصود القراءة ذات اللذة "البارثية" ،التي
تجعل النص ال يكشف عن مفاتنه إال لقارئ ملحاح
يف معارشة النص ،بعد أن يتعرف عىل تاريخ تش ّكله
وخصوصية اشتغاله وتبايناته الفنية استنادا عىل
تنوع تجلياته املثنيةn ...

تعليم

انتهت جلسة الحوار بني وزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي
جهة ،و"أساتذة التعاقد" من
جهة أخرى ،بحضور النقابات
الخمس األكرث متثيلية ،بطرح
 11مقرتحا عليهم باإلضافة إىل
اعتامد نظام أسايس جديد
لتوظيف هذه الفئة ،ينتظر
أن تناقشها الجموع العامة
لـ"التنسيقيةالوطنيةلألساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد" ،من
أجل حسم موقفهم منها ،يف
انتظار جلسة حوار ثانية تقرر
عقدها يوم  24فرباير الجاري.

أحمد مدياني

ومثل وزارة التعليم ،يف جلسة الحوار التي عقدت
يوم الثالثاء  11فرباير  ،2020مبركز التكوينات
وامللتقيات الوطنية بالرباط ،مدير املوارد البرشية،
الذي تقدم بعرضها لـ"أساتذة التعاقد".
واقرتحت الوزارة التخيل عن امتحان التأهيل
املهني ،برتسيم جميع األساتذة خارج النظام
األسايس ألطر األكادمييات يف إطار نظام أسايس
جديد سيكون موضوع الجولة املقبلة من الحوار،
واعتامد زيارة املفتش فقط للرتسيم بأثر رجعي
إداري ومايل.
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سعيد أمزازي ،وزير
التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي
والبحث العلمي.

يف السياق ذاته ،التزمت وزارة التعليم ،خالل
جلسة الحوار ،بالتخيل النهايئ عن النظام
األسايس ألطر األكادمييات ومناقشة نظام
جديد ،يضمن املامثلة التامة من التوظيف إىل
التقاعد ،خارج النظام األسايس العام للوظيفة
العمومية والنظام األسايس الخاص مبوظفي
وزارة الرتبية الوطنية.
وعن نتائج الحوار وخالصاته ،عرب الكاتب
العام للنقابة الوطنية للتعليم املنضوية تحت
لواء نقابة  CDTعبد الغني الراقي ،يف ترصيح
لـ"تيلكيل عريب" ،عن "أسفهم من عدم إدراج
النقطة األساسية يف هذا امللف ،وهي القطع
مع التوظيف بالتعاقد ،وإدماج هذه الفئة يف
سلك الوظيفة العمومية".
كام وضعت الوزارة مقرتحات أخرى ،وهي:
وكشف الراقي أن الكتاب العامني للنقابات
 nتقنني عملية التبادل بني الجهات،
قرروا عدم حضور اللقاء مع الوزارة ،بعد
 nتقديم شواهد التخرج لجميع األساتذة
علمهم بعدم حضور الوزير سعيد أمزازي
ولجميع األفواج،
لجلسة الحوار ،واعرب املتحدث ذاته أن قرارهم
 nالرتخيص باجتياز املباريات وقبول
نابع من كون أن امللف يتطلب حال سياسيا
االستقاالت،
وليس اجراءات اجتامعية فقط.
 nرصف التعويضات العائلية،
ومل يخف القيادي النقايب أن النقاط التي
 nرصف التعويضات عن التكوينات
طرحت تبقى إيجابية ،وسوف تخفف من
الحضورية،
وطأة الهشاشة.
 nرصف األجور يف آجالها إسوة بباقي
لإلشارة ،ويف انتظار حسم "التنسيقية الوطنية
املوظفني،
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ،ملوقفها
 nالتعويض عن العمل يف األقاليم الجنوبية
من مقرتحات وزارة التعليم ،تخوض هذه
إسوة بباقي األساتذة،
 nرصف التعويضات عن مهام املدير املساعد ،الفئة ارضابا وطنيا مدته أربعة أيام.
وأعلنت التنسيقية أنها متمسكة بخوض
 nالحصول عىل التعيينات بدل التكليفات،
إرضابها ،أيام  19و 20و 21و 22فرباير الجاري،
 nتسوية الحاالت الخاصة بالنزاعات
مع تنظيم مسريات يوم  20فرباير مبدن
والخروقات،
مراكش وطنجة وفاس وإنزكانn .
 nدراسة حاالت العزل وإعادة النظر فيها.

إعالم

متحف لوي
فويتون الذي
"يرقد" جثمان
المهدي بن بركة
(اإلطار) تحته.

يف كتاب جديد من حوايل 1000

صفحة ،يكشف الصحايف االستقصايئ
اإلرسائييل يف "نيويورك تاميز" رونني
بريغامن عن بعض خفايا اغتيال
املعارض املغريب املهدي بن بركة.

موسى متروف

الكتاب الصادر عن دار النرش "غرايس" تحت
عنوان " ُقم واقتل أنت األول :القصة الرسية
لالغتياالت املوجهة برعاية إرسائيل" ،وهو كتاب/
حدث يعود إىل العديد من االغتياالت التي هيأت
لها وكالة االستخبارات اإلرسائيلية "املوساد".
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يف برنامج "وقع غدا" عىل "أوروب ،"1يحيك
الصحايف كيف ساعدت املخابرات اإلرسائيلية
النظام املغريب عىل تنحية املهدي بن بركة،
أحد أقوى معاريض امللك الرحل الحسن الثاين
خالل سنوات الخمسينات.
ويقول الصحايف االستقصايئ "املوساد مل
يساهم يف االغتيال فقط ،األمر أكرث من ذلك
بكثري" .ويؤكد أن "املخابرات املغربية قدمت
خدمة كبرية لإلرسائيليني ،من خالل متكني
املوساد من االستامع إىل املحادثات األكرث
رسية بني القادة العرب" ،ويزيد "لكنهم ،كانوا
يريدون شيئا يف املقابل ،ألنه ال يشء مجاين يف
عامل االستخبارات".
ويحيك الصحايف أنه إذا كان الفرنسيون

متورطني يف اختطاف املعارض املهدي بنربكة،
فإن املغرب طلب من املوساد أيضا مساعدته.
ففي يوم  29أكتوبر  ،1965حرض بن بركة
إىل حانة "ليب" بباريس ،لكن املصالح
االستخباراتية اإلرسائيلية طاردته لتمكني
املغاربة من اختطافه .ويزيد أنه تم تعذيب
املعارض اليساري وقتله من طرف املخابرات
املغربية.
أما "الجديد" الذي كشف عنه الصحايف
االستقصايئ ،والذي قال إن البحث استغرق
منه مثان سنوات ،فهو أن "املوساد ساعد
القتلة عىل التخلص من الجثة ودفنها تحت
ما صار اليوم متحف لوي فويتون ،يف غابة
بوركون"n .

الملف

إدريس الكراوي خالل
تقديم كتابه عن تجربة
عبد الرحامن اليوسفي.

خطفت ثالثة كتب جديدة األضواء يف الدورة السادسة والعرشين ملعرض الكتاب والنرش يف
الدارالبيضاء ،وهي كتب تتوحد يف كونها شهادات للتاريخ ،أو مذكرات يصبو أصحابها إىل عرض
شهادتهم التاريخية لتكون وثيقة لدرايس تاريخ املغرب املعارص.
عبد الرحيم سموكني
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الملف

يتعلق األمر بكتاب رئيس مجلس املنافسة
إدريس الكراوي "عبدالرحامن اليوسفي:
دروس للتاريخ" ،وكتاب "بوح الذاكرة
وإشهاد الوثيقة" ،ملبارك بودرقة ،ثم الكتاب
الثالث هو " 25عاما يف معتقالت تندوف"
للنقيب األسري يف سجون االنفصاليني عيل
نجاب .الكتب الثالثة استقطبت حضورا
كبريا خالل تقدميها أثناء فعاليات معرض
الكتاب ،ومل يقترص األمر عىل الفضوليني من
القراء ،بل استأثرت أيضا بوجوه كبرية يف عامل
السياسة املغربية ،سواء ممن اعتزلوها أو
املستمرين يف مامرستها إىل اليوم.

مرافعة من أجل تجربة التناوب

جرت العادة أن يختار السياسيون ،من
عشاق الكتابة ،االعتزال والركون إىل الظل،
ثم اإلقدام عىل إصدار مذكراتهم ،وهو
اليشء الذي ينتفي يف حال الكراوي ،ليس
ألن الرجل شغل مهمة مستشار لليوسفي
مكلف بامللفات االجتامعية يف إبان حقبة
التناوب ،ما بني  1998و ،2002ولكن ألن
الرجل خرج ليحيك عن خيارات اجتامعية،
منها ما جرى تبنيه ومنها ما جرت عرقلته.
يقول الكراوي ،يف ترصيحه لـ"تيلكيل عريب"،
إن فكرة إصدار كتاب عن تجربة التناوب
التوافقي هي فكرة قدمية ،وأن االشتغال
عليه دام لثالث سنوات ،كام أن صدور
مذكرات تذهب يف هذا االتجاه ،لكنها زاغت
عن املوضوعية ما جعله يرص عىل إصدار
شهادته .ويقول الكراوي "ال يجب أن ننىس
أين أواصل مامرسة عميل كأستاذ جامعي،
وبالتايل فإن هم وعشق الكتابة أمر واجب،
ويدخل يف نطاق عميل".
يعترب الكاتب إدريس الكراوي أن جزءا من
الكتاب ،الذي طبع وصفف بشكل أنيق
وعىل ورق فاخر ،ويصل سعره إىل 180
درهام ،جاء كشهادة للتاريخ بعدما نسبت
كتب أخرى مجموعة من إنجازات حكومة
التناوب التوافقي إىل جهات أخرى ،ويخص
بالتحديد قانون التغطية الصحية اإلجبارية
الخاصة بالفئات املعوزة.
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الكراوي قدم مرافعة من
أجل رد االعتبار لتجربة
التناوب.

ووفق الكراوي ،فإن الكتاب يعتمد عىل
منهجية متزج بني ثالثة مستويات ،التحليل
املجرد لوقائع عايشها ميدانيا ،ثم الرصد
الوثائقي إلصالحات اجتامعية مست جوانب
من عمل حكومة التناوب كان مكلفاً بإعداد
امللفات بشأنها ومتابعة إجراءاتها ،كقضية
أعداد وثيقة توحد الربامج الحكومية ألحزاب
األغلبية آنذاك ،وهي الوثيقة التي تعرضت
لعراقيل يك ال يجري تحقيق توافق بني أحزاب
مختلفة إيديولوجيا ،وأخريا الشهادات التي
استقاها من خالل معايشته لألستاذ اليوسفي
يف مرحلة قوية من التاريخ السيايس للمغرب
املعارص.
ينقسم الكتاب إىل عرشة أجزاء تحاول أن
تسلط الضوء عىل عبد الرحمن اليوسفي
كام عرفه ادريس الكراوي وتجربة التناوب،
وتقييم مقارن لربامج األحزاب السياسية يف
أفق تشكيل حكومة التناوب ،واإلصالحات
االجتامعية الكربى يف عهد حكومة التناوب،
وحكومة التناوب وقضية التشغيل ،والحوار
االجتامعي ،خاصة خالل املفاوضات العسرية
مع املركزيتني النقابيتني االتحاد املغريب للشغل
والكونفدراليةالدميقراطيةللشغل.

العودة إلى  23مارس

يربز أهمية الكتاب الثاين وهو "بوح الذاكرة
وإشهاد الوثيقة" للمناضل اليساري واملنفي
السابق وعضو هيئة اإلنصاف واملصالحة
مبارك بودرقة ،يف كونه يعود إىل فرتة الرصاع
بني الحركات اليسارية ،التي اقتنعت بداية
السبعينات بأن الحوار مع السلطة أمر
ميؤوس منه ،وأن الحل هو الكفاح املسلح
من أجل سيادة كلمة الشعب والقوى
الربوليتارية.
وتنبع أهمية الكتاب ،الذي خطه اتحادي
أيضا ،من كون صاحبه محام ،والجئ سيايس
بالخارج من  1973إىل  ،2001وعضو مؤسس
لحلقة أصدقاء باهي (عام  ،)1996وعضو
مؤسس لتجمع الالجئني السياسيني املغاربة
بفرنسا (سنة  ،1992كام كان مبارك بودرقة
سنة  1974منسقا للمنظمة االجتامعية
لالجئني املغاربة بالجزائر وليبيا ،ما يتيح
للرجل فرصة لالطالع عىل مجموعة من
التفاصيل الدقيقة املتعلقة باملنفيني املغاربة
يف الخارج ،الذين فروا من مطاردات السلطة
يف عهد امللك الراحل الحسن الثاين.

الملف

يقول مبارك بودرقة ،أثناء تقديم كتابه عىل
هامش فعاليات الدورة  26ملعرض الكتاب
والنرش ،إن كتابه عبارة عن جزء من تاريخ
املغرب الحديث ،داعيا الشباب املغريب إىل
البحث والقراءة من أجل معرفة حقيقة
التاريخ املغريب .ويضيف بودرقة أن الهدف من
البحث يف التاريخ ،ليس هو العيش واجرتار
املايض ،مشريا إىل أنه من الواجب معرفة
املايض من أجل بناء الحارض وتشييد املستقبل.
ويعترب بودرقة يف تقديم كتابه أن عمله
التوثيقي يتناول أحداث  3مارس  ،1973بعد
أن مضت عليها حوايل سبعة وأربعني سنة،
وقد صدرت يف شأنها عدة كتب ودراسات،
يبقى أهمها كتاب "أبطال بال مجد" للمهدي
بنونة ،ابن الفقيد الراحل محمود بنونة ،ويؤكد
أن الوقفات الكربى التي كانت له مع ذاكرات
متعددة يف السنوات األخرية ،وما تركتها من
أصداء ،حيث كان يجدد عالقته بهذه األحداث،
غري ما مرة وعىل أكرث من مستوى ،دفعته إىل
حسم أمره ،بتخصيص كتاب لها.
ويتابع بودرقة يف تقديم كتابه "ويف تفاعيل مع
كل ذلك ،رجعت تدريجيا لكل مخزوين وما بني
يدي ،من وثائق ،ألزمني توجس من تعرضها
للضياع ،عىل مدار أكرث من أربعة عقود
من الزمن .ومن قلب كل ذلك ،نبع قراري،
متشجعا بتعطش وجدته لدى شباب اليوم،
وكانت ذروته ،التواصل املثري الذي فاق مئات
اآلالف ،مبناسبة حديث رمضاين ،قارب شذرات
من أحداث  3مارس  ،1973يف برنامج "زمن
الحيك" سنة ."2011
وتعترب أحداث  3مارس  ،1973آخر حركة
مسلحة شهدها املغرب منذ حصوله عىل
االستقالل ،متوجة مسار مرحلة ،عرفت فيها
املغرب أحداثا عنيفة ،عكرت ،منذ البدء ،صفو
االستقالل ،الذي كان مثرة تعاون وتنسيق،
بني القوى الوطنية واملقاومة املسلحة وجيش
التحرير والعرش.
ويتابع بودرقة "لقد عاد الرصاع مبكرا ،بني
نفس القوى التي كانت املحرك األسايس للعمل
الوطني ،بفعل غياب الحوار الدميقراطي
واملؤسسات التي من شأنها أن تضمن التنافس
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بودرقة (وسط)

عاد إىل أحداث 3
مارس  1973ليقدم

الرشيف يف التداول عىل السلطة ،من خالل املضادة آنذاك ،الكونت ألكسندر دي
إضاءاتللمهتمني
بتلك الفرتة.
مارينش ،الذي شغل هذا املنصب بني سنتي
اقرتاع نزيه ،يف إطار املسؤولية واملحاسبة،
 1970و ،1981بالقيام بتحريات يف املوضوع
يفتح الطريق لبناء دولة الحق والقانون".
وتقديم تقرير بشأنها ،وقدم هذا املسؤول
ويسرتسل املتحدث ذاته" :أثرت أحداث
تقريرا مفصال ،أكد فيه صحة ترسيب الرجال
 3مارس  ،1973بتداعياتها األليمة داخليا،
والسالح من الحدود الجزائرية املغربية ،لكن
مخلفة وراءها املئات من الضحايا ،من كل
دون علم مختلف السلطات الجزائرية ،فكان
الفئات ،نساء ورجاال وأطفاال ،يف مناطق
رد الرئيس الفرنيس عىل امللك الحسن الثاين،
مختلفة ،خاصة وأنها اندلعت مبارشة بعد
باالعتذار عن التدخل ،لكون األمر يكتيس
محاولتني انقالبيتني ،خالل سنتي 1971
و .1972وكانت لها أصداؤها املؤثرة خارجيا ،طابعا داخليا رصفا".
يعرض الكتاب قصة بودرقة من خروجه
حيث قام املرحوم الحسن الثاين ،باستدعاء
من املغرب إىل عودته متخفيا بهوية أخرى،
القائم باألعامل بالسفارة الفرنسية بالرباط
ويقول "إثر مغادريت املغرب يوم  22مارس
 ،1973شاءت األقدار أن يكون يل موعد
مع واقع جديد ،أصبحت فيه فاعال وسط
بودرقة :أثرت أحداث  3مارس
إعصار مل أحسب حسابه من قبل ،حني
 1973بتداعياتها األليمة داخليا،
وجدت نفيس ،أتحمل وسطه ،مسؤوليات
مخلفة وراءها المئات من الضحايا.
ثقيلة ،تتجاوز املرشوع الذي كنت أنوي
تنفيذه ،صدر يف خضم األحداث ،بيان لوزارة
الداخلية ،يعلن اعتقايل مبعية عمر دهكون،
فقررت العودة إىل املغرب ،بهوية أخرى ،بعد
آنذاك ،لعدم وجود السفري الذي تم سحبه
منذ اختطاف املهدي بن بركة ،يوم  29أكتوبر اجتامع مع الفقيه البرصي ،يوم  24مارس
 ،1973خاصة وأنني كنت قد قررت ،يف
 ،1965وطلب منه أن يلتمس من الرئيس
السابق ،عدم البقاء يف املنفى .كان هذا القرار
الفرنيس جورج بومبيدو تفعيل االتفاق
نابعا مام كنت أالحظه أثناء تنقاليت خارج
العسكري املربم بني املغرب وفرنسا ،القايض
بالتدخل وتقديم الدعم ،يف حال تعرض أحد البالد ،يف الجزائر أو ليبيا أو فرنسا أو بلجيكا،
إذ كنت أملس معاناة دفينة ،لدى أغلبية
البلدين لهجوم خارجي ،ال سيام أنه اعترب
املناضلني املنفيني ،رغم أجواء الحرية الظاهرة
أن املغرب تعرض لهجوم مسلح من طرف
الجزائر" .ويواصل بوردقة حكيه "عقد الرئيس يف معيشهم اليومي".
يحاول كتاب "بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة"
الفرنيس مجلسا طارئا ،بعد توصله بهذا
الطلب ،كلف من خالله الضابط املدير العام رصد األحداث ،من خالل نرش مجموعة من
الوثائق ،التي تسند وتعضد عديد الشهادات
لجهاز االستخبارات الخارجية واالستخبارات

الملف

التي تلقاها بودرقة ،مقرونة مبا حافظت عليه
ذاكرته من إضاءات لوقائع كان مشاركا فيها،
لعل أهمها تلك املتعلقة بوضع حد للنزيف
الذي كان سيدفع مبزيد من املناضلني إىل
أعمدة اإلعدام أو إىل املطاردات من أجل
التصفيات ،بعد فشل محاولة  23مارس .1973

يوميات نقيب أسير في سجون
البوليساريو

أما الكتاب الثالث ،فال يقل أهمية عن
سابقيه ،خاصة وأنه يطبع لتجربة غري مسبوقة
وغري مألوفة يف الحياة الثقافية املغربية ،إذ
أن الكاتب هنا ليس سوى عسكري قىض
ربع قرن رهن األرس يف سجون البوليساريو.
يروي النقيب عيل نجاب ،املنتمي لسالح
الجو املغريب ،والذي تم احتجازه من طرف
البوليساريو ،تفاصيل حياة األرس بعدما كان
محكوما عليه بتحمل فظائع السجن ،ووحشية
سجانيه بإيعاز من النظام الجزائري.
فبعد مرور ما يقرب من  16عاما عىل إطالق
رساحه ،قرر النقيب نجاب أن يتقاسم مع
الجمهور املغريب والعاملي معاناته ،والتشتت
األرسي الذي عاىن منه ،خالل  25عاما ،يف
معتقالت البوليساريو فوق الرتاب الجزائري.
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اليوسفي يتابع النقاش
حول الكتاب الذي
أصدره الكراوي عن
تجربته.

هذا الحادث الجوي "شكل نقطة تحول
حاسمة يف حيايت ويف مسرييت العسكرية"،
يكتب نجاب ،الذي يريد أن يجعل من
كتابه "كتابا لجميع السجناء" من أمثاله،
ونافذة لـ"رفقائه يف املعاناة" التي ذاقوها،
واملعامالت الإلنسانية التي تلقوها من
جالديهم ،مبا فيها تركهم دون عالج حتى
يلقوا حتفهم أو بكل بساطة يعدمون رميا
بالرصاص.
ويقدم املؤلف الذي ينقسم إىل واحد
وعرشين فصال ،أحداثا مهمة منها عىل
الخصوص مأسسة التعذيب داخل سجون
البوليساريو بتندوف ،وبوفاريك (شامل
الجزائر) ،واستخدام السجناء يف برامج دعائية
معادية للمغرب تبث عىل الراديو أو أمام
الصحافة ،باإلضافة إىل إجبار السجناء عىل
القيام باألعامل الشاقة.
" 25عاما يف معتقالت تندوف" هو عنوان
وكتب املؤرخ والجامعي جامع بيضا يف
هذا املؤلف-السرية الذاتية ،الذي يحيك ،بكثري افتتاحية الكتاب أن املؤلف اختار "واجب
من املرارة ،ولكن أيضا بكثري من الدقة يف
الذاكرة" ،مشريا إىل أن النقيب عيل نجاب
استحضار الوقائع – الرضوري بالنسبة لوثيقة عرب عن "امتعاضه" ،خاصة حينام يقابل
تاريخية التي ستصبح بكل تأكيد مرجعا –
"شبابا يعرفون تاريخ برشلونة وريال مدريد،
رعب السجن وهمجية السجان .إنه مؤلف لكنهم ال يعرفون شيئا عن نزاع الصحراء وال
مكتوب أيضا برباعة كاتب وقوة جندي
عن تاريخ املغرب".
متشبث بشكل عميق بوطنه.
ويف هذا السياق أبرز بيضا أن مؤلف "25
وبني دفتي هذا الكتاب ،الذي يقع يف أكرث
عاما يف معتقالت تندوف" يندرج يف إطار
من  562صفحة ،يأخذ عيل نجاب القارئ
هذا الواجب املتمثل يف إخبار الشباب
يف رحلة يرسد خاللها تفاصيل حياة كانت
مبايض وطنهم ،من خالل رسد تثقيفي وغني
تعد مبستقبل واعد .فبدءا بطفولته وخطواته باملعلومات ،والذي يتميز كذلك بالكشف
األوىل يف قبيلة آيت وراين ،عند سفوح
عن "جوانب غري معروفة من الحرب يف
األطلس ،حتى انخراطه يف سالح الجو عام
الصحراء" .من جهته ،أشار هوبرت سيالن،
 ،1965وتكويناته يف املغرب وفرنسا والواليات محامي بهيئة املحامني يف باريس ،والذي
املتحدة وإيران ،يروي النقيب نجاب رحالته كتب مقدمة لهذا الكتاب ،إىل أن الضابط
وأيامه السعيدة.
نجاب يحيل أيضا يف مؤلفه إىل مفهوم
فبعد انتقاله لالشتغال باألقاليم الجنوبية
الحرية ،مربزا أن السجني السابق أثبت
كطيار حرب ،وقائد كتيبة رسب طائرات
لسجانيه "أنه ال ميكن سجن الحرية".
"إف "5ورئيس املعدات العملياتية يف قاعدة وأضاف أن "الرجل مل يستسلم (…) وظل
العيون ،شكل الطيار ،الذي كان يف مهمة
فخورا بقوته الداخلية ،وفكره السلس
استطالعية ،هدفا لصاروخ للعدو بالقرب من والصايف ،الذي بتحرره اآلن من املعاناة التي
السامرة ،يف  10شتنرب  ،1978مام أجربه عىل تحملها ،متكن من تقديم أسلوب كتابة
القفز من طائرته ،ليقع يف أيدي سجانيه.
جميل ومنظم"n .

الملف

 3أسئلة لحسن نجمي:

يعلق حسن نجمي عىل صدور كتابات
حول الذاكرة ،معتربا أن األجيال
الجديدة يف حاجة إىل املزيد من
الشهادات املكتوبة ،أوال ألن تاريخ
املغرب املعارص مل يكتب ،وثانيا ألن
تاريخ املغرب يف حاجة إىل إعادة الكتابة.
الشرقي الحرش

تعرض يف املعرض الدويل للكتاب والترش
هذا العام مؤلفات عديدة تعنى بتسليط
الضوء عىل جوانب من تاريخ املغرب .كيف
ميكن أن تفيد مثل هذه املؤلفات األجيال
الجديدة؟
األجيال الجديدة من حقها يف أن نقدم
لها املزيد من الشهادات املكتوبة ،أوال ألن
تاريخ املغرب املعارص مل يكتب ،وثانيا ألن
تاريخ املغرب يف حاجة إىل إعادة الكتابة،
لذلك عندما يتعلق األمر بفاعلني يف الحقل
السيايس ،أو يف الحركة الوطنية املغربية
املعارصة أو يف حركة املقاومة وجيش
التحرير ،ويكون لديهم أو يتبلور لديهم أو
يحفزهم بعض املثقفني عىل تقديم شهادات
مكتوبة ،وتدوين حياتهم وما عاشوه يف سري
أو سري ذاتية أو يوميات أو مذكرات ،فهذا
مكسب للحياة الثقافية والفكرية ،وللبحث
التاريخي وللمعرفة يف بالدنا.
ملاذا غالبا ما يلجأ سياسيون من اليسار إىل
نرش مذكراتهم ،هل هو حكر عليهم فقط؟
هذه مالحظة مهمة ،ومعناها أن لديهم
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حسن نجمي.

وعيا أساسيا ،بأننا ضيعنا الكثري من العقود
والسنوات يف الفراغ .كام منارس السياسة،
وأقصد هنا يف الحياة السياسية املعارصة،
شفويا فقط ،إذ ليست لدينا أرشيفات
يف األحزاب السياسية ويف النقابات ويف
املؤسسات املجتمعية ،ال قيمة لألرشيف
لألسف ،فكل ميتلك وثائقه الخاصة أو صور
يحتفظ بها لنفسه ،لذلك فمن شأن هذه
الكتب أن توفر أدوات عمل للمؤرخني
والباحثنيالشباب.
الحقيقة ال ميكن أن نجدها يف كتاب واحد،
الحقيقة التاريخية والحقيقة السياسية ،أو
الحقيقة حول الحقل السيايس ،وعالقة الدولة
باملجتمع يف تاريخ املغرب املعارص ،يف حاجة
إىل املزيد من الشهادات املكتوبة ،كيف ما
كان مستواها .أحيانا كثرية عندما نبحث
عن حدث تاريخي ونقرأ عدة كتب ،وعدة
شهادات ،ميكننا أن نشكل وعيا معينا بها،
وحينها ميكن أن نقول هذه هي الحقيقة ،أو

هذه ليست حقيقة ،ألنها مازالت ناقصة.
لذلك فاملذكرات بقدر ما هي تعبري عن
وجود شخيص ،الهدف منه ترك األثر
واالحتفاء بالذات قبل مغادرة هذا العامل،
فهي أيضا أساس من أسس الكتابة التاريخية
وإعادة الكتابة التاريخية ،لذلك هي ليست
عمال مجانيا وليست أنواعا من االدعاء أو
االنتفاخ األناين ،بل هي أساسية ومن واجب
القوى الوطنية والدميقراطية ومختلف
الفاعلني أن تقدم شهاداتها ومذكراتها للتاريخ
ولألجيال الصاعدة.
هل بإمكان أي كان أن يكتب مذكراته،
حتى بالنسبة ملن مل يتحمل مسؤولية
سياسية أو مهاما رسمية؟
يف البلدان املتقدمة ،ولنأخذ فرنسا عىل
سبيل املثال ،بإمكان جندي صغري أن يكتب
كتاب حياته؛ إذا شارك يف حرب معينة،
لريوي ما شاهده وما عاشه ،وهو يشء مثني،
إذ أحيانا ما ييضء حدثا أو واقعة أو حربا
معينة ،ال نعرث عليه يف مذكرات الجرنال.
لذلك ال ينبغي أن نستخف مبن يكتب،
تحت يف حاجة إىل السري والسري الذاتية،
واليوميات واملذكرات ،التي ميكن أن يؤلفها
أصحابها أو عن طريق من ينوب عنهم،
نحن يف حاجة إىل أن يكتب املمرضون
واألطباء واألساتذة واألساتذة الجامعيون
واملعلمون ،ويف حاجة لتأليف من الجنود
والقادة العسكريني وقادة األحزاب وقادة
النقابات وقادة جمعيات املجتمع املدين،
ينبغي أن يؤلفوا ويدونوا شهادات عن
حياتهم وعن إسهاماتهم كل من موقعهn .

حوار

األشعري:

يعود محمد األشعري وزير
الثقافة األسبق ،يف هذا
الحوار ،إىل الحرب التي
شنها عىل "الكتب الظالمية"
التي كانت تعرض مبعرض
الكتاب الدويل يف الدار
البيضاء ،والذي تتواصل
أشغال دورته الـ 26خالل
األيام الجارية ،كام يتطرق
للمقرتحات التي وضعها عىل
طاولة الحكومات التي شارك
فيها من أجل دعم القراءة
والكتاب لكنها رفضت.
أحمد مدياني

كل التقارير الدولية تتحدث عن أزمة القراءة
يف املغرب وضعفها ،وتتحدث عن أن املغاربة
ال يقبلون عىل رشاء الكتب ،وتحول اإلقبال
إىل موسمي كل ما حل موعد املعرض الدويل
للكتاب ..أين الخلل بالنظر إىل تجربتك سواء
عىل رأس وزارة الثقافة أو ككاتب؟
لألسف الشديد ،أظن أنه ليست هناك
دراسات مدققة حول وضعية القراءة يف
املغرب ،وحول تطورها ،وما هي اتجاهاتها،
وما هو تأثريها عىل اقتصاد الكتب ،وهل
نتوفر عىل هذا األخري .يف غياب هذه
الدراسات الدقيقة ،ال ميكن الجزم هكذا
والقول إن املغاربة ال يقرؤون ،وأمتنى أن
تبادر بعض الجهات ،مثل املجلس االقتصادي
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محمد األشعري.

واالجتامعي والبيئي ،للقيام بدراسة جدية
يف املوضوع ،وليس دراسة رسيعة ،دراسة
تتم مبشاركة الجامعيني واملؤسسات املختصة
وبعض املؤسسات مثل املكتبة الوطنية ،مع
إرشاك مكاتب مختصة مهنية تقوم بدراسات
علمية عن القراءة .لألسف ،نحن نهتم بهذا
املوضوع فقط عندما يحل موعد املعرض
الدويل للكتاب مبدينة الدار البيضاء ،ومع ذلك
أقول إن مصطلح أزمة القراءة يف املغرب ال
ميكن الحسم فيه ،ألننا ال نعرف هل هي أزمة
مستحكمة أم أزمة عابرة ،كام قلت يف السابق
ليست هناك دراسات علمية جدية ودقيقة.
لكن واقع الحال يفيد أن املغاربة فع ًال ال
يقرؤون ،بالنظر إىل أرقام مبيعات الكتب
والغياب شبه التام للمكتبات ودور املطالعة

يف املدن وحتى داخل املؤسسات التعليمية...
لنفرتض أنها أزمة فع ًال ،هناك أسباب
متداخلة ،وأولها وضعية التعليم ،ألن القراءة
داخل أسالك التعليم مهمة ،باإلضافة إىل
القراءة الحرة والحث عليها.
لألسف ،هناك غياب إلدراج القراءة كعنرص
أسايس يف التعليم غائب ،ويكفيك أن تعود
للمقررات املدرسة وترى النصوص األدبية
أو الفكرية املقررة يف هذه املراجع .يشء
مخجل عندما تطالع بعض الربامج الخاصة
باألكادمييات أو مطبوعتها ،تجد أنه ليس
هناك أي كتاب مدريس من بداية التعليم
الثانوي إىل نهايته ،غياب نصوص للمتنبي
ونصوص للجاحظ ونصوص شعراء كبار مثل
أدونيس ومحمود درويش.
كام ال نجد نصوصاً لشعرائنا املغاربة ،وعندما
قمت بالبحث يف املراجع الدراسية ،وجدت
قصيدة واحد ألحمد املجاطي ،وهي ال
تعترب من أهم القصائد .نرشوا له قصيدة
عىل القدس نظرا لطبيعتها القومية ،ولكن
مل ينرشوا إحدى قصائده الرئيسية مثل
"ملصقات عىل ظهر املهراز" أو "الخامرة"،
وهذا يعني أنه هناك رقابة عىل إدراج
النصوص يف املراجع الدراسية.
يف املسار التعليمي للمغاربة ،ال يجدون
النصوص األساسية يف الفلسفة والفكر والنقد.
هل ميكن أن تتصور يف النظام التعليمي
الربيطاين غياب شكسبري ونصوصه يف مرحلة
الثانوي؟ ويف النظام الفرنيس ال تجد موليري
وفيكتور هيغو؟ وهذا يعني أن املدرسة
املغربية هي ضد القراءة.
فض ًال عن ذلك ،ال توجد أي مادة لها عالقة

حوار

تحتاج برنامجاً وطنياً للتكوين .املقاولة
التي تنتج الكتب يجب أن تعترب أساسية،
وتشجيعها عىل االستثامر وعىل املستوى
الرضيبي ،ألنه ال ميكن أن تضع يف نفس
التصنيف من يبيع الكتب مع من يبيع املواد
الغذائية وباقي املواد االستهالكية .بيع الكتب
له ظروف خاصة ،ألنه مرتبط ببناء شخصية
اإلنسان .عندما قلت إن هناك أزمة كبرية
جداً عىل مستوى الكتبيني ،ومع احرتامي
لعدد منهم ،قلت ذلك ألنهم فعال يف حاجة
إىل التكوين وتعريفهم هم أنفسهم بالكتاب.
جرب أن تتجه نحو أحد الكتبيني ،واسأله عن
عنوان معني ،سيخربك أنه ال يوجد ،وحني
تبحث عنده يف املكتبة سوف تجده.

بالقراءة مفروضة يف جميع أسالك التعليم
املغريب ،وأنا شخصيا أطالب ،منذ سنوات ،أن
يكون األدب والفلسفة أساسيتان يف جميع
املسالك واملعاهد واملدارس العليا والكليات،
سواء تعلق األمر بالطب أو الهندسة ،ألنه ما
معنى أن يتخرج مهندس ومل يسبق له أن قرأ
نصاً فلسفيا أو قصيدة شعرية ،وهذا الطبيب
الذي سوف نضعه يف املستشفيات كيف
سيكون إنسانيا بعيدا عن قراءة النصوص
األدبية والرواية.
هذا يعني أنك ترى أن املدخل األسايس
لتجاوز ما يوصف بأزمة القراءة يف املغرب
هو إدراجها مادة أساسية يف جميع
األسالك...
نعم ،املدرسة تلعب دوراً أسياسيا يف تفقري
القراءة يف املغرب وإبعاد الناس عن الكتاب.
لكن املدرسة يجب أن تجد اإلنتاجات األدبية
والفكرية التي ميكن أن تدرجها يف املسالك
الدراسية ،وهناك من يدفع بضعف سلسلة
إنتاج الكتب والخوف من االستثامر فيها...
بالفعل ،كل سلسلة إنتاج الكتاب يف املغرب
تعيش أزمة ،دور النرش فيها أزمة ،شبكة
الكتبيني فيها أزمة كبرية جداً ،وهذه األخرية

يعترب األشعري أن
املدرسة تلعب دورا
أساسيا يف تفقري القراءة
يف املغرب.

فقط .أما الكتاب العريب واملغريب فليس
هناك وال رشكة واحد تقوم مبهمة توزيعه،
وتقوم دور النرش لوحدها بجولة بالعناوين
التي أنتجت يف املعارض ،لذلك أرى ونحن
يف سياق تنظيم املعرض الدويل للكتاب ،أن
أهميته الوحيدة هو فرصة لعرض الكتب
ليأيت املكتبيون لرشائه.

أنت كنت وزيراً للثقافة وأرشفت عىل تنظيم
املعرض لسنوات ،ومع ذلك ترى أن دوره ال
يتجاوز أنه فضاء للعرض؟!
يف الوقت الذي كنت وزيراً للثقافة أطلقت
برنامجاً وطنيا لدعم الكتاب ،من خالل دور
النرش ،وقمت بتحسني عدد من الجوانب
املرتبطة باملعرض ،ليتحول إىل معرض مهني
وحقيقي من أجل الكتب والنرش ،وليس
يعني أننا أمام منظومة يف مجملها عدوة
للكتب القدمية .هل يعقل اليوم أن معرض
للقراءة يف املغرب...
لألسف ،نعم ،أين ما وليت وجهك سوف تجد الكتاب ال يفرق بني الكتب القدمية والجديد
يف اإلنتاج املغريب والعاملي؟ يف الوقت الذي
أن كل يشء ال يشجع املغاربة عىل القراءة.
توليت فيها وزارة الثقافة ،فرضنا عدم عرض
مثال ،نحن ال نتوفر عىل موزعني للكتب يف
املغرب ،ومسألة التوزيع حلقة مهمة جدا يف كتاب تجاوز إصدراه خمس سنوات.
ال أعرف ماذا يقع بالضبط يف معرض الكتاب
ضامن انتشارها .من يقومون بهذه املهمة
اآلن ،لكن هناك مجموعة من اإلجراءات التي
رشكات مختصة يف توزيع الجرائد ورشكات
أخرى مختصة يف توزيع الكتب األجنبية فقط ،وضعنها يف دفرت التحمالت الخاص باملعرض.
معرض الكتاب يجب أن يحافظ عىل مبدأ
لديها زبناء معروفون ،وتجلب ما يحتاجونه
إعطاء األولوية للقراء وليس للتجار ،مثال ليس
من الالئق السامح لبيع الكتب بالجملة وسط
أيام املعرض ،هذا األمر كنا نسمح به خالل
األيام الثالثة األخرية .عىل العموم املعرض
الدويل للكتاب ما هو إىل حلقة صغرية ،ضمن
حلقة القراءة يف املغرب ،وال ميكن أن نجعله
هو كل يشء.
لكن لألسف كل املؤسسات والفعاليات
التي تدور يف فلك الكتب يف املغرب أصبح
نشاطها موسمياً مع املعرض ،وكأن القراءة
تبدأ معه وتنتهي مع نهايته!
هذا معناه أنه يستعمل للتغطية عىل
كل عيوب السنة ،واملعرض ال ميكن له أن
يقوم بهذا الدور ،وإن كان جيداً جداً .من
يشتغلون يف املعرض يقومون بدورهم ،ألنه
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يجب أن نقوم كلنا بجهد مركب ،فيه االستثامر
يف صناعة الكتاب وتوزيعه واملكتبات ،دون
أن ننىس أمراً مه ًام وهو الصحافة الثقافية
يف املغرب ،باإلضافة إىل ما تحدثنا عنه يف
السابق وهو التشجيع عىل القراءة داخل
املدرسة والكليات واملعاهد .ال ميكن أن ننتظر
املعجزات من املعرض الدويل للكتاب ،وأن
يقبل الناس هكذا عىل القراءة.
أال ترى أن دعم الدولة للكتب والقراءة
ضعيف جدا ال يتجه نحو العناوين التي
ميكن أن تحفز املغاربة عىل القراءة؟ وهناك
مجموعة من الكتاب يشتكون من ما يصفونه
بـ"الدعم غري املعقلن" لطباعة الكتب ونرشها
من طرف وزارة الثقافة...
التفاصيل حول هذا املوضوع وكيف هي
األوضاع اآلن لست مطلع عليها .لكن عندما
كنت وزيراً للثقافة ،أنا من أنشأت دعم
الكتاب ،وقمت بذلك بطريقة مختلفة عن
ما كان سائداً من قبل .عندما توليت الحقيبة
الوزارية ،وجدت أن الوزارة تدعم املؤلف
مبارشة؛ أي تشرتي من عنده بعض النسخ أو
متنحه مبلغاً ماليا ،وكان األمر أشبه بصدقة أو
إحسان للمؤلف ،وحينها قلت إذا كنا نريد
أن نكون مؤثرين يف قطاع الكتب ،يجب
أن ندعمه لدى املقاولة التي تنتجه ،وقمنا
بتشكيل لجنة وطنية للدعم تتقدم عندها
دور النرش بالعناوين التي تقرتح للدعم ،ويتم
اختيار التي سوف تستفيد ،ثم مننح قيمته
للنارش ،ونرشط عليه أن يخفض مثن الكتاب
ليكون متاحاً يأمثن مناسبة للمغاربة.
هذه املسألة تتغري وأصبح الدعم بطريقة
أخرى ،وال أود أن أدخل يف هذا النقاش ألين
سوف أسقط يف إصدار األحكام عن ما كان من
قبل وأصبح من بعد.
لكن عموماً ،يجب أؤكد أن مسألة الدعم
ليست هي املهمة ،اليوم تجد مجموعة من
العناوين تشري إىل دعم وزارة الثقافة ،أو بدعم
آخر ،هل هذه الكتب ألنها مدعمة مقروءة،
لذلك أقول إن الدعم ليس كافياً.
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األشعري يعترب أن دعم
الكتاب ليس كافيا.

(مقاطعا) نعم الدعم ليس كافياً ،وعدد
من املؤلفني يشتكون من غياب اإلشهار
لكتبهم والتعريف بها ،وشبه استقالة لإلعالم
العمومي يف التشجيع عىل القراءة...
لألسف نحن يف بالد ليس فيها حتى ثالثة
برامج خاصة بالثقافة والدعاية للكتاب ،اإلعالم
حول األخري ضعيف جدا .عندنا برنامج واحد
يبث الساعة الحادية عرش ليال ،بعدما نتأكد
أن الجميع غط يف النوم! كام أننا ال نتوفر عىل
فضاءات للقراءة .فض ًال عن ذلك ،ال ميكن أن
نقفز عىل القنبلة التي سقطت داخل البيوت،
وهي التكنلوجيات الحديثة ووسائل التواصل
االجتامعي التي أصبحت امللجأ لكل الفئات
والرشائح داخل املجتمع ،وأضعفت الرغبة يف
مطالعة الكتب والجرائد واملجالت الورقية.
لكن هذه التكنولوجيات الحديثة ووسائل
التواصل االجتامعي بدأت من الغرب
ومستمرة فيه ،ومع ذلك هناك إقبال دائم
وكثيف عىل رشاء الكتب والقراءة...
نعم ،وعندهم املبيعات تصل أحياناً إىل مليون
نسخة .أنا ال أبرر وال ألصق سبب العزف عن
القراءة مبواقع التواصل االجتامعي ،أنا أتحدث
عن وضعنا ،كنا أصال غري مرتبطني بالكتاب
والقراءة ،وجاءت هذه الوسائل الحديثة
لتعمق األزمة.
دعنا نعود معك للفرتة التي توليت فيها
حقيبة وزارة الثقافة ،وما هي اإلجراءات التي
اتخذتها بخصوص املعرض الدويل للكتاب،

والجدل الذي أثري حينها حول ما وصف
بالكتبالظالمية؟
عندما أرى األرقام التي تنرشها الوزارة
بخصوص املعرض الدويل للكتاب ،والتي ال
ميكن التشكيك فيها ،وتتحدث عن وجود أكرث
من  600نارش ،وآالف العناوين من الكتب،
فاملالحظة التي كانت عندي عىل املعرض يف
بداية تحميل للمسؤولية الوزارية ،هي أن
هذا الفضاء ليست له أي عالقة باملعارض
املهنية للكتاب والنرش ،ألنه خليط ميكن
من التعرف عىل الكتب األدبية والفكرية
والفلسفية التي تنتجها بعض دور النرش
املغربية أو العربية أو األجنبية يف حجم
معني ،ولكن الحجم الغالب هو الكتاب
التقليدي والقديم ،وخصوصاً ما سميناه حينها
"الكتاب الظالمي" .وتتذكرون الحملة الرشسة
الشعواء التي أطلقت ضدي ،بدعوى أنني
منعت بيع املصحف الرشيف من العرض
يف املعرض ،ورغم أنني قمت بزيارة رسمية
للمعرض بحضور نواب برملانيني وصحافيني
ومثقفني لريوا بأعينهم أنه ليس املصحف
هو الذي منع ،بل منعت أعداد هائلة من
الكتب الظالمية ،والتي لألسف تأيت بها بعض
البلدان الشقيقة أو تأيت بها بعض الجمعيات
األصولية ،وتضعها يف املعرض ،وعندما ال تباع
متنح مجاناً للمغاربة أو لبعض الجمعيات
املوالية لها ،وتصبح هذه الكتب هي األدبيات
املدعمة للتطرف يف املغرب.
املعركة ضد الكتب الظالمية وهيمنة هذا
النوع من النرش كلفتنا كثرياً ،ولكن يف نهاية
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الدراسات اإلسالمية ،ونحن اآلن نحصد نتائج
هذا التوجه ،وبعد  20سنة نتابع ما أفرزه يف
اإلنتاج األديب وضحالة ما ينرش أحياناً وجمود
الفكر .لكن أمام كل هذا ،التزال بعض بؤر
الضوء املوجودة ،وهناك عدد من دور النرش
تقوم مبجهود كبري واستثنايئ رغم الظروف
الصعبة التي متر منها ،وتنتج سنويا عرشات
العناوين ،ويف األدب مث ًال هناك مثل جدير
باالهتامم ،وهي الطفرة التي عرفها إنتاج
الرواية ،هذه األخرية خالل العرش سنوات
األخرية كنا ننتج أقل من خمس روايات يف
السنة ،اآلن وصلنا لـ 270رواية يف السنة.
املطاف اتضح للفاعلني كلهم أن املكانة
األساسية يجب أن متنح يف هذا املعرض
لإلنتاج الجديد ،لالبتكار والتطورات التي
يعرفها املجال األديب والفكري يف املغرب والعامل
العريب واملغرب .ومعركتنا أدت إىل تحسن
نسبي يف املعرض ،وبشهادة مختلف الفاعلني
الذين دعم عدد منهم هذا التوجه بالقطع مع
الكتب الظالمية ،وفكرة االعتامد عىل املهنية يف
معرض الكتاب ،ولكن كان يجب أن يتبع هذا
العمل املزيد من املجهود.
أال ترى أن التشجيع عىل القراءة أكرب من أن
يختزل يف وزارة الثقافة؟
نعم هذا العمل كله أحياناً تجد أنه ليس من
اختصاص وزارة الثقافة .أنا كنت أطالب مث ًال
وزارة التعليم ،حتى يف الحكومات التي تقلدت
فيها املسؤولية ،دون استجابة ،تطبيق فكرة
املكتبة ذات البابني ،باب مفتوح عىل فضاء
املدرسة الداخيل ،والثاين مفتوح عىل محيطها.
كام طرحت فكرة برمجة كتب من األدب
املغريب بانتقاء موضوعي ،وليس باالنتقاء
العشوايئ املوجود إىل اليوم ،وهو مصدر
استفادة لبعض الجهات فقط ،أما الكتاب
األديب املغريب يف تنوعه ومتيزه فغائب.
وزارة التعليم مطروحة عليها مسألة القراءة،
أكرث من ما هي مطروحة عىل وزارة الثقافة،
هذه األخرية ميكن لها أن يكون عندها خيال
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األشعري يع ّول عىل
املدرسة لغرس عادة
القراءة لدى النشء.

جديد يف جلب الناس للقراءة ،وأن ال تعتمد
عىل معرض الكتاب فقط ،وتضع وسائل
جديدة الستقطاب املغاربة طيلة السنة.
هناك من يحمل مسؤولية عزوف املغاربة
عن القراءة ملن ينتجها ،أي أن الكتاب
انفصلوا عن الواقع املغريب...
سياق اإلنتاج الثقايف يف املغرب سياق آخر،
مثال إذا جئت للنرش األكادميي ال ميكن أن
تجده نشيطا يف بلد البحث العلمي فيه
مخصصة له ميزانية ضعيفة ،ومجال تدخله
أضعف .األشياء مرتبطة يف ما بينها ،واملجاالت
األخرى التي لها عالقة بالفكر نجد أن أجياال
من املغاربة ساهمت إىل حد كبري يف ترصيخ
البحث الفلسفي يف املغرب والبحث النقدي
األديب ،حتى أصبحنا مرجعا يف الدول العربية
ملثل هذه األصناف من اإلنتاج ،وأيضاً يف
املجال الروايئ ،استطاع املغرب أن يحقق
طفرة نوعية جعلته يصبح يف موقع بعيد عن
الدونية بالنسبة لدول الرشق ،بل يف موقع
الندية والتدافع بل وحتى التفوق.
كل هذا بدأ ينحرص لألسف مع بداية انحصار
الدور الذي كانت تلعبه الجامعة يف املغرب،
ومع االنحصار الذي عرفته كليات اآلداب،
والكل يعرف أنه خالل فرتة الثامنينيات تم
حظر الدرس الفلسفي وعلم االجتامع يف
الجامعات ،وفتح الباب عىل مرصاعيه لشعب

أخرياً ،هناك توجه يف الغرب تستفيد منه
الكتب وعناوينها وهو ترجمتها ألعامل
درامية وسنيامئية متنحها إشعاعاً قوياً ،حتى
أن مجوعة من العناوين حققت مبيعات
قياسية بعد تحويلها إىل مسلسل أو فيلم.
طبعاً ،هذا موضوع مهم ونقفز عليه لألسف.
لدينا تجربة عربية قريبة وهي التجربة
املرصية ،هناك نجيب محفوظ الذي تحول
إىل كاتب سيناريو ،وهناك كتاب مهمني يف
مرص مثل صربي موىس ،الذين تحولوا بصفة
نهائية إىل كتاب سيناريو وابتعدوا عن كتابة
الرواية .لألسف هذه التجربة ال نتوفر عليها،
بل عندنا كارثة يف الدراما والسينام املغربية،
نحن ال نتوفر عىل كتاب سيناريو ،وترون أن
الفيلم ينتجه ويكتبه ويخرج نفس الشخص،
وهذا الشخص ميكن أن تجده ممث ًال يف
الفيلم .من يعملون يف السينام باملغرب
معظمهم ال يقرؤون الرواية املغربية بصفة
نهائية ،بل يكتبون السيناريو بالفرنسية،
وميكنكم أن تسألوا املرشفني عىل لجان الدعم
يف املركز السيناميئ املغريب ،السيناريو يوضع
مفرنسا ثم يأتون مبرتجمني يقومون بدور ال
يفهمون فيه أصال.
هل تعرفون ملاذا ال يتابع املغاربة حوارات
درامية وسينامئية تشبههم؟ ملاذا هي من
أغرب ما ميكن؟ ألن بعض املرتجمني ينجزون
عملهم عرب ترجمة "غوغل" ،لذلك التلفزيون
املغريب عمل بدور مخرب للقراءةn .

رياضة

مالعب كرة القدم..

ما الذي يجعل مباراة لكرة القدم تتحول إىل
فتيل حرب يشتعل باملدرجات ويأيت عىل
كل يشء حتى خارجه؟ ليست هذه املرة
األوىل التي يطرح فيها التساؤل حول حرب
االنتامءات ،فالظاهرة تعود إىل الواجهة مع كل
 90دقيقة ،تخرج عن نطاقها الريايض ،وتتحول
فرجة املستطيل األخرض إىل شغب وتخريب،
وتهديد للسالمة الجسدية لألشخاص.
أمينة مودن

حتى قبل صافرة نهاية "كالسيكو" الجيش املليك
والرجاء الريايض (األربعاء  13فرباير مبركب األمري
موالي عبد الله) ،كانت بوادر التوتر بادية عىل
مدرجات الغرميني ،فاملالسنات ،والتوعد ،وترديد
الشعارات املستفزة من كل جهة ،صاحبت دقائق
املباراة منذ بدايتها.

"كالسيكو" الرعب والدم

مع نهاية املباراة الكروية ،تحول احتقان
املدرجات إىل محيط املركب الريايض ،لتبدأ
مواجهات عنيفة بني عدد من أنصار الرجاء
والجيش املليك ،وثقت كامريات املشجعني
تفاصيلها ،وظهر عدد كبري من املصابني يف صفوف
الطرفني.
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أحدث الشغب
لم تستثن حتى
هذا المصور
الصحافي.

فئة أخرى من الجامهري ،التي مل تغادر
امللعب بعد مباراة "الكالسيكو" مبارشة،
فقد اضطرت إىل االنتظار لساعات ،خلف
األبواب الرئيسية ملركب األمري موالي
عبد الله ،بسبب أحداث التخريب أيضا
التي طالت املمتلكات الخاصة ،وسيارات
األمن ،وسيارات اإلسعاف ،ومرافق املركب
الريايض ،بانتزاع السياجات الحديدية ،وجزء
من األبواب ،وحتى تكسري أبواب مراحيضه،
واستعاملها سالحاً يف حرب مل يسلم منها

حتى رجال اإلعالم الحارضين لتغطية اللقاء
الكروي.
ساعة من الرعب ،عاشها أيضا مستعملو
الطريق السيار الرابط بني مدينة الرباط
والدارالبيضاء ،والسبب الرشق بالحجارة الذي
تعرضت له السيارات التي تقل األنصار،
والذي مل يسلم منه أيضا من مل يكن لها عالقة
مبباراة الرجاء والجيش املليك .حافلة فريق
الرجاء الريايض التي أقلت الالعبني ،والطاقم
املرافق لهم ،انتظرت تقريبا لساعتني قبل

رياضة

مغادرة املركب الريايض ،بسبب االحتقان الكبري
الذي هز محيطه ،وغريت مسارها من الطريق
السيار إىل الشاطئ ،بتوجيه من األمن.

 13موقوفا بعد شغب "الكالسيكو"

قدمت مصالح والية أمن الرباط حصيلتها
بعد أقل من  24ساعة ،عىل أحداث الشغب
التي أعقبت "كالسيكو" الرجاء والجيش؛ إذ تم
توقيف وإيداع  13شخصا تحت تدبري الحراسة
النظرية ،لالشتباه يف تورطهم يف عمليات الرشق
بالحجارة ،وإلحاق خسائر مادية وتخريب
ممتلكات عمومية ،وحيازة أسلحة بيضاء وشهب
نارية ،والعنف يف حق موظفني عموميني أثناء
مزاولتهم ملهامهم .وحسب األرقام التي قدمتها
املصالح األمنية ،فإن حرب "الحجارة" وأعامل
الشغب خلفت إصابات جسدية يف صفوف
القوات العمومية ،بعد تعرض مجموعة منهم
لجروح وإصابات بدنية ،من بينهم ثالثة موظفني
إصاباتهم متفاوتة الخطورة ،مع تسجيل إصابة
عنرصين للوقاية املدنية ،وإصابة  22مشجعا
بجروح .الخسائر املادية التي أحصتها والية األمن
بالرباط أكدت تعرض  19مركبة لألمن الوطني،
وشاحنة تابعة للوقاية املدنية وسيارة اإلسعاف
ألرضار ،إضافة إىل  6سيارات تعود ملكيتها
للخواص.

مواقع تواصل اجتماعي للتحريض

يرى يوسف الشعبي ،واحد من مؤسيس "إلرتا
عسكري" ،املساندة لفريق الجيش املليك وعضو
سابق بها ،أن وسائل التواصل االجتامعي لعبت
دوراً سلبيا يف الرفع من حدة التوتر والحساسية
بني املنارصين ،عن طريق فتح مجال لألصوات
املتطرفة ،لتطوير خطابها ،ونرش رسائل الحقد
والكراهية .ولعل أبرز األمثلة التي استحرضها
املتحدث ذاته ،عن مساهمة "السوشل ميديا" يف
نرش الكراهية والشحن بني الجامهري هي حرص
البعض عىل متابعة البعض تحركات جامهري
الخصم وموعد وصولها إىل املدن املستضيفة
ملباريات فريقها ،من أجل الرتصد بهم ،سواء
تنقلوا أفرادا عرب وسائلهم الخاصة ،أو جامعات.
"يف التسعينات مث ًال ،كانت العداءات أو التوترات
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من مخلفات أحداث
الشغب.

حارضة بني الجامهري ،لكن هذه املشاحنات
كانت تقترص عىل امللعب وال تتعدى الـ90
دقيقة ،فمثال من املعروف الحساسية بني
أنصار البيضاء والرباط ،مكناس ومدينة فاس،
طنجة وتطوان ،يف حدود الندية وداخل
الرقعة املستضيفة للمباراة ،حاليا تطور األمر،
وأصبحنا شاهدين عىل خسارات جسيمة،
أرواح أبرياء ُتهدر يف الطريق من وإىل
املركبات الرياضية ،يف األحياء ،وقبل أسبوع
أو أسبوعني من موعد اللقاءات الكروية،"...
يتابع الشعبي .واألكيد ،حسب مشجع فريق
الجيش املليك ،أن تأطري املدرجات أصبح
رضورة ملحة ،مع إرشاك مكونات أخرى من
الجامهري  ،كالجمعيات ذات اإلطار القانوين،
واملستقلني ..وليس فقط "اإللرتاس".
ورشح املتحدث ذاته أن "اإللرتاس" دورها
األسايس ليس مرتبطا بالتأطري الجامهريي ،بل
هي فئة يجب أن متثل األقلية (ال تتعدى 10
يف املائة) من مجموع األنصار داخل املالعب،
وأعضائها يؤطرون وينظمون نفسهم بشكل
ذايت ،وغياب مكونات جامهريية أخرى عن
املشهد الكروي حسبه ،جعل من "اإللرتاس"
تتحمل أشياء أكرث مام تحتمل.
أبرز نقطة أشار إليها املشجع العسكري
يف حديثه هي الحاجة املاسة إىل انخراط
مكونات أخرى متثل الجامهري يف العمل
التأطريي ،وهم أشخاص بتجربة كبرية،
باإلضافة إىل الدور الرتبوي الذي يجب أن

تلعبه الدولة ،عرب مؤسسات التعليم ،وأيضا
جمعيات املجتمع املدين.
وتابع" :املشجع املشاغب الذي يتنقل إىل
امللعب يوم األحد ،من الرضوري إلقاء نظرة
عىل البيئة التي احتك بها طيلة األسبوع،
فأحيانا يصل الشاب أو املراهق مشحونا،
وما نراه من مظاهر مسيئة ،بالنسبة يل،
تحصيل حاصل ،لفشل منظومة ككل ،وأيضا
تفكك القيم باملجتمع املغريب .من قبل ،كان
يرب ،الجار مثال يكون أبا للجميع،
الحي ّ
لكن حاليا نحن أمام جيل له قابلية تلقي
الخطاب املتطرف كيفام كان نوعه ،لذا وجب
التفكري يف حل شمويل يراعي الجانب النفيس،
واالجتامعي ،وأيضا الرتبوي للمشجع ،إن أردنا
فعال احتواء وتأطري هذه املوجة".
وكان يوسف الشعبي قد تعرض إىل إصابة
خطرية بالعمود الفقري يف يناير ،2015
وتحديدا يف رحلة عودته من مدينة الحسيمة
صوب الرباط ،بعد متابعة مباراة لفريقه
مبلعب ميمون العريص ،تطلب بعدها إجراءه
لعمليةجراحيةمستعجلة.

تداخل السياسي والرياضي
وتطور "العداء"

محمد جاميل ،املعروف بـ"سيمو الطبيب"،
مؤسس وعضو سابق بـ"إلرتا اغرين إيغلز"،
املساندة لفريق الرجاء الريايض ،أكد،
لـ"تيلكيل عريب" ،أن عوامل متداخلة ،تشكل

رياضة

ظاهرة ارتفاع الحساسيات وتطورها إىل العنف
بني الجامهري املغربية.
جاميل أوضح بأن دخول عقلية "اإللرتاس" إىل
املغرب يف سنة  2005ساهم بدوره يف ارتفاع
ظاهرة العنف املبني عىل االنتامءات الكروية،
ليرشح" :املبادئ األساسية ،التي يروج لها فكر
اإللرتاس ،تنبني عىل الحب الزائد واملبالغ فيه
للفريق واملدينة ،وترويج فكر الدفاع عن هذا
الثنايئ برشاسة .وغالبا ما ينتهي األمر بتطاحنات
بني الجامهري تتجاوز امللعب" .العامل الثاين،
حسب املتحدث ذاته ،الذي أخرج املشجع
من مجال االرتباط بالفريق ونرصته إىل شخص
ُيا ِرس أو ُ َيارس عليه العنف اللفظي والجسدي
بسبب انتامئه الكروي ،هو التطور التكنولوجي
وما رافقه من مشادات كالمية افرتاضية ُتشعل
فتيل الرصاعات ،والفنت بني املشجعني ،باإلضافة
إىل استفادة الدخالء من إمكانية نرش أفكار
"مسمومة" بشكل رسيع وسهل ،ويصل إىل أكرب
عدد من األشخاص املحبني لكرة القدم.
ونبه محمد جاميل إىل عامل ثالث ،ومهم
حسب تعبريه ،يهم تداخل املصالح السياسية
مع الرياضية ،معتربا أن تهافت السياسيني،
عىل سبيل املثال ،عىل رئاسة األندية أو االنتامء
ملكاتبها لعب دورا "خطريا" يف الرفع من حدة
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التوتر بني الجامهري ،وأصبح الرتاشق فيام
بينها بناء عىل وجود أشخاص من هذا الحزب
أو ذاك بالنادي .كام أن الجشع والتهافت
عىل الرياضة ،باعتبارها مورد اغتناء ورزق
بالنسبة ألطراف معينة ،ميكن أن يدفع
أحيانا إىل تكوين تحالفات حتى يف داخل
الفريق الواحد ،وقد يصبح العنف والشحن
عىل التفرقة بني األنصار وسيلة للدفاع عن
مصالحهم ،يضيف جاميل.
الحد من الظاهرة ،حسب املشجع الرجاوي،
يتطلب الرفع من وعي املجتمع ،مشريا إىل
أن النقاش تم فتحه بني املنارصين خالل
السنوات األخرية ،لكن تكرر املآيس ،تحت
غطاء االنتامء والتعصب الكروي الشديد،
مازال حارضا ،كام عاتب أيضا املؤسسات
التعليمية التي كان ُيعول عليها للردع
والتأطري ،ليصبح العنف داخلها من بني
الظواهر التي يجب أن تعالج.

المراهقون والشباب فئة سهلة
االنصياع
تم اعتقال  13شخصا
عىل خلفية أحداث
الشغب األخرية.

عادل غزايل ،أستاذ علم النفس بجامعة
الحسن الثاين املحمدية ،قدم ،لـ"تيلكيل
عريب" ،املقاربة السيكولوجية لظاهرة العنف

املتنامية يف املالعب وخارجها.
ونبه غزايل إىل رضورة التمييز بني جامعتني
أساسيتني خالل مقاربة الظاهرة ،بداية مبا
يسمى باملشجعني الذين يظهرون حبا لكرة
القدم وأيضا للفريق بشكل مجاين ،وبدون
مقابل ،كام أنهم دامئو التنقل بني املالعب
(جامهري املغرب التطواين عىل سبيل املثال،
ميكن رؤيتها بأعداد مهمة يف أكادير ،رغم
بعد املسافة) .من جهة أخرى ،بني غزايل
تواجد جامعة أخرى ميكن تصنيفها ضمن
خانة "الهوليغانز" ،وهدفهم األسايس يكون
مامرسة العنف تجاه الخصم ،سواء تعلق
األمر مبشجعني أو العبني ،وتخريب مرافق
املالعب ،ويصل بهم األمر إىل املس مبمتلكات
الغري خارج الفضاءات الكروية ،وصوال إىل
االعتداءات عىل املارة ،تهشيم واجهات
املحالت...
يف املغرب ،وحسب الباحث ،أصبحت هذه
الظاهرة مالحظة بشكل قوي ،ومؤرقة يف
نفس الوقت بالنسبة للسلطات وللمجتمع،
بفعل التطور النوعي ملامرسة العنف
وتسجيل بعض املالحظات بخصوص
الظاهرة .واستشهد املتحدث ذاته مبثال
عن ارتفاع حدة الندية عبني الجامهري،
كام حصل بني فريق الوداد والرجاء بالفرتة
األخرية ،بسبب املواجهات املحلية وكذا
العربية التي جمعت الطرفني .الظواهر
التي أصبحت تؤثث فضاء كرة القدم قال
عنها املتحدث ذاته إنها مادة خام من أجل
فهم أيضا التحوالت السياسية واالجتامعية،
والسيكولوجية،باعتبارهامتثلمجتمعاً
مصغرا ملا يجري ،مع ربطها مبا يعيشه املغريب
يف حياته اليومية ،من بؤس وضغوطات
وظروف عمل ،وصوال إىل السياق الذي يجد
فيه منفذا للتعبري بدون رقابة ،فامللعب،
حسب غزايل ،هو تجمع عفوي ومنظم
(إلرتاس ،جمعيات ،روابط األنصار ،)..وكل
طرف فيه يظن أنه محمي وسط الجامعة،
وميكن ألي شخص قيادة كل هؤالء لعدد من
األمور من بينها الفعل التخريبي االنتقامي..
كام أنه أرض خصبة لنرش اإلشاعات التي
تؤجج الرصاع.
وتابع" :امللعب يصبح هنا أرضا للمعركة،

رياضة

ننتقل فيه من الريايض الكروي إىل ساحة
حرب مبواجهات بعيدة عن مبادئ اللعبة األكرث
شعبية ،والتي يتابعها املغاربة بشكل كبري".
وقارن غزايل بني التعبريات املقبولة داخل
امللعب وغريها من التعبريات املستفزة
والعدوانية ،مسرتسال" :مث ًال يف مباراة سابقة
لنهضة بركان ومولودية وجدة ،جامهري األخري
حملت صورة راقي بركان الشهري ،والنتائج
كانت وخيمة ،ألن األمر كان استفزازا للناس يف
حالة توتر ،وقد يجر ألمور عديدة وسلوكات
غري محسوبة".
أما بخصوص الرشيحة األكرب التي تكون
املشجعني باملالعب ،فهي من الشباب
واملراهقني ،يقول األستاذ يف علم النفس ،مضيفا
أن سلوك املخاطرة بالنسبة لها هو شكل من
أشكال التعبري ،ورفض لألوامر األبوية ،وتعليامت
السلطات األمنية مث ًال ..دون وضع أي حدود
داخل املتنفس الكروي ،يصل أحيانا إىل املشاركة
يف الرصاعات والتخريب ،وإن تم عرض ما قاموا
به بعدها ،لن يكونوا راضني عنه ،لكن عالقتهم
بالجامعة وسلوكها ،يضعهم أمام خيار االنصياع.
ويضيف غزايل شارحا" :كرة القدم أصبحت
تخرج عن إطارها ،وهذه النقاشات التي تحاك
طيلة األسبوع مبثابة إعداد نفيس ،وبالتايل
العداء واالعتداءات والشغب يتجاوز امللعب،
إىل الشارع ،ومن يؤدي الثمن هو املواطن
البسيط؛ إذ يكفي أن يحمل شخص قميص
فريق غريم ،ليكون معرضا لالعتداء ،بسبب
انتامئه لفريق خصم ،كام أن السلوكات
العدوانية أصبحت مبعثا للفخر وأيضا السخرية
بالنسبة لهذه الفئة" .كام نبه الباحث املغريب
إىل املعلومات املشوهة والدور الذي أصبح
يلعبه اإلعالم غري التقليدي (مواقع التواصل
االجتامعي) ،يف إيصال رسائل التوعد ،وترويج
أشياء تشحن الجو الريايض.

ليس كل من يتردد على المالعب
مشجعا

ويقول عبد الرحيم بورقية ،السوسيولوجي
صاحب كتاب "إلرتاس يف املدينة" ،إنه من
الصعب الجزم قطعا يف مساهمة الفصائل
التشجيعية يف الرفع من حدة التعصب
واالحتقان بسبب االنتامءات ،واملتواجد أصال بني
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الجامهري ،التي يساند كل منها فريقا مختلفا.
وتابع :عامل اإللرتاس خلق نوعا من األلفة
االجتامعية بني األنصار وداخل بعض
املجموعات التشجيعية بالتأكيد ،لكن
التشدد والتعصب عند البعض اآلخر ميكن
أن يصل إىل ما ميكن اعتباره عنفا ووسيلة
وأداة لتحقيق أهداف معينة ،وعىل سبيل
املثال استغالل التجمعات الرياضية من أجل
الرسقة والتهديد واالبتزاز" .أما بخصوص سؤال
"تيلكيل عريب" عن أسباب خروج االنتامءات
الكروية من إطار التشجيع ،املساندة،
و"الشدّان" أحيانا ،إىل العنف ،الذي يظهر
عرب حرب املدرجات ويصل إىل اعتداءات
خارجها ،رد املتحدث ذاته قائ ًال " :نحتاج إىل
خالصة أولية ،قبل أن نقول إننا أمام نوعني
من العنف وكالهام يجد مصدره ومسبباته
بعيدا عن امللعب والشغف بكرة القدم؛
فاألول يثريه جانحون ،هدفهم إثارة الفوىض،

عن جانب البنية االجتامعية واالقتصادية
لعينة من الشباب واملراهقني والصغار
يف مجتمعنا ،مبخاوف جدية تهم القضايا
االجتامعية ذات الصلة باالضطرابات والفقر
واإلقصاء واالحتقار وسوء الفهم ،والتنشئة
االجتامعية ،والتكامل ،وحلم الهروب إىل
الخارج."...

االحتفاالت المستفزة ممنوعة
على الالعبين

كريم الربكاوي ،العب املنتخب الوطني
املحيل وفريق حسنية أكادير ،وجه نصيحة
إىل زمالئه ،ونصحهم بالرتكيز عىل املستطيل
األخرض ،واالبتعاد عن كل املؤثرات الخارجية،
التي ميكنها جر الالعب إىل ما هو بعيدة عن
الرياضة وروحها .وتابع العب األسود املحلية،
يف حديث لـ"تيلكيل عريب"" :أغلبية الالعبني
الذين ميكنهم االنسياق وراء االستفزازات
أو الدخول يف أمور تهم الجامهري ،هم أبناء
الفريق واألمر يتكرر مث ًال يف املباريات التي
تحمل حساسية كبرية".
"كرة القدم أصبحت تخرج عن
واعترب الربكاوي أن االحتفاالت املستفزة خالل
إطارها ،وهذه النقاشات التي تحاك
تسجيل األهداف بالنسبة لالعبني ،يجب
تجنبها ،تفادياً لشحن الجامهري ،والرفع من
طيلة األسبوع بمثابة إعداد نفسي".
حدة توتر املدرجات ،مع الحرص عىل احرتام
الخصوم داخل وخارج امللعب.
والرسقة ،فليس كل من يقصد امللعب حامال وقال الربكاوي إن الجامهري يف املدرجات لها
كامل الحق يف التعبري ،كام تريد ،وبالطريقة
شعار فريق غرضه التشجيع ،والنوع الثاين
التي تراها مناسبة لتمرير رسالتها ،لرغبتها يف
نجد أن من بني أسبابه تورط مشجعني
رؤية فريقها يف أحسن وجه ،عكس الالعب
ومنتمني ملجموعات اإللرتاس بأحداث ال
تتعدى املواجهات مبحيط امللعب وقد تتطور املطالب بتأدية مهمته عىل أكمل وجه،
يف حال غياب التواجد األمني" .املتحدث ذاته والرتكيز عىل تقديم أفضل صورة عنه وعن
الفريق الذي ميثل ،ما سيجر عليه احرتام كل
حرص عىل التنبيه إىل رضورة عدم إغفال
الجانب الذي يهم التالعب باملشجعني ،سواء األطياف.
وعن سؤال إن كانت العنارص الوطنية
املنتمني منهم لفصيل أم غريهم ،لتحقيق
مآرب شخصية بدرجة أوىل ،فامللعب ،حسبه ،املنتمية للبطولة تحتاج إىل مواكبة من
هو منوذج مصغر للمجتمع ،وليس كل شخص نوع خاص من طرف معد ذهني ،لتفادي
االستفزازات والصمود أمامها حتى يف األوقات
يرتدد عليه ميكن اعتباره مشجعا.
العصيبة ،رد قائال" :ليس من الرضوري ذلك،
وعن اإللرتاس وأيضا روابط املحبني يقول:
أرى أن عقلية الالعب هي التي تتحكم
"هذا العامل يحمل يف طياته أشكال التواصل
االجتامعي والتفاعل مع املحيط ،باالستجابة يف سلوكاته ،فضال مدى تركيزه عىل العمل
لهوية ومنطق ثقايف جديدين يعكسه تفاعل الذي يقدم بكل تفان ،واألخالق التي يجب
استحضارها يف مواقف مامثلة"n .
املجموعة مع مجموعات أخرى ،كام يكشف

