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مدير النشر  :المختار عماري

ar.telquel.ma/

االفتتاحية

يقول العالمة عبد الرحامن بن خلدون" :إن
غلبة اللغة بغلبة أهلها" .ومادامت "غلبة
اللغة" ،بهذا املعنى الخلدوين ،مل تتحقق
برشوطها الذاتية واملوضوعية ،وعىل رأسها
"غلبة أهلها"؛ أي مبعنى الصدارة من حيث
الحضارة ،فمن العبث الحديث عن فرض
العربية كلغة لتدريس املواد العلمية والتقنية،
بعيدا عن املناخ العام الذي ال ينترص،
باإلطالق ،للغة الضاد يف وسط املقاوالت ،ويف
عموم عامل املال واألعامل باململكة الرشيفة.
الذين يدافعون ،من السياسيني ،عن فرض لغة
الضاد لغة لتدريس املواد العلمية والتقنية
قبل الحصول عىل شهادة الباكلوريا ،يف سياق
الجدل الدائر حول مرشوع القانون اإلطار
ملنظومة الرتبية والتكوين ،تعوزهم الحجج
العقالنية ،وهم ال يتوسلون إال بحجاج عاطفي
خطاب
يدغدغ األحاسيس يف زمن اليعلو فيه
ٌ
عىل خطاب املحافظة والتمسك بالهوية.
لذلك ظل النقاش حول لغة التدريس مؤدلجا
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تحكمه الهواجس السياسوية أكرث ما يحكمه
منطق سيايس خالص.
وإذا كان تدريس اللغة أو اللغات ال يطرح
أي إشكال يذكر ،عىل اعتبار أن االنفتاح
عن اللغات يف التعليم يشء مستحب ،بل
يحظى باإلجامع من كل الفاعلني السياسيني
مادامت "غلبة اللغة" ،بالمعنى الخلدوني،
لم تتحقق بكل شروطها ،وعلى رأسها "غلبة
أهلها" ،فمن العبث الحديث عن فرض
العربية كلغة لتدريس المواد العلمية.
واالجتامعيني ،فإن لغة التدريس تشعل
الحروب الكالمية وتشحذ لغة التخوين،
خصوصا عندما تذكر اللغة الفرنسية تحديدا
يف إطار الحديث عن "التناوب اللغوي" ،عىل
اعتبار أنها "لغة املستعمر" أو أنها مجرد
"غنيمة حرب"!

الحدث

ما الذي ميكن أن تنتظره األرس املغربية من املناظرة الوطنية للجباية؟ ليست هذه
املرة األوىل التي يطرح فيها التساؤل حول حظوظ األرس يف االستفادة من تحسني
الدخل عرب الرضيبة ،فاملسألة تعود إىل الواجهة يف كل مرة يطرح فيها مرشوع قانون
مالية للنقاش ،هذا يف ظل مالحظة املستوى املرتفع لالقتطاعات اإلجبارية ،املتمثلة يف
االقتطاعات الرضيبة واملساهامت ذات الطبيعة االجتامعية.

المصطفى أزوكاح
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الحدث

ضغط مرهق

وقد وصل مستوى االقتطاعات اإلجبارية
إىل  29يف املائة يف العام ماقبل املايض،
حسب ما يالحظه املركز املغريب للظرفية،
الذي يشرتك مع العديد من املؤسسات
الوطنية يف تسجيل ارتفاع مستوى
االقتطاعات ،التي تثقل عىل األرس ،خاصة
يف ظل تحملها تكاليف خدمات كان
يفرتض أن توفرها الدولة ،خاصة يف ما
يتصل بتمدرس األبناء والتطبيب.
وتؤكد العديد من التقارير التي واكبت
املناظرة الوطنية للجباية ،التي ستشهدها
الصخريات يومي الثالث والرابع من ماي،
عىل رضورة تحسني دخل األرس عرب إعادة
النظر يف الرضيبة عىل الدخل التي كانت
آخر مراجعة عرفتها يف  ،2010حني قلص
املعدل األعىل من  40إىل  38يف املائة
ورفعت الرشيحة املعفاة إىل  30ألف
درهم.
ويرى محمد برادة ،رئيس اللجنة العلمية
املرشفة عىل املناظرة الوطنية حول
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تؤكد العديد من
التقارير المواكبة
لمناظرة الجباية
على ضرورة
تحسين دخل األسر
عبر إعادة النظر
في الضريبة على
الدخل.

الجبائية ،أن " 60يف املائة من الرضيبة
عىل الدخل تأيت عرب الحجز عند املنبع من
أجور األجراء واملوظفني ،والباقي يهم املهن
الحرة؛ أي األطباء واملحامني واملصحات
الخاصة ،ففي املهن الحرة هناك من يؤدي
رضيبة أقل من أولئك الذين يعملون.
هناك عدم إنصاف عىل هذا املستوى".
ويتصور برادة أنه "يجب إعادة النظر يف
رشائح الدخول ،حيث ميكن رفع الرشيحة
املعفاة التي تحدد اليوم يف  30ألف درهم،
ورفع الرشائح العليا يك يؤدي أصحابها
مكان اآلخرين .هذا ال ميكن أن يحدث
إال إذا وسعنا قاعدة امللزمني ،ألن هناك
العديدين الذين ال يؤدون".
ويشري االقتصادي نجيب أقصبي إىل
أنه "إذا كنا نالحظ اليوم أن ثالثة أرباع
عائدات الرضيبة عىل الدخل تأيت من
األجور ،وإذا استحرضنا أن الضغط عىل
مستوى هذه الرضيبة يقع عىل الطبقة
املتوسطة ،خاصة الدخول التي ترتاوح بني
 4000و ،12000فإنه يفرتض إعادة النظر

يف السلم  Barèmeعرب األخذ بتصاعدية
حقيقية .إذا كان الدخل يف حدود 30
ألف درهم معفى ،فإن املعدل بعد ذلك،
يفرتض أن يرتفع ببطء عىل مستوى
الدخول املتوسطة ،قبل أن ترتفع املعدالت
عندما نصبح بإزاء الدخول العليا".

اإلنصاف داخل الضريبة
على الدخل

ويعترب االقتصادي املغريب نجيب أقصبي
أنه ميكن للنظام الجبايئ أن يساهم يف
تحسني القدرة الرشائية لألرس بطريقتني:
إما عرب الرضائب املبارشة أو عرب الرضائب
غري املبارشة ،حيث يتصور أنه يجب خلق
نوع من العدالة داخل الرضيبة عىل
الدخل ،باملوازاة مع التخفيف من الطابع
التعسفي للرضيبة عىل القيمة املضافة.
وتشري هيئة الخرباء املحاسبني باملغرب،
إىل أن الرضيبة التي تصيب العمل ،والتي
متثل أهم مساهمة عرب الرضيبة عىل
الدخل ،مضافا إليها املساهمة االجتامعية،
تعد ثقيلة وغري منصفة ،حيث تساهم يف
الحد من خلق فرص العمل ،و تساهم يف
شيوع األنشطة غري املهيكلة.
ويويص املجلس االقتصادي واالجتامعي
والبيئي ،يف تقرير له مبناسبة املناظرة
الوطنية للرضيبة ،بإعادة النظر يف رشائح
الرضيبة عىل الدخل ،مع ربطها كل ثالثة
أعوام مبستوى التضخم ،ويشدد يف الوقت
نفسه عىل دعم القدرة الرشائية للطبقة
املتوسطة ،من خالل سن رضيبة ُ
لأل َس
تكون أكرث مالءمة وتأخذ بعني االعتبار
وجود أشخاص معالني ،عىل أن يتم تعزيزها
بتعويضات عائلية أكرث مالءمة للواقع
االجتامعي واالقتصادي لألرس ،مبا يف ذلك
تلك التعويضات املتعلقة بتمدرس األطفال.
وتقرتح هيئة الخرباء املحاسبني بإنجاز
تصويبات عىل مستوى الرضيبة عىل
الدخل ،عرب زيادة مبلغ الرشيحة املعفاة
من  30إىل  36ألف درهم ،ورفع سقف
التحمالت املهنية إىل  60ألف درهم يف
العام ،وخصم مصاريف متدرس األبناء

الحدث

وإعادة النظر يف الرشائح الوسيطة.
ويقول أقصبي "إننا نشهد تصاعدية
قوية عىل مستوى الدخول الوسطى،
وهي التصاعدية التي تتباطأ عندما نصل
إىل الدخول العليا .يجب الذهاب نحو
تصاعدية حقيقية ،مع إدماج جميع
أنواع الدخول الكرائية والعقارية واملالية
والزراعية ،وإخضاعها لنقس الرضيبة عىل
الدخل".

التخفيف من تعسف TVA

ويرى أقصبي أنه "ميكن تحسني دخول
األرس عرب الرضيبة غري املبارشة ،التي يقصد
بها الرضيبة عىل القيمة املضافة والرضيبة
الداخلية عىل االستهالك ،يجب خفض
الرضيبة عىل السلع واسعة االستهالك ،ورفعها
عىل املنتجات ذات القيمة املضافة املرتفعة
والفاخرة" ،مشريا إىل رضورة تبني مبدأ تعدد
معدالت الرضيبة عىل القيمة املضافة.
ويشري إىل أن الرواد من االقتصاديني
الذين اخرتعوا الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،راهنوا عىل تعدد املعدالت ،مل
يقولوا بتبني معدلني فقط ،ألنهم كانوا
يدركون أن الرضيبة عىل القيمة املضافة،
تعسفية وغري عادلة  ،وبالتايل ،فإن تعدد
معدالت الرضيبة ،يساعد عىل التخفيف
من سلبياتها .إن تعدد املعدالت مرتبط،
جوهريا بطبيعة تلك الرضيبة.
ويبدي أقصبي تحفظه عىل تقليص عدد
معدالت الرضيبة عىل القيمة املضافة،
حيث يقول "إنهم يريدون جعلها أكرث
تراجعية عام كانت عليه .يجب أن نشري
إىل أن معدل  30يف املائة ،كان معموال
به بالنسبة للسلع الفاخرة ،غري أنه حذف
بعد ذلك" ،مضيفا" يفرتض الذهاب نحو
رضيبة عىل القيمة املضافة معممة،
ألنها ال تؤدي الهدف منها إال إذا كانت
معممة ،مع تعدد املعدالت ،أي معدل
أعىل من أجل ترضيب السلع الفاخرة،
ومعدل منخفض أو صفر يف املائة للسلع
ذات االستهالك الواسع .بعد ذلك ميكن أن
نتفاهم حول املعدل العام".
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تعتبر الضريبة على
القيمة المضافة
أهم ضريبة تصيب
االستهالك.

وشدد عىل أنه "يجب أن نحرص عىل
أن يعكس التجار انخفاض الرضيبة عىل
القيمة املضافة يف الثمن .فاالستشارات
الطبية تخضع ملعدل  7يف املائة ،لكن هل
يخفض األطباء مثن االستشارة بعد ذلك؟".
وتعترب الرضيبة عىل القيمة املضافة أهم
رضيبة تصيب االستهالك ،غري أن العديد
من التوصيات املطروحة قبل املناظرة
الوطنية حول الجباية ،تؤكد عىل أنه يجب
أن تكون شاملة ومحايدة بالنسبة للفاعلني
االقتصاديني.
وتويص هيئة الخرباء املحاسبني يف
توصياتها للمناظرة الوطنية حول الجباية،

أقصبي :يجب خفض الضريبة على
السلع واسعة االستهالك ،ورفعها
على المنتجات ذات القيمة المضافة
المرتفعة والفاخرة.

برضورة إعادة تحديد مجال تطبيق
الرضيبة عىل القيمة املضافة يك تشمل
جميع األنشطة االقتصادية ،مبا فيها
املنتجات الفالحية.
ويقصد بإعادة تحديد مجال تطبيق الرضيبة
استحضار األنشطة الجديدة املرتبطة
باالقتصاد الرقمي ،والتي لها طبيعة خاصة
تدمج العديد من البلدان األجنبية ،عرب
استلهام املامرسات الدولية يف هذا املجال.
وشدد الخرباء املحاسبون عىل رضورة عقلنة
اإلعفاءات مع إعادة تقييمها دوريا ،مع
العمل عىل إخضاع السلع واسعة االستهالك
لسعر مقلص يف حدود  5يف املائة من أجل
عدم املساس بالقدرة الرشائية لألرس ،ما
شمولهاللمنتجاتالفالحية.
ويعتقد الخبري الجبايئ محمد الرهج أن
يفرتض يف السلطات العمومية ،السعي
لتحديد السلع األكرث استهالكا من قبل
األرس املغربية ،وإعفائها من الرضيبة عىل
القيمة املضافة ،من أجل دعم قدرتها
الرشائيةn .

اقتصاد

صدر ظهريبتعيني أعضاء
لجنة التحويل من القطاع
العام إىل القطاع الخاص
(الخوصصة) وأعضاء الهيئة
املكلفة بتقويم املنشآت
العامة املراد تحويلها إىل
القطاع الخاص (املعروضة
للخوصصة) ،يف آخر عدد
للجريدة الرسمية الصادر
يوم االثنني  29أبريل
.2019

تيلكيل عربي

ولعل أبرز األسامء ،ضمن التعيينات التي
قام بها امللك محمد السادس ،عبد اللطيف
الجواهري ،وايل بنك املغرب ،الذي تم تكليفه
برئاسة الهيئة املكلفة بتقويم املنشآت العامة
املراد تحويلها إىل القطاع الخاص ،فيام تم
تعيني أحمد رىض الشامي ،رئيس املجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي نائبا للرئيس.
وجاء يف الظهري قم  1.19.77الصادر بتاريخ
 18أبريل  ،2019الذي وقعه بالعطف رئيس
الحكومة سعد الدين العثامين ،أن أعضاء
لجنة التحويل من القطاع العام إىل القطاع
الخاص هم :
 nزهري الرشيف
 nمحمد صديقي
 nخالد سفري
 nمنية بوستة
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الملك محمد السادس
يستقبل والي بنك
المغرب عبد اللطيف
الجواهري.

الستقطاب أموال الخوصصة) ،حسب ما
 nفوزية زعبول
سبق أن كشف عنه وزير االقتصاد واملالية
أما أعضاء الهيئة املكلفة بتقويم املنشآت
محمدبنشعبون.
العامة املراد تحويلها إىل القطاع الخاص
ويوجد عىل الئحة املؤسسات القابلة
فهم:
للخوصصة فندق املامونية الشهري مبراكش،
 nعبد اللطيف الجواهري رئيسا
جوهرة السياحة والفندقة ذات الصيت
 nأحمد رىض الشامي ،نائبا للرئيس
العاملي ،اململوكة بنسبة  65يف املائة من
 nمحمد أمني بنحليمة
طرف املكتب الوطني للسكك الحديدية،
 nحسن بوبريك
فيام يتوزع الباقي بني املدينة ومجموعة
 nأمينة بن خرضا
صندوق اإليداع والتدبري.
 nغزالن كديرة
وتحرض يف الئحة بنشعبون أيضا املحطة
 nضياء الودغريي.
الحرارية "تهدارت" يف شامل اململكة ،التي
يذكر أن خوصصة املؤسسات العمومية
كلفت استثامرات تتجاوز  3ماليري من
ستدر عىل الدولة ،خالل سنة 10 ،2019
الدراهم ،والتي تم تطويرها من طرف املكتب
مليارات من الدراهم .خمسة مليارات
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب (ميتلك
ستذهب إىل ميزانية الدولة ،ومثلها
سيذهب إىل صندوق الحسن الثاين للتنمية  ،)48%برشاكة مع "إنديسا" اإلسبانية ()32%
و"سيمنس" األملانية (n .)20%
االقتصادية واالجتامعية (الذي تم تأسيسه

الملف

رضا دليل  -بالل مسجد

منذ شهور ولغة التدريس تخلق جدال
واسعا يف املغرب .القصة بدأت مبرشوع
القانون اإلطار حول إصالح التعليم ،الذي
تضمن مادة تدعو إىل تدريس املواد
العلمية باللغة الفرنسية .املادة  31من
هذا املرشوع تنص عىل "إعامل مبدأ
التناوب اللغوي ،من خالل تدريس بعض
املواد ،وال سيام العلمية والتقنية منها ،أو
بعض املضامني أو املجزوءات يف بعض
املواد بلغة أو لغات أجنبية" ،.واللغة
األجنبية يف هذه الحالة يقصد بها اساسا
اللغةالفرنسية.
مرشوع القانون متوقف اآلن ،والربملان
قد ينهي دورته االستثنائية دون
املصادقة عىل هذا املرشوع الذي كان
من بني األسباب الداعية إىل عقد دورته
االستثنائية ،لكن النقاش الذي صاحب
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هذا املرشوع ،ارتدى لبوسا لغوية وثقافية
يتمثل يف رضورة اإلقرار بأن هويتنا الوطنية
وسياسية وايديولوجية .مجلة " تيلكيل"
تستلزم منا االرتباط بلغة معينة ،وحرص كل
أعطت الكلمة لعدد من املثقفني واملفكرين واحد منا عىل تعميم استعاملها قدر اإلمكان.
ليدلوا بدلوهم يف هذا النقاش ،حرصا عىل
الثاين ،وميكن أن نسميه "الرشط العميل"،
تجنيبه التوظيف السيايس ،وسقوطه يف
يفرتض أن نبحث ،فيام يخص تعليم أبنائنا،
التناولالشعبوي.
عن أجود التكوينات ،وخصوصا تلك التي
"تيلكيل" ال زعم أن ما يقوله هؤالء هو
تضمن لهم أحسن الحظوظ لولوج سوق
من
الحقيقة املطلقة ،التي ال يأتيها الباطل
الشغل ،والحصول عىل املؤهالت املطلوبة
بني يديها وال من خلفها ،ولكنها وجهات نظر والتي تضمن لهم أفضل الرواتب.
التحايب والتجامل ،وتشري إىل النفاق الذي
واملشكل املطروح اليوم هو كيف ميكن
متت به معالجة املسألة اللغوية يف املغرب التحكيم بني متطلبات الرشطني ،وليس إنكار
منذ االستقالل إىل اليوم .لعل عبده األنصاري واحد عىل حساب اآلخر .والحق أنه سيكون
الفياليل عرب عن الهواجس التي تؤرق أي
من العبث منح لغة ما وضع "اللغة الوطنية"
عاقل يف التعامل مع القضية اللغوية يف
ثم حرصها يف االستعامالت "الثانوية" ،كام
املغرب بشكل دقيق عندما قال " :إن اختيار سيكون من العبث محاولة فرضها بالقوة
اللغة يخضع لرشطني أساسيني:
يف مجاالت ال تتيح فيها الوصول الكامل إىل
األول ،وميكن أن نسميه "رشط الهوية"،
علوم عرصنا وتقنياته"n .

الملف

يعترب نبيل بنعبد الله ،األمني العام لحزب التقدم واالشرتاكية املشارك يف
األغلبية الحكومية ،أن النقاش الدائر حول لغة تدريس بعض املواد العلمية
تحول إىل حلبة للتسابق االنتخايب املبكر تحسبا لترشيعيات .2021
"أن النقاش الحايل حول القضية اللغوية،
الذي يدخل يف إطار مرشوع القانون اإلطار
حول التعليم ،يعود لألسف إىل الواجهة
بشكل منتظم كلام حاول املغرب إصالح
تعليمه .ويعود األمر إىل الستينيات ،وتكرر
يفالسبعينياتوالثامنينياتوالتسعينيات،
ثم يف بداية األلفية الثالثة ،وها هو النقاش
يثار اليوم من جديد .وهذا حقا مؤسف وغري
مقبول باملرة.
بادئ ذي بدء ،أود أن أوضح أن املرض ال
يكمن يف إشكالية اللغة ،فإصالح التعليم
مرتبط ،أوال وقبل كل يشء ،مبكانة املدرسة
العمومية يف مجتمعنا والدور الذي يتعني
عليها النهوض به .والحديث عن إصالح
التعليم يعني الحرص عىل تكافؤ الفرص
كمبدإ دستوري ،ألن الهدف هو متكني كل
الرشائح االجتامعية من تعليم ذي جودة،
وجعل كل اإلناث والذكور يستفيدون من
هذا التعليم دون أي متييز يذكر.
وإصالح التعليم يفرتض اشتغاال حقيقيا
وعميقا عىل محتويات الدروس واملناهج
الدراسية وطرق التعليم .هذا اإلصالح يعني
تأهيل املوارد البرشية ماديا وعلميا ،ألن
نساء ورجال التعليم يجب أن يكونوا جميعا
قادرين عىل إحداث التغيري كل يوم ،ويتعني
عليهم مواكبة التالميذ والحرص عىل تغذية
وإغناء فكرهم باستمرار.
كام أن هذا اإلصالح يعتمد عىل مجموعة من
اآلليات والوسائط من بينها لغة التدريس.
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نبيل بنعبداهلل.

ويف تقديري ،ال يجب أن تكون هذه القضية
موضوع نزاع .فاملنطق السليم يفرض علينا
التأكيد عىل أن للمغرب لغة رسمية هي
العربية ،يف انتظار التفعيل الحق لألمازيغية.
من هذا املنطلق ،من الطبيعي أن يتم الرتكيز
عىل التعلم باللغة العربية فيام يخص الجذع
املشرتك ،ألن جذورنا وأصولنا وحتى عاداتنا
التعلمية نابعة من هذه اللغة .بعد اإلقرار
بهذا ،بجب كذلك االعرتاف بأنه من الرضوري،
اليوم أكرث من األمس ،االنفتاح عىل اللغات
األجنبية ،ومنذ الفصول الدراسية األوىل .فهذه
اللغات أداة إلغناء مدارك التلميذ ووسيلة
لالنفتاح عىل العامل .كام تخول لهم استيعاب
الثقافات األخرى ،والتشبع بالقيم الكونية التي
يحتاجها مجتمعنا كثريا للتقدم.

وبالتايل ميكن تدريس بعض املواد باللغات
األجنبية ،كام هو الحال يف اليابان ،كوريا
الجنوبية ،تركيا وماليزيا ،وهي كلها دول لها
هوية لغوية قوية جدا .ويف حالة املغرب
يتعني إدماج اإلنجليزية التي فرضت نفسها
كلغة مرجعية عىل الصعيد العاملي .ولعل
اللغة الصينية ،بناء عىل توقعات مستقبلية،
ستصبح رضورية وال محيد عنها غدا.
من هذا املنطلق ،يبدو يل مشهد األغلبية
مؤسف جدا .فبدل العمل عىل مترير هذا
القانون اإلطار يف أقرب اآلجال ،نتابع عودة
ظهور ردود أفعال بالية ،وحسابات سياسوية
انتخابوية وضيعة ،بل وحسابات لها صبغة
شخصية.
الواقع أنه رغم كل الجهود املبذولة للوصول
إىل حل وسط يتجاوز ردود األفعال الهوياتية
املتوجسة والرافضة ألي انفتاح عىل اللغات
األجنبية ،وكذا األطروحات التي تقول برضورة
وضع اللغة العربية يف الثالجة إىل األبد ،فإن
األمور ظلت جامدة يف مكانها .لقد حولنا
قضية حيوية بالنسبة للشعب املغريب ،إىل
حلبة للتسابق املبكر تحسبا النتخابات .2021
ويجب أن نعلم أنه حتى يف حالة إقرار هذا
القانون ،سيتعني يف أعقاب ذلك اعتامد 40
نصا قانونيا إضافيا .وهذا يعني بكل بساطة
أن اإلصالح امللموس لن يكون جاهزا غدا.
وال يسعني إىل أن أندد بشدة باملقاربات
املعتمدة من طرف املعسكر املحافظ وكذلك
تلك املغلفة بالحداثة ،والتي ال تفكر كلها
سوى يف ترشيعيات .2021
رجاء ،إن كنا حقا نسعى إىل إصالح التعليم،
فلنتحىل بأدىن حد من التامسك وأقىص حد
من الرصامة والدقة ،ولنتحىل ،قبل كل يشء،
بجرعة كبرية من النزاهةn .

الملف

يرى عبده الفياليل األنصار،
الفيلسوف واملدير السابق
ملؤسسة آل سعود بالدار
البيضاء ،أن اختيار اللغة
بالنسبة ألمة ما يخضع
لرشطني أساسيني ،ويدعو إىل
متكني األجيال املقبلة من
تكوين ثنايئ اللغة يجعلهم
متعددي اللغات.
"قبل زمن ليس بالبعيد ،كنا نسمع هذا
االتهام :عدد من قادة الحركة الوطنية يدعون
يف خطاباتهم إىل التعريب الشامل للتعليم
العمومي ،ويف الوقت ذاته يفعلون كل
يشء لوضع أبنائهم يف املؤسسات التعليمية
األجنبية ،حيث تعطى األولوية للغة
املستعمر القديم .بهذا الترصف يكون هؤالء
القادة قد أبانوا عن نفاق َب ِّ ٍي ،بل ميكن القول
إنهم خانوا الثقة التي وضعتها فيهم الحشود.
ويؤكد هذا االتهام ،بغض النظر عن مدى
صحته ،أن اختيار اللغة يخضع لرشطني
أساسيني:
األول ،وميكن أن نسميه "رشط الهوية"،
يتمثل يف رضورة اإلقرار بأن هويتنا الوطنية
تستلزم منا االرتباط بلغة معينة ،وحرص كل
واحد منا عىل تعميم استعاملها قدر اإلمكان.
الثاين ،وميكن أن نسميه "الرشط العميل"،
يفرتض أن نبحث ،فيام يخص تعليم أبنائنا،
عن أجود التكوينات ،وخصوصا تلك التي
تضمن لهم أحسن الحظوظ لولوج سوق
الشغل ،والحصول عىل املؤهالت املطلوبة
والتي تضمن لهم أفضل الرواتب.
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عبده الفياللي
األنصاري.

واملشكل املطروح اليوم هو كيف ميكن
التحكيم بني متطلبات الرشطني ،وليس إنكار
واحد عىل حساب اآلخر .والحق أنه سيكون
من العبث منح لغة ما وضع "اللغة الوطنية"
ثم حرصها يف االستعامالت "الثانوية" ،كام
سيكون من العبث محاولة فرضها بالقوة يف
مجاالت ال تتيح فيها الوصول الكامل إىل علوم
عرصناوتقنياته.
حان الوقت لنقر بأن ما سميناه "رشط الهوية"
له دور مهم يف التعبئة الشاملة حني تكون
الهوية الوطنية يف خطر ،خاصة يف الفرتات
التي كان يجب فيها مقاومة الغزو األجنبي.
أما "الرشط العميل" فيفرض نفسه حني نعمل
عىل ضامن الوصول إىل العلوم واملؤهالت
األكرث نفعا بالنسبة لألجيال الصاعدة يف ظل
الرشوط التي يفرضها االقتصاد العرصي.

الوضع املثايل هو متكني هذه األجيال
الصاعدة من تكوين ثنايئ اللغة يجعلهم
متعددي اللغات .هل هذا األمر مستحيل؟ ال.
هل هذا األمر سهل التطبيق؟ ال كذلك.
والواقع أننا مجربون عىل بذل كل الجهود
لجعل األجيال املقبلة متعددة اللغات ما
أمكن .هذا بالطبع ليس مستحيال ولكنه
كذلك ليس باألمر الهني يف الوقت ذاته.
من املفيد هنا أن أضيف أننا لسنا الوحيدين
يف هذا الوضع ،وأن هذه الوضعية ليست
األوىل يف التاريخ.
إن تجربتنا الحديثة أظهرت أنه ميكن تكوين
األفراد للعمل بعدة لغات يف اآلن نفسه ،وكام
برهنت عىل أن مثل هذه القدرات لها آثار
إيجابية ،يف بعض األحيان ،عىل إتقان اللغة
الوطنية نفسهاn .

الملف

بالنسبة ملحمد الناجي ،الكاتب والباحث السوسيولوجي املغريب ،ال تروم
السلطة إصالح التعليم من وراء طرحها لقضية لغة تدريس املواد العلمية ،بل
هي تحاول فقط ملواصلة الهروب إىل األمام.

إن ما يضخم من حجم االحتجاجات
باملغرب وينذر مبناخ ملؤه العنف هو
وضعية املدرسة أكرث من الفوارق الطبقية
املثرية للتقزز .ففي سنوات السبعينيات
قامت السلطة  -التي اختارت حال بدائيا
وقروسطيا لنزع فتيل تلك القنبلة التي
كانت متثلها املدرسة الوطنية التي كانت
تنتج نخبة شكلت منبع الخطر سياسيا-
بإنشاء مدرسة بال روح ،وال موهبة ،وال
تلبي حاجات سوق الشغل ..مدرسة تنتج
اليائسني واملنفيني واملحتجني الذين ال أفق
لهم .ولكن بنزعها لفتيل القنبلة التي كانت
متثلها املدرسة الوطنية ذات الجودة ،صنعت
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محمد الناجي.

هذه السلطة قنبلة أشد قوة ..أنشأت مصنعا
للعنف والحقد .وهذا ما يؤكده الشارع مبا
يكفي ،وسيؤكده أكرث وأكرث.
يف الدميقراطيات الليربالية حيث تشكل
الفوارق االقتصادية جزءا من املنظومة
القامئة ،تسهر املدرسة العمومية عىل رتق
التامسك االجتامعي إيديولوجيا ،هذا
التامسك الذي تزعزعه الفوارق يف الرثوات.
فهي تعمل عىل تقريب مختلف رشائح
الصغار والشباب يف فضاء مشرتك ،لتحمي
بالتايل ذلك اإلحساس باالنتامء الوطني.
إن الخطأ االسرتاتيجي الذي اقرتفته السلطة
باملغرب يكمن يف إقدامها عىل تدمري املدرسة

الوطنية املفتوحة أمام الجميع ،فاليوم هناك
املدرسة العمومية املوجهة للفقراء ومدرسة
أخرى خاصة باملحظوظني .هكذا أخذ التعليم
املغريب يفاقم التناقضات االجتامعية مبا أنه
صار منتجا مبارشا للفوارق .كام أن املدرسة
فقدت دورها كآلية لخلق الرتايض والتوافق،
وأصبح النظام التعليمي منبعا للحقد ،إذ تم
فيه التفريق بني األطفال الفقراء واألغنياء،
ونشأت يف حضنه الغيوتوهات.
وسط هذا كله ،ال تشكل قضية اختيار لغة
تدريس املواد العلمية سوى تلك الشجرة
التي تخفي الغابة.
تدريس ماذا؟ ملن؟ كيف؟ من طرف من؟
فهذا ليس مجرد مشكل تقني؟
والواقع أن وضع هذا املشكل عىل كاهل
اإلسالميني سيكون كذبة كبرية ،فالحداثيون
تعاملوا بال رحمة عىل هذا املستوى ملا
كانوا يف السلطة .كام أنه ال ميكننا أن نتوقع
من هؤالء اإلسالميني القبول بتهميش اللغة
الوطنية ،ولغة الهوية (مع األمازيغية) ،ولن
نقبل هذا األمر معهم .فالوحدة الوطنية،
التي تعاين أصال بسبب الفوارق االجتامعية،
ستكون يف مواجهة خطر شديد بسبب
القطائع الثقافية املتهورة واملترسعة.
يف تقديري تشكل ثالث كلامت مفتاح هذا
النقاش كله :النجاعة ،اللغة ،والهوية .بعبارة
أخرى يجب أخذ مصلحة التالميذ بعني
االعتبار والحفاظ عىل الوحدة الوطنية.
والحال أن الطريقة التي يجري بها طرح
القضية تنم عن سعي إىل الرتقيع وليس إىل
العالج العميق .فالسلطة ال تنوي إصالح
التعليم بل تحاول فقط الهروب مجددا،
ولكن املدرسة ترتبص بها يف املنعطف،
وسيكون مثن هذا الهروب باهظاn .

الملف

تقول نزهة جسوس،
األستاذة بجامعة الحسن
الثاين والباحثة يف حقوق
اإلنسان واألخالقيات
اإلحيائية (،)bioethique
إن إتقان اللغات الوطنية
رشطا ال محيد عنه لبناء
الهوية الوطنية وترسيخها،
ولكن حرص لغات التدريس
عىل هذا البعد الهويايت
يكتيس خطورة كبرية
وينم عن غياب النزاهة
اإليديولوجية.
"بعيدا عن أي ادعاء مني بإعطاء رأي
عليم حول الجدال الدائر بخصوص لغة
تدريس املواد العلمية ببالدنا ،أود هنا
بسط فكرتني تبدوان يل يف غاية األهمية.
الفكرة األوىل نابعة من تجربتي يف تدريس
الطب بالفرنسية ألكرث من عقدين .هذا
التدريس يخضع له طلبة حصلوا عىل
الباكالوريا بامتياز ،واجتازوا مباراة ال ينجح
فيها سوى  10%من املرشحني .ويأيت أغلبية
هؤالء من مؤسسات التعليم العمومي
التي يتم فيها تدريس العلوم بالعربية .بدا
واضحا أنهم يالقون صعوبات يف التعامل
مع اللغة الفرنسية ،ليس فقط فيام يخص
املصطلحات العلمية (يف الفيزياء والكيمياء
وعلوم الحياة واألرض) املتداولة منذ
السنة األوىل بالكلية ،بل كذلك فيام يتعلق
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نزهة جسوس.

باملعجم البسيط الخاص بأعضاء الجسم
البرشي .ينضاف إىل كل هذا صعوبات يف
استيعاب جمل التفكري املنطقي البسيط.
وهذا كان يؤثر عليهم سلبا مقارنة مع
الطلبة القادمني من التعليم الخاص املزدوج
اللغة أو من مؤسسات البعثات األجنبية.
لاللتفاف عىل هذه الصعوبات أوىص
الفريق البيداغوجي بتعديل طرق التقييم
واعتامد نظام "األسئلة ذات االختيارات
املتعددة" التي يجيب عنها الطالب
باختياره للجواب أو األجوبة الصحيحة.
ولكن هذا النظام أظهر بدوره أن عدم
فهم األسئلة كان واحدا من أسباب رسوب

الطلبة .هذا دون الحديث عن الصعوبات
التي يالقيها األساتذة لتقييم االختبارات
الكتابية ،فيضطرون إىل محاولة تخمني ما
يعنيه الطالب ،وبالتايل تبخيس معارف أو
تضخيمها .كذلك يربز هذا الضعف يف إتقان
اللغة الفرنسية يف أبسط مستوياتها،خالل
التداريب يف املستشفيات حيث يكون
الطالب مدعوا إىل التعبري شفويا.
يف النهاية ،أظهرت التجربة أن التعريب
كام تم تطبيقه كان مآله الفشل ألنه مل يتم
بشكل تدريجي وشامل ،األمر الذي كان
يتطلب تكوين مدرسني باللغة العربية حتى
يشمل التعريب كل املستويات.

الملف

الفكرة الثانية التي أود بسطها هنا ،تخفف
نوعا ما حدة هذه الخالصة .وتهم مدى
قدرة العربية نفسها عىل تدريس العلوم.
والحق أن هذه القضية ليست مرتبطة
بهذه اللغة يف جوهرها ،بل تتجاوز الحدود
املغربية ولها عالقة باالستعامالت التاريخية
للعربية مقارنة بتطور اللغات املهمة األخرى
يف العامل.
فقد انغلقت هذه اللغة يف الحقلني الديني
واألديب ،وبالتايل مل يتطور معجمها العلمي
ألن أي بلد من البلدان العربية مل يهتم
باالستثامر يف البحث العلمي .والحال أن
العلوم تتطور يف لغات البلدان التي تنتجها،
ما يفيض إىل تطور هذه اللغات بدورها.
بالعودة إىل العلوم الطبية (التي يتم
تدريسها بالعربية يف بعض بلدان الرشق
األوسط) ،نالحظ أن املعجم املستعمل ليس
سلسا بل وناقصا وال يساير تطور املعارف
والتكنولوجيات ،كام أنه يف متناول املتكلمني
بالعربية فقط .إن تعريب تدريس الطب
يف ظل هذه الرشوط سيحرص التعاون
واللقاءات العلمية بني العرب ،األمر الذي
سيقصيهم من تبادل املعارف عىل املستوى
الدويل .كل هذا يعمق تواضع التعليم
العمومي ،ويكرس الطابع التمييزي للسياسة
الرتبوية مبا أن الطلبة املنتمني للطبقات
الغنية ميكنهم الحصول عىل التكوين
يف لغات أخرى وبالخارج أو يف املدارس
والجامعات الخاصة التي ترى النور باملغرب.
يقيناً ،يشكل إتقان اللغات الوطنية رشطا ال
محيد عنه لبناء الهوية الوطنية وترسيخها،
ولكن حرص لغات التدريس عىل هذا البعد
الهويايت ليس مرفوضا فقط باسم الحق
الدستوري يف تكافؤ الفرص بالنسبة لكل
املواطنني ،بل هو كذلك يكتيس خطورة
كبرية وينم عن غياب النزاهة اإليديولوجية.
إن اللغات الوطنية هي قبل أي يشء أدوات
للتواصل ونقل قيم التضامن والتامسك
االجتامعي بني مواطني بلد معني .واعتامدها
يف تدريس العلوم يخضع ملدى قدرتها عىل
مسايرة التقدم العلمي ،ومدى توفر مشتل
للمدرسني األكفاء القادرين عىل إعداد الكتب
املدرسية الرضورية ومراجعتها الدامئة .مازلنا
بعيدين كل البعد عن هذاn ...
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بالنسبة لجامع بيضا ،مدير أرشيف املغرب وأستاذ
التاريخ املعارص ،ستدريس املواد العلمية باللغة العربية يف
أيامنا هذه ،ال يخدم املغرب وال املغاربة.

جامع بيضا.

"أعتقد أن مستقبل أبناء املغاربة قضية تكتيس وليس عيبا البتة تبني هذه اللغة كأداة لالنفتاح
عىل العامل .وإن كان مبقدورنا أن نضيف
أهمية قصوى وال يجب تركها للمزايدات
السياسويةوالتموقعاتاإليديولوجيةالخالصة .إليها اإلنجليزية ،ستكون املنفعة أكرب بالنسبة
ومع احرتامي الكامل للغة العربية التي أعزها لشبابنا ،وملصالح بالدنا عىل املديني املتوسط
والبعيد .وليس لدي شك أن لغتينا الرسميتني،
بشكل خاص ،فالرباغامتية يف أبسط درجاتها
تقول إن تدريس املواد العلمية – وهي رافعة وهام األمازيغية والعربية ،ستجدان بالرضورة
التنمية يف بلدي -بلغة الضاد يف أيامنا هذه ال مجاالت أخرى للعب دورهام الوطني
يخدم املغرب وال الشباب الذين سيكون عليهم والهويايت.
البحث غدا عن مناصب شغل وفرص لتطوير يدفع بعض األشخاص بحجة مفادها أن
مسرياتهم عىل تراب بالدنا ويف البلدان األجنبية .االزدهار والتطور مستحيالن بدون اعتامد اللغة
وأعتقد أن اللغة الفرنسية برهنت عن قدراتها األم يف كل حقول املعرفة .لهؤالء أقول بكل
بساطة إنني ال أعرف مغاربة لغتهم األم هي
باملغرب منذ عقود طويلة .فهي ،كام قال
العربية الفصحى !" n
الكاتب الجزائري كاتب ياسني "غنيمة حرب"،

الملف

بالنسبة إىل نور الدين
الصايل ،املدير السابق
للمركز السيناميئ املغريب،
ليس النقاش الحايل حول لغة
تدريس العلوم سوى عكاز
تتيكء عليه شعبوية األحزاب
املغربية وقادتها.
"مل يتم الحسم يف أي يشء بشكل واضح يف
فجر االستقالل .وتركت مختلف الحكومات
األمور تسري كام هي مع التأكيد ،بصوت عال،
عىل أن العربية هي لغة القرآن ،ولغة األمة،
ولغة املغرب ،ولغة التدريس...
بيد أنه مل يعكف أي من أصحاب القرار بجد،
يف تلك الحقبة ،عىل جعل العربية لغة املعركة
من أجل الحداثة ..عىل تكوين لجن متعددة
التخصصات إلعادة ابتكار لغة عربية قادرة
عىل مواكبة التطورات العملية والتكنلوجية
للعامل الذي كان يف حالة فوران يف الستينيات.
ولكن ،وبسبب الشعبوية الدامئة للقادة
ولألحزاب ،كان يجري ،منذ تلك الحقبة وكل
خمس أو عرش سنوات ،تعريب التعليم عىل
هذا املستوى أو ذاك من املنهاج الدرايس.
بهذه الطريقة بلغنا ،بعد  12عاما من
التعريب ،درجة أصبحنا فيها نعترب تدريس
كل املواد العلمية بالعربية أمرا عاديا ،من
املرحلة االبتدائية إىل البكالوريا ،وعند
االلتحاق بالجامعة يفرض عىل الطالب متابعة
دروسه يف الطب والرياضيات والفيزياء
والكيمياء ،واإلحصائيات وغريها بالفرنسية..
رجاء ال تضحكوا !
وأتذكر هنا أنه يف وسط الستينيات ،اقرتح
وزير الرتبية أن يرشع املغرب فورا يف اإلعداد
بجدية ودقة لتعريب التعليم ،ويف انتظار
تحقيق ذلك ،دعا إىل اعتامد تعليم ثنايئ اللغة
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نور الدين الصايل.

(عريب وفرنيس) يف كل املستويات الدراسية.
انربى القادة السياسيون واألحزاب إىل
االحتجاج ،فتم إعفاء الوزير ،وتجديد التأكيد
عىل التعريب بدون تحديد أي منهاج لتحقيق
ذلك ،بطبيعة الحال.
أنا هنا أتحدث ،كام ال يخفى عليك ،عن
التعليم العمومي ،الذي يرتاده  85%من
التالميذ املغاربة .أما التعليم الخاص باملغرب،
مبختلف أنواعه ،فقد عرف ،بشكل أو بأخر،
كيف يتأقلم مع متطلبات ومعايري تعليم جيد
ومتامسك .وأصحاب هذا التعليم يستلهمون
مناذجهم من فرنسا وإسبانيا والواليات
املتحدة ...وحتى ملا يعتمدون مناهج النظام
التعليمي املغريب ،فهم يحرصون عىل إغنائها
بإضافة بعض من الرصامة والتنوع ،وباختيار
املدرسني األكفاء .بهذه الطريقة ينهي تالميذ
هذا التعليم املرحلة الثانوية وهم يتقنون
لغتني ورمبا ثالث لغات...
يتميز النقاش الحايل حول اللغة العربية
عموما بطابعه الهستريي !عم نتحدث
بالضبط؟ بالتأكيد ليس عن هذه اللغة وال
عن القانون اإلطار الذي كان السبب يف كل

هذا الهرج واملرج الربملاين -الحكومي .ويف
الحقيقة ،مل يقم القانون اإلطار (إن قرأناه
بكل نزاهة) سوى بإدخال نوع من السالسة
عىل مسار التعريب ،يف انتظار تحقق الرشوط
املوضوعية (من تكوين وبرامج) لتنزيله.
فام ميكننا استخالصه من هذا النص هو أنه
من املنطقي واملعقول ،هنا واآلن ،تدريس
املواد العلمية باللغة الفرنسية ألن هناك
فرصا أكرث للعثور عىل مدرسني مغاربة
يتقنون الفرنسية قادرين عىل النهوض
مبهمة نقل هذه املواد إىل الرؤوس السمراء
والشقراء والصهباء ألطفالنا الصغار .فليست
العربية هي موطن الداء بل املشكل يف
ندرة املدرسني القادرين عىل تلقني املواد
العلمية بلغة الضاد ،يف كل املستويات
التعليمية .فلننظر ،إذن ،إىل القمر وليس إىل
األصبع الذي يشري إليه !
أما ما يخص مختلف السياسيات الداعية
إىل تعريب التعليم بشكل جذري ،وبغض
النظر عن رشعيتها ورضورتها ،فإنها قامت
دامئا عىل التسويف املاكر ،األمر الذي يريض
الجميع ،مبن فيهم دعاة التعريب الشامل.
وهذا ما أعطانا الوضع الحايل ،املتميز بتدهور
وتيه التعليم العمومي .فبدل الغوص عميقا
للبحث عن األسباب الحقيقية لهذا التدهور
وإيجاد حل مناسب للمشاكل الالحقة ،وبدل
االنكباب عىل بلورة أجندة دقيقة إلعادة بناء
رصح التعليم ( بتكوين املدرسني ،ومراجعة
املناهج الدراسية ،وإعادة االعتبار لوضع
املدرس) ،يستسلم قاداتنا وأحزابنا لحمى
التحوير ،وال يناقشون التعليم بل يرجعون كل
يشء إىل لغة نقل املعرفة.
هذا بالضبط هو السلوك الهستريي ،وهو
ليس يف نهاية املطاف سوى مظهر .بالطبع
ميكن عالجه ،ولكنه يعود كل مرة ،من باب
االنتهازية ،ألن الشعبوية تحتاجه عكازا ،نعم
عكازا فقط !"n .

كتاب

عندما تبتعد عن مدينة طرفاية ،وتنخرط يف الطريق الصحراوي الذي تزحف
إليك ذلك الشغف ،الذي سيؤجج الفضول
لزيارة "أخنيفيس" ،فهو يأمل يف أن يساعد
عليه الكتبان الرملية بعناد كبري ،تلوح لك لوحة تشري إىل "محمية أخنيفيس"،
وعندما تسأل املمسوسني بجامل املحمية عنها ،يرشعون يف الحديث عن مفاتنها .كتابه الجمهور املغريب عىل حب املنطقة
وحاميتها .من سبقت لهم زيارة املنطقة،
المصطفى أزوكاح
سيستحرضون واحة النعيلة الشهرية .واحة
تشكلت من مياه البحر عىل مسافة عرشين
كيلومرتا وسط الكتبان الرملية .مراكب ترسو
رضورة التعاطي معها ودخولها بـ"احرتام"
دخول باحترام
يف ميناء صغري يعرض أصحابها خدماتهم
من أجل الحفاظ عىل توازنها الهش.
املحمية ليست سوى وجها فاتنا من
تبعد خنيفيس بخمسامئة كلم جنوب مدينة للمسكوننيبالصيد.
"أخنيفيس طرفاية" ،التي يحتفي بها
أكادير ومائتي كيلومرت شامل مدينة العيون ،ويف الكثري من األحيان ،يخرج الصيادون
كريم أنكاي يف كتابه الجديد "Khenifiss
ال تحتاج إىل أن تربح مكانك ،يكفيك االطالع خاليي الوفاض ،لكنهم يكونون سعداء
de Tarfaya, la légende du petit
عىل ما تضمنه من وصف شاعري ،ينم عن باللحظات الناذرة التي قضوها وسط البحرية.
 ،"scarabéeالذي يريد من ورائه لفت
شغف باملنطقة ،واألكيد أن الكاتب سينقل يف غالب األحيان ،ال يكون أولئك الصيادون
االنتباه إىل سحر املنطقة والتنبيه إىل
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كتاب

ممن يبحثون عن رزقهم يف البحرية ،بل هم
سياح تستهويهم البحرية بني نونرب وفرباير من
كل سنة ،ليحطوا الرحال بساحة تطل عىل
امليناء ،حيث ترسو يف تلك الفرتة مقطورات
السياح الذين يحلون بالبحرية.
تلك املنطقة الهادئة تنام عىل تاريخ تليد،
فخلف التنوع الطبيعي الذي متنحه،
يبحث "أنكاي" عن البعد اإلنساين الذي
طبع تاريخ منطقة عبور ،ورهانات
حضارية متنوعة منذ القدم .منطقة مل
تسلم من أطامع املستعمرين ،الذين
استهوتهم خرياتها السمكية ،وموقعها
الجغرايف الذي يأيت يف ملتقى القوافل،
والخريات الطبيعة التي ال حرص لها .هذا
جانب يؤكد عليه الكتاب كثريا.
أغلب السياح يحلون باملنطقة مأخوذين
بساحلها الذي يظهر ويختفى حسب علو
الكتبان الرملية ،وأكرثهم يأتون من أجل
مامرسة هواية صيد األسامك التي متنح
نفسها لهم بالكثري من السخاء .ساحل يعانق
بحرية تستقطب العرشات من اآلالف من
الطيور املهاجرة ،كام تجذب الرحالة الباحثني
عن مياه اآلبار ،قبل الغوص يف الصحراء ،التي
تكشف عن الكثري من األرسار التي تعود إىل
البدايات األوىل للبرشية ،فاألموات وبقاياهم
تيضء طابعا إنسانيا أكرث من األحياء ،عىل
أماكن ،كان ستبدو غري جديرة باالعتبار.
يف كتابه "Khenifiss de Tarfaya, la légende
 ،"du petit scarabéeالصادر عن دار النرش
املغربية "،"La Croisée des Cheminsاحتفاء
بذلك املكان وذاكرته التاريخية وآثار الناس
الذي عربوه عىل مر العصور ،يف ذات الوقت،
الذي يلح فيه عىل رضورة صيانة عذريته من
عبث بني البرش.
يؤكد كريم أنكاي ،يف حديثه لـ"تيلكيل
عريب" ،عىل أن املنطقة حافظت عىل
جاملها عرب بعدها ،لكنها أضحت تجذب
الناس ،ما من شأنه أن يهدد توازنها
الهش ،هو توازن عرف أهل املنطقة كيف
يحافظون عليه ،حيث مل يخرقوا نواميسها،
يك تنعم عليهم بخرياتها والطأمنينة التي
نستشفها من ثنايا الكتاب.
وراء ذلك الشغف الذي ترسخ لدى كريم
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العبث بعذريتها من قبل بني البرش ،فقد
كانت محمية ببعدها عن الطريق التي
أسلوب الكاتب الشاعري ينم عن
مدت إليها يف األعوام األخرية ،هذا ما يدفعه
شغف بمنطقة عاش بها سنوات،
إىل التعامل معها من قبل زوارها باحرتام،
بعيدا عن الهواجس االستهالكية ،ذلك
ويخشى العبث بعذريتها من
االحرتام الذي يستدعيها الحب الذي يراه
قبل البشر.
مقدمة لكل راغب يف الحلول باملنطقة.
مل تغب أهمية املنطقة عن انتباه نارش
الكتاب عبد القادر الرتناين ،الذي أوىص،
أنكاي ،بعد مساهمته بني  2004و،2006
يف إحداث املنتزه الوطني ألخنيفيس ،معرفة يف لقاء حول اإلصدار الجديد ،يف األسبوع
املايض ،بتعميمه عىل الطلبة عىل املستوى
علمية كبرية ،فقد تخصص يف جامعتي
سرتاسبورغ وفرايبورغ يف اإليكولوجيا وعلم الوطني لالستفادة منه ،معتربا أن املنطقة
التي تستقبل املتخصصني والخرباء واملهتمني
الحيوان  ،Zoologieواكتسب خربة دولية
عميقة يف حامية األنواع التي يتهددها
محليا ودوليا بالشأن البيئي ،والحيوانات
االنقراض ،قبل أن يعود إىل املغرب ،حيث
والطيور ،تستحق املحافظة عليها ملا تزخر به
توىل اإلرشاف عىل مشاريع بيئية ومستدامة من مؤهالت طبيعية.
من قبيل الزراعات البديلة بالريف وتثمني
ولن تعدم من يؤكد لك بأن «أخنيفيس»
الصبار مبنطقة كلميم وتطوير املنتجات
شكلت خلفية لكتاب املبدع الفرنيس ،سانت
املحلية يف مناطق الواحات والصحراء بجنوب إيكزوبري «األمري الصغري» ،الذي مل ينل
املغرب.
الزمن من شهرته ،فهو األكرث مبيعا يف العامل
أسلوبه الشاعري ،الذي يبسط الحقائق
مع القرآن واإلنجيل وكتاب رأسامل املال
العلمية والطبيعية األكرث تعقيدا ،ينم عن
لصاحبه ماركس .املنطقة تحتفي بالكاتب،
الذي خصصت له متحفا يحمل اسمهn .
شغف مبنطقة عاش بها سنوات ،والتي يخىش

جانب من المحمية.

