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< عبد احلكيم الزاوي 

< متابعة: عبد الرحيم احلرشي
  ف���ي ح��ف��ل ث��ق��اف��ي ب��م��دي��ن��ة ال���ك���ارة، وت��ح��ت 
النسيان  تحديات  بني  املذاكرة  "تاريخ  شعار 
امل��واه��ب  جمعية  نظمت  ال��ت��ن��م��ي��ة"،  وره��ان��ات 
القلم  ون��ادي  الكارة  فرع  االجتماعية  للتربية 
املغربي أمسية ثقافية متنوعة تصون الذاكرة 
وال��ت��اري��خ،  اإلب���داع  ش��أن  م��ن  وتعلي  الوطنية 
ح��ي��ث اف��ت��ت��ح رش��ي��د رزق����ي ه���ذا ال��ل��ق��اء بكلمة 
محمد  والجمعوي  األس��ت��اذ  ح��ق  ف��ي  تأبينية 
ف��ط��ني ال�����ذي واف���ت���ه امل��ن��ي��ة م����ؤخ����را. ب��ع��د ذل��ك 
تناول الكلمة رئيس جمعية املواهب ثم رئيس 
امل��ج��ل��س ال���ب���ل���دي ل���ل���ك���ارة ح��ي��ث ع���ب���را أه��م��ي��ة 
من  الثقافية  األنشطة  في  الذاكرة  استحضار 
ق��رأ  ك��م��ا  اإلن��س��ان.  ل��ب��ن��اء  تنمية حقيقية  أج��ل 
نصوصه  من  بعضا  الحسناوي  عمر  الزجال 
امل���ع���ب���رة وال���ت���ي الق����ت ت���ج���اوب���ا م���ع ال��ح��ض��ور 
ملتابعة  مختلفة  م��دن  م��ن  ق��دم  وال��ذي  املتنوع 
ه����ذا ال���ن���ش���اط ال��ث��ق��اف��ي.ك��م��ا س��ي��غ��ن��ي ال��ف��ن��ان 
جمال الدين بك بعضا من القصائد املطربة .

املقاومة  نواة  "املذاكرة  حول  مداخلته  وفي 
ب��ال��ش��اوي��ة" ت��دخ��ل ن���ور ال��دي��ن ف���ردي متطرقا 
ل���ل���م���راح���ل األس����اس����ي����ة ال����ت����ي س���ب���ق���ت اح���ت���ال 
ال���ش���اوي���ة، ث���م ك���ل امل���اب���س���ات ق��ب��ل أن ي��ت��وق��ف 
ونساء  ل��رج��ال  البطولية  امل��اح��م  عند  ط��وي��ا 
امل����ذاك����رة إل����ى ج���ان���ب ك���ل ال��ق��ب��ائ��ل ب��ال��ش��اوي��ة 
. وأس����ه����ب ف������ردي ف����ي ال���ح���دي���ث ع����ن األب���ط���ال 
امل���ق���اوم���ني ال����ذي أظ���ه���روا ح��ن��ك��ة وب���س���ال���ة ف��ي 

الفرنسي. االستعمار  ملواجهة  التكتيك 
تقديمية  بورقة  غزال  النبي  عبد  تدخل   ثم 
ل��ك��ت��اب ش��ع��ي��ب ح��ل��ي��ف��ي "س����ط����ات"، م��م��ا ج��اء 
فيها  أن شعيب حليفي يمتلك منسوبا عاليا 
م��ن ح��ب امل��ك��ان واالن��ت��م��اء إل��ى ال��ش��اوي��ة، فهي 
الشاهد  وه��و  األول��ى،  صرخته  على  الشاهدة 
أف��راح��ه��ا وأت��راح��ه��ا، وع��ل��ى ك��ل نقع أثير  على 
ب���ه���ا، وع���ل���ى أم���ج���اده���ا وه����ي ت���ت���داع���ى ب��ف��ع��ل 

وصناع  الرسمي،  التاريخ  سدنة  بني  التدافع 
ال���ت���اري���خ امل���ح���ل���ي. م��م��ا ج��ع��ل��ه  ي��ش��ت��غ��ل ع��ل��ى 
ف��ي اآلن نفسه،  ال��ف��ردي��ة وال��ج��م��اع��ي��ة  ال���ذاك���رة 
ف����ي س���ي���اق س����ردي����ات ص���غ���رى ي���م���ت���زج ف��ي��ه��ا 
باملتخيل،  والواقعي  بالتأريخ،  الذاتي  البوح 
ينعش  س��ردي  بناء  في  بالجواني،  والبراني 
ال�������روح وال������وج������دان، وي����ح����رض ال����ق����ارئ ع��ل��ى 
استنبات دالالت تشي بها الحكايات الحاملة 
ألس����رار م��رح��ل��ة م��ن ت��اري��خ ال��ش��اوي��ة ال��ض��ائ��ع 
ب���ني ال���ش���ف���اه: "ن���ح���ن ش���ف���وي���ون". ه����ذا اإلق����رار 

في  بالوجود  الوعي  التقى  منذ  الكاتب  خبره 
م��ش��ه��د م��رب��ك أج���ب���ره ع��ل��ى ال���ص���راخ ف���ي وج��ه 

والنسيان. املحو 
يعشقها  لم  كما  الشاوية  الكاتب  عشق  لقد 
ال����ش����ع����راء  - ي���ض���ي���ف ال����ن����اق����د-  ف���ه���ي امل���ب���ت���دأ 
وال��خ��ب��ر ف��ي م��ش��روع س���ردي ي��م��ت��د ع��ل��ى م��دى 
رب����ع ق����رن م����ن ال����زم����ن، ورب�����ع ق����رن م����ن ودِّ ل��م 
أب��دا  ال��ق��ل��ب وروح س��ارح��ة  ن��ب��ض  يخفت م��ع��ه 
ف����ي ت������راب ال����ش����اوي����ة، ول�����م ت���ج���ف ف���ي���ه دوات�����ه 
م���ن ح��ب��ر أخ���ل���ص ل���ه���ذا ال��ح��ن��ني ال���ج���ارف إل��ى 

األسطورية. مرابعها 
ف����ي ت��رك��ي��ب��ت��ه  ي����ب����دو   إن ك����ت����اب "س�����ط�����ات" 
ال���س���ردي���ة، ب��ال��ن��ظ��ر إل����ى م���ا س��ب��ق��ه م���ن س���رود 
ببنية  شبيها  أخ��رى،  م��رة  بالشاوية  مفتونا 
يتوسط  قفل  بمثابة  ألن��ه  األن��دل��س��ي،  امل��وش��ح 
أغ���ص���ان امل����وش����ح، ل��ك��ن��ه ل���ي���س ال���ق���ف���ل األخ���ي���ر 

حتما. 
  وف��ي كلمته ال��ت��ي اخ��ت��ت��م ب��ه��ا ه��ذا ال��ل��ق��اء، 
ح����اول أن ي��ب��ت��ع��د ع���ن ال���ح���دي���ث ال���ذات���ي ال���ذي 
بالحديث  وت��وج��ه  ال��ع��ادة،  ف��ي  الكتاب،  يغري 
من  وكل شبر  واملذاكرة  الشاوية وسطات  عن 
ه���ذه ال���ب���اد ال��ت��ي ي��ح��م��ل ص��وت��ه��ا ف���ي ص��وت��ه 
وتاريخها في تاريخه ونسيانها في تفاصيل 
بأنه ال يكتب شيئا خ��ارج هذه  وق��ال  ذاكرته، 
ليس مؤرخا  أن��ه  رغ��م  ال��دائ��رة وال يستطيع،  
وإن���م���ا س�����ارد ي�����روي س����ي����رورة خ���ي���ال ج��ام��ح 
ملنطقة ال تشبه أية جهة في العالم مذ سكنها 
األم����ازي����غ ف���ي ص���ورت���ه���م اإلن���س���ان���ي���ة ال���ت���ي ل��م 
ي��ح��س��م ال���ت���اري���خ إن ك���ان���وا ق���دم���وا م����ن  ع��رب 
ُوجدوا  أو  ولغتهم  واختاروا مصيرهم  اليمن 
م��ن��ذ ال��ف��ج��ر. ال��ش��اوي��ة ال��ت��ي يكتب ع��ن��ه��ا، كما 
ق���ال ح��ل��ي��ف��ي ، ه��ي ه���ذا ال��غ��م��وض ال��روح��ان��ي 
الذي جعل دوال هنا وهناك  األبدي  والصراع 
انتظار  دون  أهلها  ب��دم  تامسنا  أرض  ت��روي 
املطر، وجعل املؤرخني يغرقون في خطيئة  ال 

 . تغتفر
 ان���ط���اق���ا م����ن ه�����ذا ال����وع����ي ص�����رح ش��ع��ي��ب 
أب��ن��اء صالح  وإب���اء،  فخر  بكل  ب��أن��ن��ا،  حليفي 
والعادل  واملؤمن  املسلم  األمازيغي  بن طريف 
وال�������ورع، م������رورا ب���ت���اري���خ ك���ام���ل وص�����وال إل��ى 
األح���م���ر ب��ن��م��ن��ص��ور وال���ح���اج ب��ل��ح��اج والئ��ح��ة 
ط��وي��ل��ة ج��دا م��ن األع���ام وال��زع��م��اء وال��ش��ه��داء 

واألبطال.  
واخ���ت���ت���م ال���ل���ق���اء ب���ت���وق���ي���ع ش��ع��ي��ب ح��ل��ي��ف��ي 
ملؤلفه الجديد، والذي عرف إقباال كبيرا عليه.

الحرشي الرحيم  عبد  متابعة: 

تاريخ المذاكرة بين تحديات النسيان ورهانات التنمية
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فوز شاعر الطوارق محمدين خواد

النشر "ج��ان بيكوليك"، كتاب  دار  ع��ن     ص��در، حديثا 
للكاتبني  الرقمية"  الحرب  ظل  في  "العيش  عنوان  تحت 

الفرنسيني فرانسوا لوفيو وإيريك مايان. 
 ويتوجه الكاتبان، في هذا املؤلف ال��ذي يقع في 186 
صفحة من الحجم الصغير، إلى صانعي القرار لتنبيههم 

إلى التحديات الحالية املرتبطة باألمن الرقمي. 
ال��ل��ذان اطلعا  ال��ك��ت��اب، أوض��ح الكاتبان،   وف��ي مقدمة 
الدفاع  املهني على تحديات  كبير عبر مسارهما  بشكل 
واألم����ن ال��وط��ن��ي، أن األم���ن ال��رق��م��ي أص��ب��ح ال��ي��وم، محط 
وأيضا  والصناعية  العمومية  للمنظمات  دائ��م  انشغال 

األشخاص الذاتيني. 
 وي��ن��ق��س��م ال��ج��زء األول م��ن ال��ك��ت��اب إل���ى أرب��ع��ة أق��س��ام 
الامباالة"  نهاية   .. الرقمية  التهديدات  "ت��ط��ور  تتناول 
و"تكنولوجيا هشة وتاريخ معقد" و"صناعة في تطور 
الثاني  الجزء  الحواجز"، فيما يتناول  مستمر" و"نهاية 
منه سبل الحماية الرقمية في ثاثة أقسام تشمل "كيف 
نتصرف ؟" و"أي توطني في الخدمات العمومية واملقاولة 

؟" و"أي تأثير على املجتمع ؟". 
 وأب�����رز امل���ؤل���ف أن األم����ن ي��ن��ب��ث��ق ع���ن ت��ص��ور شمولي 
العلمي  "التخصص  ب��ني  يجمع  عميقا  تفكيرا  يقتضي 
ملختلف  ش��ام��ا  تحليا  مقترحا  واإلن��س��ان��ي"،  والتقني 
الرقمية،  )الحرب  الرقمي  العالم  تشغل  التي  التهديدات 

الجريمة السبرانية والتجسس السيبراني..(. 
 وأكد الكاتبان أن "التهديدات تتنوع، لقد أصبح الكل 
معنيا بهذه التهديدات. في العالم الرقمي، ليست هناك 
حواجز وقانون الغاب يتمدد"، مسجلني أن وسائل األمن 
الرقمي لم تعد قادرة على مواجهة هذه التهديدات، فقد 
هذا  تطور  بمواكبة  مطالبة  املعنية  "األط����راف  أصبحت 

امليدان". 
 والكاتب فرانسوا لوفيو هو تقني متعدد التخصصات 
ب��م��س��ار ي��ج��م��ع ب���ني ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع��ي، أم��ا 
إدارة مراقبة  إيريك مايان فشغل منصب مساعد مدير 
التراب في فرنسا، ثم مديرا للمفتشية العامة للخدمات.

إصداران  جديدان

وأنا أمضي بعقارب الزمن 
نحو مرفأ با عنوان 

ومنتهى با مبتدأ 
تخامرني شكوكي 
بأني أسير األحام 

سجني املرايا 
فقيه األماني 

أرقامي تتقدم نحو السراب 
حيث األفق يستعر لهيبا 

كالجحيم 
واملاضي يزعج األحياء 

كطيف موتى القبور 

حياتي كمدار لحوادث السير 
حوادث سيري فكرية 

أفكار تعصف بي 
صوب غياهب القلق 

واالضطراب
ال أجد الحقيقة 
في هذا وال ذاك 

في السياسة 
وال في االقتصاد 

في التدين 
وال في التصوف 

في الحلم 

وال في اليقظة 
أعيش أسيرا ألفكاري 

بحثا عن طوق النجاة 
أناجي وحدتي 

وعذابي 
فقط في كتبي 

في مخيلة هؤالء العظماء 
أباعد الدهماء من الناس 

حتى ال أجذم 
بوباء الغباء 

يرعبني هذا الفراغ 
يزعجني ذاك السراب 

قبل الوجود 
كانت السياسة

قبل سفر التكوين 
هنالك املنشأ 

واملنتهى 
أكلم وحدتي 
أعاتب نفسي 

ال حنني وال أمل 
فقط في كتبي 
يستبدل األلم 

باألمل.

7 إل�������ى 9    ت���ح���ت���ض���ن م����دي����ن����ة ال�����ع�����ي�����ون، م�����ن 
الدولي لإلبداع  الدورة األولى للمنتدى  دجنبر، 
وال����ري����ادة ال��ن��س��ائ��ي��ة ف���ي إف��ري��ق��ي��ا، ت��ح��ت ش��ع��ار 
"ص�����ورة إف��ري��ق��ي��ا ف���ي اإلب�����داع األدب�����ي اإلف��ري��ق��ي 
ال���ن���س���ائ���ي"، وذل�����ك ب���م���ب���ادرة م���ن ج���ه���ة ال��ع��ي��ون 

الحمراء. الساقية 
 ويهدف هذا املنتدى، إلى الجمع بني مختلف 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة ال����ب����ارزة امل���ن���ح���درة م��ن 
وخلق  امل��ي��ادي��ن،  مختلف  وم��ن  اإلفريقية  ال���دول 
ات  م���ن���ص���ة ت����ب����ادل وت�����واص�����ل وت���ق���اس���م ل���ل���ك���ف���اء
وال���خ���ب���رات ب���ني ال��ن��س��اء امل���ب���دع���ات ف���ي إف��ري��ق��ي��ا 
وال��ن��س��اء اإلف��ري��ق��ي��ات ال��رائ��دات ون��ظ��رائ��ه��ن على 
ال��ص��ع��ي��د ال��وط��ن��ي واإلق��ل��ي��م��ي، وال��ت��ع��ري��ف على 

امل��س��ت��وى ال���دول���ي ب��ال��ق��ي��م��ة امل��ض��اف��ة ل��ل��رأس��م��ال 
اإلفريقي. النسائي  البشري 

 وح��س��ب ب���اغ ل��ل��م��ن��ظ��م��ني، ف���إن ه���ذه ال����دورة، 
إفريقية  ن��س��ائ��ي��ة  شخصية  اس��م  ستحمل  ال��ت��ي 
ب��������ارزة، ه����ي أم���ي���ن���ات���ا س�����وو ف������ال، س��ت��خ��ص��ص 
إفريقيات  ن��س��اء  ب��ني  وستجمع  األدب���ي  ل��إلب��داع 
ي��ن��ح��درن م���ن م��خ��ت��ل��ف م���ج���االت اإلب�����داع األدب���ي 

والشعر(. والقصة  )الرواية، 
 وي���ن���درج ه���ذا امل��ن��ت��دى ف���ي إط����ار االع���ت���راف 
باملهمة التي تسديها املرأة اإلفريقية التي، من 
سنة ألخرى، تؤكد سمعتها في مجال اإلبداع 
وال���ع���م���ل امل����واط����ن، ك��م��ا ي��س��ع��ى إل����ى أن ي��ك��ون 
م���وع���دا ال م��ح��ي��د ع��ن��ه ل��ل��ت��ج��م��ع��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة 

اإلفريقية، بشكل يفتح كافة إمكانيات التبادل 
بوضع  الكفيلة  املشتركة  املبادرات  من  ويعزز 

إفريقيا. األسس آلفاق واعدة تستشرفها 
 وت��اب��ع ال��ب��اغ أن املنتدى ي��ن��درج أي��ض��ا في 
إطار االنطاق القوي للمغرب في مجال تقوية 
القدرات النسائية، والتي أثرت بشكل إيجابي 
ع���ل���ى وض���ع���ي���ة امل�������رأة وب���وأت���ه���ا امل���ك���ان���ة ال��ت��ي 
تستحقها في املجال االقتصادي واالجتماعي 
وال���ث���ق���اف���ي، م��وض��ح��ا أن م��دي��ن��ة ال���ع���ي���ون، م��ن 
ال��ت��ن��م��وي��ة امل��ث��ال��ي��ة، تشكل  خ���ال دي��ن��ام��ي��ت��ه��ا 
الجديدة  الدينامية  هذه  منصة إلطاق  أفضل 
ل��ل��ن��خ��ب��ة ال���ن���س���ائ���ي���ة اإلف���ري���ق���ي���ة ف����ي ع�����دد م��ن 

اإلبداع. مجاالت 

 العيش في ظل الحرب 
الرقمية

المنتدى الدولي األول لإلبداع والريادة النسائية في إفريقيا 

بجائزة األركانة العالمية للشعر 2017

وح
ة ر

جا
منا

االثنني   4 دجنبر 2017 - العدد: 8276

ل��ج��ن��ة  ب���ال���رب���اط،   2017 ن��وف��م��ب��ر   28 ي����وم   اج��ت��م��ع��ت، 
َيمنُحها  التي  للشعر،  العاملّية  األرك��ان��ة  جائزة  تحكيم 
ب��ي��ت ال��ش��ع��ر ف��ي امل��غ��رب، ب��ش��راك��ة م��ع ُم��ؤّس��س��ة ال��رع��اي��ة 
الثقافة  وزارة  مع  وبتعاون  والتدبير  اإليداع  لصندوق 
و االت��ص��ال. وق��د آل��ت ج��ائ��زة األرك��ان��ة ال��ع��امل��ّي��ة للشعر 
ل��ل��ع��ام 2017، ف���ي دورت���ه���ا ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة، إل���ى ش��اع��ر 
ُمنذ  قصيدته،  حرصت  ال��ذي  خ��واد،  محمدين  الطوارق 
تغتذي،  منها  التي  املعرفة  تحصني  على  عقود،  أربعة 
وعلى  ت��ش��ّع��ب��ات��ه��ا،  م��ن  بالكلمة  امُل��ق��اوم��ة  تمكني  وع��ل��ى 
َج��ع��ل ال���ت���رح���ال م��ك��ان��ًا ش��ع��رّي��ًا وف���ك���رّي���ًا إلن���ت���اج امل��ع��ن��ى 

وتجديد الرؤية إلى الذات وإلى العالم.
 ال��ت��ج��رب��ة ال��ش��ع��رّي��ة مل��ح��م��دي��ن خ����واد عن 

ُ
 ال ت��ن��ف��ص��ل

تجربة الترّحل والتيه، على نحو جعَل كتابته مشدودًة 
إل���ى األق���اص���ي، وإل����ى ش��س��وع ف��ض��اء ال���ص���ح���راء، ال���ذي 

تحّوَل في ُمماَرسته النصية إلى شسوع معنى.
 من حموالت األقاصي، كانت تجربة الشاعر محمدين 
م��ن��ه��ا. لقد 

َ
خ���واد تبني امل��ع��ن��ى ف��ي ت��ف��اُع��ل َح��ي��وّي م��ع ز

توّغلت كتابُتُه بعيدًا في تأّمل الفضاء، ال اعتمادًا على 
تلقى  فيها  ملموسة،  تجربة  إلى  استنادًا  بل  التجريد، 
خواد، ُمنذ تربيته األولى، أبجدية الترّحل، ومنها خبَر 
ال��ص��ح��راء. وه��و م��ا جعَل  إل��ى ف��ض��اء  كيفية االن��ت��س��اب 
األم����داء واآلف����اق واألق���اص���ي ج���زءًا م��ن ت��ج��رب��ة وج��ودّي��ة 
وتفّرعاتها  امتداداتها  أن تشهَد  قبل  الزمن،  في  ُممتّدة 

النصّية.  الشاعر  مُلمارسة  والداللّي  الشعرّي  البناء  في 
التي انطَوت على رفض الفت للفضاء  وهي االمتدادات 

الّنسق.   الواحد، وهّيأت كتابة خواد لاشتغال ضّد 
 ص���دى ُرؤي����ة ال��ش��اع��ر خ����واد ع��ن ال��ف��ض��اء وال��ت��ي��ه 

ّ
 إن

الشعرّية  العالم ساٍر في أعماله  الذات وفي  فر في  والسَّ
وفي ُرسومه كذلك. ُرؤيٌة َجعَلت الانهائيَّ أحَد املدارات 
الشاعر،  تجربة  في  املعنى  ينبني  عليها  التي  الرئيَسة 
ح��ت��ى ل��ت��ب��دو ل��غ��ت��ُه، ف��ي ت��ف��اُع��ل��ه��ا م���ع  ف��ض��اء ال��ص��ح��راء 
أّن��ه��ا ت��روُم اإلم��س��اَك بهذا  وم��ع التيه وال��ت��رّح��ل، كما ل��و 
َجوهره،  بُحكم  ُمنفلتًا  َيبقى،  ما  بقدر  الذي  الانهائّي، 
تجربة  واختبار  ُح��دوده��ا  ُمامسة  نحو  اللغة  َيجتذُب 

الحدود. تجاُوز 
 

َ
 بما ُيتيُح للحياِة ولّلغة االتساع

ٌ
 شعُر خواد ُمنشغل

 َيروُم، في 
ٌ

الذي خبرُه الشاعر من داخل الترّحل. انشغال
َموضوعة  ظّلت  لذلك  التعّدد.  من  اآلفاق   

َ
تمكني الُعمق، 

األف����ق، ب��اح��ت��م��االت��ه��ا ال��دالل��ّي��ة امُل��ت��ش��ّع��ب��ة، ح���اض���رَة في 
بما  للترّحل  وُمستجيبًة  خ���واد،  ال��ش��اع��ر  أع��م��ال  ط��ي��ات 
 

َ
األفق  

ّ
أن الشاعر تكشُف  أعمال  إن  تيٌه النهائّي، بل  هو 

التيه ذاُته.  امُلمكَن هو 
الشاعر محمدين خواد هو  الَحيوّي في تجربة   

ّ
لعل  

 التيه فيها لم يُكن تجربة مع فضاء ال حّد له وحسب، 
ّ

أن
بل كان أيضًا تجربة داخلّية، بها اكتسى تصّور املنفى 
نصوُصه  سمَحت  إذ  خاّصًا،  معنى  الشاعر  تجربة  في 

ال��ش��ع��رّي��ة ب��ُم��ام��س��ة امل��ن��ف��ى ب��وص��ف��ه م��ن��ف��ى إرادّي�����ًا، فيه 
ي��أخ��ذ االغ���ت���راب دالل���ة ب��اط��ن��ّي��ة ب��ع��ي��دة ال��غ��ور. وه���و ما 
خّصها  التي  الظمأ،  ملوضوعة  الشاعر  نقل  من  يتبّدى 
بأكثر من مجموعة شعرّية، من معناها األول إلى معاٍن 

ال حّد لها.
ال��ش��اع��ر م��ح��م��دي��ن خ���واد ق��ص��ي��دت��ه بتمجاغت  ك��ت��َب   
التي كان ُيدّونها بحرف تيفيناغ. وقد مّكَن لغته، التي 
ع��امل��ّي تشهُد  ام��ت��داد  م��ن  غ��ّذاه��ا بتعّدد أجناسّي الف��ت، 
التي  والدراسات  أعماله،  عرفتها  التي  الترجمات  عليه 

قاَرَبت هذه األعمال.
ُي���ش���ار إل���ى أن ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ل��ه��ذه ال��س��ن��ة ت��رأس��ه��ا 
مخلوف،  عيسى  ب��اري��س؛  ف��ي  املقيم  اللبناني؛  الشاعر 
وعضوية الناقدة سناء غواتي، والناقدين عبد الرحمن 
طنكول وخالد بلقاسم؛ والشعراء نجيب خداري، مراد 
وحسن  سرحاني  منير  املساوي،  السام  عبد  القادري، 

العاملية للشعر. نجمي أمني عام جائزة األركانة 
ُمحمدين  الفائز  الّشاعر   

ّ
أن إل��ى  اإلش��ارة  ت��ج��دُر  كما   

النيجر(   ( إي��ر  منطقة  في   1950 مواليد سنة  من  خ��واد 
وي���ع���ي���ش ح���ال���ي���ا ب���ف���رن���س���ا، ال���ت���ي ن���ش���ر ب���ه���ا ع������ددا م��ن 
ال��ق��ص��ائ��د؛ وامل���اح���م؛ واألع���م���ال األدب���ي���ة، ال��ت��ي حظيت 
ضمنها  وم��ن  اللغات،  م��ن  الكثير  إل��ى  بالترجمة  ُجّلها 
التي  البدوي«  »وصية  فيها  التي ظهرت  العربية  اللغة 

الكبير   العربي  الشاعر  بترجمتها  قام 

لقاء أدبي بالكارة

  م���ا زال ق��ل��ب ال���ش���اع���ر م��ح��م��ود ف��ض��ي��ل ال���ت���ل ي��ل��ه��ج 
وي��ن��ب��ض ب���ال���ح���ب، ذاك ال�����ذي ن���ث���ره ع��ب��ر اث��ن��ت��ي ع��ش��ر 
مجموعة شعرية بدأها سنة 1982، لكنه في املجموعة 
األخيرة رفع سقف حبه حتى السماء، مؤكدًا على مبدإ 
ف��ل��س��ف��ي ف���ي ال��ح��ي��اة ق��ائ��م ع��ل��ى ال���ح���ب: ح���ب ال���ل���ه، حب 
الوطن بحاالته املتعددة، حب اإلنسان، حب الطبيعة...
ن���اش���رون  »اآلن  ع���ن  ال����ص����ادرة  األخ����ي����رة   املجموعة 
وموزعون« في عّمان بدعم من وزارة الثقافة األردنية، 
 )270( في  ت  وج��اء عالية،  للحب سماء  عنوان«  حملت 
ص��ف��ح��ة، وض���م���ت )48( ن��ص��ا ش���ع���ري���ا، واص�����ل ع��ب��ره��ا 
ال���ش���اع���ر م���وض���وع���ات���ه، وأس����ل����وب����ه ال����خ����اص، م��ض��ي��ف��ا 

تجربة جديدة أتت بها سني العمر، والحياة.
في  التل  محمود  طرحها  التي  امل��وض��وع��ات   تعددت 
نهر  »يا  الوطني  الهم  في قصائده  تناول  فقد  ديوانه، 
ال��ض��ي��اء«،  ح��ن��ني  ح������وران،  ف��ت��ى  األردن،  ث����رى  األردن، 
»يا  واإلنس�اني  بعيدًا«،  ذهبت  اللي�ل،  »خّي�م  والق�ومي 
»غدير،  الوجدانية  القضايا  تناول  كما  اإلنسان«،  هذا 
أودع فيك حبا ليس ينسى، ذرى الحبيبة«، والفلسفية: 
»انطواء، هذي حياة، مرايا العصر«، والسياسية »أنت 
بها  يزخر  التي  املوضوعات  من  وغيرها  األسئلة«  كل 

الديوان. 

 للحب سماء عالية

< محمد التفراوتي
خلدت الجمعية املغربية للعلوم 
اليوم  )AMSR(، مؤخرا،  الجهوية 
ال���ع���امل���ي ل��ل��م��راح��ي��ض، ال�����ذي يعد 
م���ن���اس���ب���ة ل���ت���ش���ج���ي���ع اإلج�����������راءات 
ال����رام����ي����ة إل�����ى م���واج���ه���ة ت��ح��دي��ات 
األزمة العاملية املتمثلة في الصرف 

الصحي. 
ون�����ظ�����م�����ت ب����امل����ن����اس����ب����ة ورش�������ة 
تحسيسية في جماعة "أوكايمدن" 
ب������األط������ل������س ال�����ك�����ب�����ي�����ر. وت�����������دارس 
املشاركون مشاكل الصرف الصحي 
ونظام املراحيض البيئية الذي تم 
األول��ى  للمرة  قريتهم  ف��ي  تركيبه 
للعلوم  املغربية  الجمعية  قبل  من 
ب��ت��ع��اون مع   ،  )AMSR( ال��ج��ه��وي��ة
"ميكروبيونا"  املغربية  الجمعية 
ت��م  ح����ي����ث   ،)MICROBIONA(
في  إيكولوجية  م��راح��ي��ض  إن��ج��از 
"أوك��اي��م��دن"  بجماعتي  مدرستني 
و"س����ت����ي ف���اض���م���ة" ب��غ��ي��ة ت��ح��س��ني 
الظروف املعيشية لساكنة األطلس 
الكبير بمراكش وذلك بالتعاون مع 
الجمعيات املحلية في أفق تحسني 
إدارة النفايات البشرية والحد من 
على  الصحي  الصرف  مياه  تأثير 

قطاعات املجتمع. 
ا  وت���ش���ك���ل ه������ذه امل������ب������ادرة ج�����زء
م�������ن اإلج�������������������راءات وال�����ت�����وص�����ي�����ات 
املنبثقة عن  املياه،  لحماية نوعية 
امل��ن��اخ  ت��غ��ي��ر  م��ع  مشروع التكيف 
من خال اإلدارة املتكاملة للموارد 
امل���ائ���ي���ة ودف�������ع م���ق���اب���ل ال���خ���دم���ات 
من  امل��م��ول   ،)GIREPSE( البيئية 
امل���رك���ز ال���دول���ي ل��ل��ب��ح��وث م���ن أج��ل 

 .)CRDI( التنمية
وي���ع���ت���ب���ر ه������ذا اإلج����������راء م��ف��ي��دا 
ل��ل��ص��ح��ة وخ���اص���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، حيث 
امل��راح��ي��ض بتحويل  ت��س��م��ح ه���ذه 
ال���ن���ف���اي���ات ال���ب���ش���ري���ة إل�����ى أس���م���دة 
ط��ب��ي��ع��ي��ة. ك��م��ا ت��ع��ت��ب��ر امل��راح��ي��ض 
ال�����ج�����اف�����ة، وال�����ت�����ي ت���س���م���ى أي���ض���ا 
م��راح��ي��ض ال��س��م��اد، ب����ادرة مميزة 
خ��اص��ة ك��ون��ه��ا ال ت��س��ت��خ��دم امل��ي��اه 

وتسمح بتثمني البراز والبول.
وتم تركيب أربعة مراحيض في 

ك��ل م��درس��ة، اث��ن��ان ل��إلن��اث واث��ن��ان 
ل��ل��ذك��ور، ك��ل م��رح��اض ل��دي��ه ثاثة 
ث��ق��وب: واح����د ل��ل��ب��ول ف��ي ال��وس��ط، 
واآلخ��ران للبراز، ليتم بذلك فصل 
وتقع  والصلبة.  السائلة  النفايات 
تقني  ف��ي محل  الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات 
الروائح  انبعاث  من  يحد  ومهوى 
ال��ك��ري��ه��ة. ب��ع��د االس��ت��خ��دام، وب��دال 
من تنظيف املرحاض باملاء، تصب 
ال��ت��رب��ة ف���ي ال��ف��ت��ح��ة ل��ي��ج��ف ال��ب��راز 
بشكل أس��رع. وخ��ال شهر، تجف 
النفايات الصلبة، وتصبح سمادا 
ن��ث��ره ع��ل��ى األرض. وب��ذل��ك  ي��م��ك��ن 
ي��س��ت��ع��م��ل ف����ي ال���ح���دائ���ق ال���ت���ي ت��م 
إن��ش��اؤه��ا ف��ي امل����دارس، م���وازاة مع 

إنجاز املراحيض.
في حني تصب النفايات السائلة 
العملية  ف���ي خ�����زان. وت��م��ك��ن ه����ذه 
م�����ن ف���ص���ل ال����ش����وائ����ب م�����ن ال���ب���ول 
ال��ش��وائ��ب تعد م��ن امللوثات  ل��ك��ون 
يتم  عندما  حرقها  يتم  وب��ال��ت��ال��ي 
ج���م���ع ك��م��ي��ة ك���ب���ي���رة م���ن���ه���ا. وي��ت��م 
اس�����ت�����رداد ال����ب����ول ال������ذي ي��ب��ق��ى ف��ي 
ال��ج��زء ال��ع��ل��وي م��ن ال���خ���زان، حيث  
أن��اب��ي��ب متصلة مباشرة  ف��ي  ي��م��ر 
ب��ن��ظ��ام ري ال��ح��دي��ق��ة، ال����ذي يعمل 
العملية  ه����ذه  وم���ي���زة  ب��ال��ت��ن��ق��ي��ط. 
أن���ه���ا ت��س��ت��ه��ل��ك ال��ق��ل��ي��ل م���ن امل���ي���اه. 
ويشكل البول سمادا طبيعيا، كما 

هو الشأن للبراز.
وت���س���اه���م امل���راح���ي���ض ال��ج��اف��ة 
ف���ي ت��ح��س��ني ال����ظ����روف امل��ع��ي��ش��ي��ة 
وال����ن����ظ����اف����ة ال���ص���ح���ي���ة وح���م���اي���ة 
ال���ب���ي���ئ���ة، وت���وع���ي���ة ال���ت���ام���ي���ذ، ث��م 
ت��ث��م��ني ال��ن��ف��اي��ات ال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ي 
ت����ص����ب����ح م����خ����ص����ب����ا ل����ل����ح����دائ����ق. 
وي���ق���ل���ص ه������ذا ال���ن���ه���ج ال�����زراع�����ي 
اإلي��ك��ول��وج��ي ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة، 
وذل��������������ك ب������اس������ت������خ������دام������ه ع������وض 
الكيماوية، وه��و جانب  األس��م��دة 
النائية من  املنطقة  ه��ذه  في  مهم 
امل��غ��رب ال��ت��ي ال ي��وج��د ب��ه��ا نظام 
ج��م��اع��ي مل��ع��ال��ج��ة امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة 
ح��ي��ث ت��ص��ب ح��ال��ي��ا ف��ي "م��ط��ام��ر" 
ال����ص����رف ال���ص���ح���ي، ال���ت���ي ت��ش��ك��ل 

خطرا بتلويث املياه الجوفية.
وأفاد البروفسور عبد اللطيف 

ال�����خ�����ط�����اب�����ي رئ������ي������س ال���ج���م���ع���ي���ة 
امل�����غ�����رب�����ي�����ة ل����ل����ع����ل����وم ال����ج����ه����وي����ة 
املراحيض  خ��زان��ات  أن   )AMSR(
املتوفرة مختومة بمعنى  الجافة 
أنها ال تسمح بمرور املاء، أي أنه 
التربة. كما  ال يوجد خطر تلوث 

أن ال��س��م��اد ال ي��ش��ك��ل م��ش��ك��ل��ة من 
حيث التلوث ألن النفايات، عندما 
ت��ص��ب��ح ج���اف���ة ت���م���ام���ا، ال ت��ح��م��ل 
أمراضا، لذلك "تكون للمراحيض 

الجافة ميزة صحية حقيقية".
وق����������د اخ�����ت�����ي�����ر ت�����رك�����ي�����ب ه�����ذه 

امل����راح����ي����ض ف����ي امل����������دارس ألن��ه��ا 
تعد أم��اك��ن ت���أوي ع��دد كبيرا من 
لديها  األس���ر  ال��ت��ام��ي��ذ.  فجميع 
أط���ف���ال ف���ي امل����درس����ة. ل���ذل���ك ف��ه��ذا 
االخ����ت����ي����ار ي���س���اع���د ع���ل���ى ت��م��ري��ر 
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تدشين تجربة المراحيض اإليكولوجية باألطلس الكبير

ورشة تدريب إقليمية في قبرص لمشروع اإلدارة المستدامة للمياه

دورات المياه تنقذ األرواحلقاء تحسيسي بجماعة أوكايمدن للتعريف بالتجربة وأثرها في الحد من مشاكل الصرف الصحي

دورات املياه تنقذ األرواح ألن النفايات البشرية تنشر األمراض القاتلة. ومع 
نفاياتهم  م��ن  يتخلص  عائلي  م��رح��اض  ب���دون  مليار شخص   4.5 يعيش  ذل���ك، 
امل��ي��اه ه��و دفعة للعمل على معالجة أزم��ة  ل���دورات  ال��ي��وم العاملي  آم��ن��ة.  بطريقة 

الصرف الصحي العاملية.
من   6 الهدف  وتحديدا  املستدامة،  التنمية  أه��داف  تهدف   ،2030 ع��ام  بحلول 
أهداف التنمية املستدامة، إلى إيصال الصرف الصحي وجعله متاحا للجميع، 
وخفض نسبة املياه العادمة غير املعالجة إلى النصف، وزي��ادة إع��ادة التدوير 

وإعادة االستخدام اآلمن.
ولكي يتحقق ذلك، نحتاج إلى احتواء ونقل ومعالجة والتخلص من فضات 
جميع  ف��ي  البشر  ملليارات  بالنسبة  وال��ي��وم،  ومستدامة.  آمنة  بطريقة  الجميع 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م، ف���إن أن��ظ��م��ة ال��ص��رف ال��ص��ح��ي إم���ا غ��ي��ر م��وج��ودة أو غ��ي��ر فعالة، 

وبالتالي فإن االرتقاء في مجال الصحة وبقاء الطفل يتم تقوضه بشكل خطير.
كما أن تكاليف املياه والصرف الصحي السيئة تصل في البلدان النامية إلى 
ما يقارب 260 بليون دوالر سنويا، أي 1.5 في املائة من ناتجها املحلي اإلجمالي، 
ف��ي ح��ني أن ك��ل دوالر يستثمر يمكن أن يحقق ع��ائ��دا ق��دره خمسة أض��ع��اف من 

خال الحفاظ على صحة الناس وإنتاجهم.

موضوع عام 2017: مياه الصرف الصحي
ل���دورات امل��ي��اه ف��ي ع��ام 2017  اخ��ت��ارت األم��م املتحدة كموضوع لليوم العاملي 
امل��وض��وع، نطرح السؤال  ال��ص��رف الصحي. وك��ج��زء م��ن ه��ذا  التركيز على مياه 
التالي: »أين تذهب فضاتنا؟« بالنسبة ملليارات الناس حول العالم، فإن أنظمة 
الصرف الصحي إما غير موجودة أو غير فعالة. وتتسبب الفضات في البيئة 
بنشر األمراض القاتلة، مما يقوض بشكل خطير التقدم املحرز في مجال الصحة 
وبقاء األطفال. وحتى في البلدان الغنية، يمكن أن تكون معالجة مياه الصرف 
االستمتاع  الحرمان من  إل��ى  ي��ؤدي  مما  املطلوب،  املستوى  بعيدة عن  الصحي 

باألنهار والسواحل واالصطياد بها.
امل����دروس على  ال��ص��رف الصحي  ال���ذي يخلفه  إل��ى األث���ر العميق  وب��اإلض��اف��ة 
آمنة  امل���دارة بوسائل  الصحي  ال��ص��رف  م��ي��اه  ف��إن  املعيشية،  وال��ظ��روف  الصحة 

لديها إمكانيات هائلة كمصدر للطاقة واألسمدة بأسعار معقولة ومستدامة.

رحلة الفضالت
هناك عامل وحيد يسهم في توحيد اإلنسانية، يدعى الطبيعة. ولكن اعتمادا 
على املكان الذي نعيش فيه، فإنه ليس من املمكن دائما للتخلص من الفضات 

البشرية بشكل آمن ومسؤول.
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف ال���س���ادس م���ن أه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، ي��ج��ب أن تقطع 

الفضات رحلة من أربعة أشواط:
ف��ي م��رح��اض صحي وتخزينها  + االح��ت��واء: يجب أن يتم اح��ت��واء الفضات 
في حفرة مغلقة أو خ��زان محكم اإلغ��اق، ال يمكن أن يصل إلى أي شيء يتصل 

بالبشر.
+ املواصات: يجب أن تقوم األنابيب أو املراحيض بتفريغ الفضات ونقلها 

إلى مرحلة املعالجة.
+ املعالجة: يجب معالجة الفضات وتحويلها إلى مياه صرف صحي معالجة 
إلى  ب��أم��ان  إعادتها  النفايات بحيث يمكن  م��ن  ت��م استخاصها  وإل��ى منتجات 

البيئة.
املعالجة  الفضات  استخدام  يمكن  استخدامها:  إع��ادة  أو  منها  التخلص   +

بطريقة آمنة لتوليد الطاقة أو إنتاج السماد الذي يستخدم في إنتاج األغذية.

تعزيز إشراك األطراف المعنية في برامج البيئة والمياه في منطقة البحر األبيض المتوسط

<قبرص : محمد التفراوتي
قبرص،  عاصمة  نيقوسيا  مدينة  شهدت 
اإلدارة  مل����ش����روع  إق���ل���ي���م���ي���ة  م�����ؤخ�����را، ورش�������ة 
املستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة 
آف�����اق 2020، امل���م���ول م���ن االت����ح����اد األوروب������ي 
تحت شعار »تعزيز إشراك أصحاب املصلحة 
البحر  منطقة  ف��ي  وامل��ي��اه  البيئة  ب��رام��ج  ف��ي 
األبيض املتوسط« جنبا إلى جنب مع جلسة 
ال���ت���دري���ب اإلق��ل��ي��م��ي��ة ح����ول ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن أج��ل 

التنمية املستدامة.
وت��م خ��ال امللتقى إط���اع أع��ض��اء البرملان 
وم��م��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي وامل���ن���ظ���م���ات غير 
الحکومية ووسائل اإلعام العاملة في مجال 
البيئة واملياه واالستدامة علی حالة العمل في 
إطار مبادرة آفاق 2020 من أجل نظافة البحر 
األبيض املتوسط، وعن التطورات األخيرة في 
إطار برنامج املياه في منطقة البحر األبيض 
امل��ت��وس��ط، وك��ذل��ك ع��ل��ى امل���ب���ادرات اإلقليمية 
ال���رئ���ي���س���ي���ة، م���ث���ل ب����رن����ام����ج امل�����ي�����اه وامل����ن����اخ 
وآلية  وم��ش��روع  أفريقيا  شمال  في  والتنمية 
املدني  واملجتمع  امل��ت��وس��ط  للبحر  بلوغرين 

لاتحاد من أجل املتوسط.
وق������د ع������رض امل����ت����ح����دث����ون آراءه����������م ب���ش���أن 
ال���ت���ح���دي���ات وال�����ف�����رص ال���ق���ائ���م���ة وال���ن���اش���ئ���ة 
واألول������وي������ات واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ات امل��ن��اس��ب��ة، 
فضا ع��ن التقدم امل��ح��رز حتى اآلن، ف��ي حني 
على  للتغلب  العملية  الحلول  بعض  ناقشوا 
امل��ش��اك��ل وال��ص��ع��وب��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، إذ أن 
هناك حاجة حقيقية ملدخاتهم القيمة للعمل 
اإلقليمية  البرامج  بمختلف  املتصل  الجاري 
وال��ت��ي ت��ه��م االت��ح��اد األوروب�����ي واالت���ح���اد من 
أجل املتوسط وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

وغيرها من الهيئات.
وق����د ش�����ارك ف���ي ج��م��ي��ع ج��ل��س��ات ال���ورش���ة 
أك��ث��ر م���ن 100 م���ن االط�����راف امل��ع��ن��ي��ة يمثلون 
ب����ل����دان ش���ري���ك���ة م����ن ق��ب��ي��ل ال����ج����زائ����ر وم��ص��ر 
وتونس  وفلسطني  وامل��غ��رب  ولبنان  واألردن 
ال��ب��ل��ق��ان )أل��ب��ان��ي��ا  وم��وري��ت��ان��ي��ا ودول غ����رب 
والجبل األسود( إلى جانب البلدان األعضاء 
للبيئة ومنظمة  امل��ت��ح��دة  األم����م  ب��رن��ام��ج  ف��ي 
االقتصادية  املتحدة  األم��م  ولجنة  اليونسكو 
ألوروبا واالتحاد من أجل املتوسطة وجامعة 

الدول العربية.

البرملان القبرصي
وت��ن��اول��ت ال��ج��ل��س��ة امل��ش��ت��رك��ة ف��ي ال��ب��رمل��ان 
ال��ق��ب��رص��ي أب�����رز األح�������داث ال���ت���ي ت���م ال��ت��رك��ي��ز 
ع��ل��ي��ه��ا ف����ي ال���ح���دث���ني م����ع����ا، ح���ي���ث اس��ت��ق��ب��ل 
امل���ش���ارك���ون ب���ح���ف���اوة م���ن ق��ب��ل رئ���ي���س لجنة 
البيئة في البرملان القبرصية أداموس أداموا.

أع����ض����اء  دور  ع�����ن  امل�����ش�����ارك�����ون  وت�����ح�����دث 
تعزيز  في  املتوسط  األبيض  البحر  برملانات 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل���س���ت���دام���ة ف����ي امل���ن���ط���ق���ة وت���ع���زي���ز 
التعليم والتوعية من أجل التنمية املستدامة 
ع����ل����ى ج���م���ي���ع م����س����ت����وي����ات ال���ت���ع���ل���ي���م، س�����واء 
»املنهجية« التي تنفذ في إطار نظام التعليم 
و«الامنهجية« التي تقوم بها املنظمات غير 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن أص���ح���اب املصلحة 

اآلخرين بالتعاون مع املدارس، وما إلى ذلك. 
وف�������ي ن����ف����س ال�����س�����ي�����اق، أش��������ار ك���وس���ت���اس 
ف��ي قبرص  التعليم وال��ث��ق��اف��ة  ك��ادي��س وزي���ر 
إل���ى ال��ت��ق��دم امل��ح��رز وش���دد ع��ل��ى ال��ح��اج��ة إل��ى 
املنهجية على جميع  الجهود  املزيد من  ب��ذل 
املستويات من أجل تعزيز استراتيجية البحر 
املتوسط للتعليم من أجل التنمية املستدامة 
وخطة عملها في جميع أنحاء منطقة البحر 

األبيض املتوسط.
وأبرز البروفسور مايكل سكولوس رئيس 
امل��س��ت��دام��ة وال��ك��ام��ل��ة  اإلدارة  م���ش���روع  ف��ري��ق 
للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق 2020 مساعي 
ال���ب���رن���ام���ج ال������ذي س���اه���م ك���ث���ي���را ف����ي ت���دري���ب 
امل���ع���ل���م���ني ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م م����ن أج�����ل ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة على املستويني الوطني واإلقليمي 
وف������ي دع������م ال����ب����ل����دان ف����ي ج���ه���وده���ا ال���رام���ي���ة 
إل�����ى ت��ك��ي��ي��ف وت���ح���دي���ث أط����ره����ا امل��ؤس��س��ي��ة 
وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة وف����ق����ا الس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال��ب��ح��ر 
املتوسط للتعليم من أجل التنمية املستدامة 
وخ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا. وش����دد أي��ض��ا ع��ل��ى ال��ح��اج��ة 
ل��زي��ادة امل����وارد البشرية وامل��ادي��ة م��ن أج��ل أن 
امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أج���ل  م��ن  التعليم  يحقق 
دوره األس��اس��ي وال��ج��وه��ري. واخ��ت��ت��م قائا: 
»ه���ذه ستكون البيئة األف��ض��ل واألك��ث��ر أم��اًن��ا 

ملستقبل املنطقة«.
ونظمت كذلك جلسة تدريب إقليمية حول 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن أج����ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة تبعا 
املستوى  على  التدريب  من جلسات  لسلسلة 
الثاني من  ال��ج��زء  التي عقدت خ��ال  الوطني 
وفلسطني  واألردن  ال��ج��زائ��ر  ف��ي   2017 ال��ع��ام 

وتونس.
وخ�������������ال ال�����ج�����ل�����س�����ة ح�����ص�����ل امل��������درس��������ون 
واإلداري��������ون وم��م��ث��ل��ون ع���ن وزارت������ي ال��ت��رب��ي��ة 
على  البيئية  وامل��ؤس��س��ات  والبيئة  والتعليم 
ف��رص��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة وال��خ��ب��رات ح���ول آخ��ر 
ال��ت��ط��ورات ب��ش��أن ال��ت��ع��ل��ي��م م��ن أج���ل التنمية 

املستدامة وتطبيق خطة العمل. 
لكيفية  استعراض  ج��رى  التدريب،  وأثناء 
استخدام خطة العمل الخاصة باستراتيجية 
امل��ت��وس��ط للتعليم م���ن أج��ل  ال��ب��ح��ر األب���ي���ض 
في  وإدماجها  وتقييمها  املستدامة  التنمية 
والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  إط��ار 
ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ص��ل��ة  ذات  التعليمية 
عام  بعد  اإلقليمية  واملنظمات  بها  املرتبطة 

واحد من املصادقة عليها. 
ال��ت��دري��ب خطوة أخ��رى للبلدان  وق��د شكل 
ال����ش����ري����ك����ة ف�����ي امل������ش������روع ل���ت���ح���ق���ي���ق أه�������داف 
من  بالتعليم  الصلة  ذات  املستدامة  التنمية 
التآزر  أوج��ه  املستدامة وتعزيز  التنمية  أجل 

اإلقليمية ذات الصلة.
يذكر أن مشروع آلية دعم اإلدارة املستدامة 
واملتكاملة للمياه ومشروع آفاق 2020 يهدف 
إل��ى املساهمة ف��ي ال��ح��د م��ن ال��ت��ل��وث البحري 
واالس��ت��خ��دام ال��دائ��م مل����وارد امل��ي��اه الشحيحة 
واالن����ب����ع����اث����ات  ال���ب���ل���دي���ة  ال����ن����ف����اي����ات  وإدارة 
ال���ص���ن���اع���ي���ة وال������ص������رف ال����ص����ح����ي ب��ط��ري��ق��ة 
صحية، وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات 

والتغيرات املناخية بشكل مباشر وغير 

موح الرجدالي رئيسا لدائرة البرلمانيين المتوسطيين 
من أجل التنمية المستدامة

<نيقوسيا - قبرص: محمد التفراوتي
ان��ت��خ��ب م����وح ال���رج���دال���ي رئ��ي��س��ا ل���دائ���رة ال��ب��رمل��ان��ي��ني 
نائبا  بصفته  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أج��ل  م��ن  املتوسطيني 
امل��غ��رب، وذل��ك على هامش ورش��ة تكوينية  برملانيا ع��ن 
املعنية في برامج  إقليمية حول »تعزيز إش��راك األط��راف 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل����ي����اه ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط« 
وامل��ن��ظ��م��ة م��ن ق��ب��ل م��ش��روع اإلدارة امل��س��ت��دام��ة وال��ك��ام��ل��ة 

للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق 2020 .
الضفتني  ب��ني برملانيي  التمييز  ب��ه��ذا  امل��غ��رب  وح��ظ��ي 
)ش����م����ال امل���ت���وس���ط وج���ن���وب���ه( ن���ظ���را ل���ل���ك���ف���اءة ال��ع��ل��م��ي��ة 
م���وح  ال���دك���ت���ور  ب���ه���ا  ي��ت��س��م  ال���ت���ي  واملؤهات املعرفية 
ع��ن مشاركاته  ت��م��ارة، فضا  رئ��ي��س جماعة  ال��رج��دال��ي، 
خال  راكمها  ال��ت��ي  النوعية  وتجربته  واملكثفة  الفعالة 
عقود بهذه املؤسسة وبمختلف املحافل الدولية املماثلة .
ي��ش��ار أن���ه ت���م إن���ش���اء دائ�����رة ال��ب��رمل��ان��ي��ني املتوسطيني 
 )COMPSUD( »كومبسود«  املستدامة  التنمية  أج��ل  من 
للبيئة  امل��ت��وس��ط  ال��ب��ح��ر  م��ع��ل��وم��ات  م��ن مكتب  بتشجيع 
والثقافة والتنمية  )MIO- ECSDE(   والشراكة العاملية 
  )GWP Med(األبيض املتوسط ال��ب��ح��ر  منطقة  ل��ل��م��ي��اه- 
ف��ي دج��ن��ب��ر 2002 خ���ال م��ؤت��م��ر ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي للتنمية 
ال��ذي عقد في جوهانسبرغ والذي    )WSSD(  املستدامة
املستدامة بوصفها عنصرا  التنمية  أك��د من جديد على 
أساسيا في جدول األعمال الدولي، وأكد على أهمية دور 
الشراكات والحوار بني مختلف االطراف املعنية  وصانعي 

القرار، بمن فيهم البرملانيون والسياسيون عموما.
وت��ع��ت��ب��ر دائ�������رة »ك���وم���ب���س���ود« )COMPSUD( ب�����ن�����ي�����ة 
مفتوحة ومرنة تهدف إلى تعزيز اآلليات املناسبة لدعم 
الحوار بني أعضاء البرملانات )من دول االتحاد األوروبي 
والسياسيني  املتوسطية(  غير  األوروب���ي  االت��ح��اد  ودول 
وغ���ي���ره���م م����ن األط��������راف امل��ع��ن��ي��ة ب���ش���أن ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة 

 - االقتصادية  الازمة  االجتماعية  والظروف  املتوسطية 
االقتصادية للتنمية املستدامة في املنطقة.

الفعالة  الحوكمة  الدائرة على ض��رورة تعزيز  وتشدد 
ل��ل��م��وارد الطبيعية وال��ب��ي��ئ��ة، م��ع ال��ت��رك��ي��ز ب��وج��ه خ��اص 
على الحكم الرشيد للمياه، من خال تشجيع الحوارات 
وم��ع جميع  أنفسهم  البرملانيني  ب��ني  وال��ب��ن��اءة  املنتظمة 
امل��دن��ي  املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  املعنيني  املصلحة  أص��ح��اب 
وال��ج��م��ه��ور ب���وج���ه ع�����ام، ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن��ط��ل��ق��ا أس��اس��ي��ا 
لتعزيز التنمية املستدامة في ظروف السلم والتعاون بني 

جميع بلدان وشعوب منطقة البحر األبيض املتوسط.

الحوار  م��ع  جوهريا  ارتباطا  »كومبسود«  ويرتبط 
اإلق���ل���ي���م���ي ل��ل��ب��رمل��ان��ي��ني وامل���ن���ظ���م���ات غ���ي���ر ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وأص����ح����اب امل��ص��ل��ح��ة اآلخ����ري����ن ب���ش���أن ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط وآف�����اق التنمية 
املستدامة في املنطقة. وتجري هذه الحوارات السنوية 
»كومبسود«  اجتماعات  م��ن  اجتماع  ك��ل  م��ع  بالتزامن 
وتصدر بيانات مشتركة، وق���رارات، وخطط عمل، وما 

إلى ذلك.
وي���ذك���ر أن  دائ�����رة »ك��وم��س��ب��ود« ت��ه��دف إل����ى ت��ع��زي��ز 
التنمية املستدامة في منطقة البحر األبيض املتوسط من 
خال نهج متكامل إلدارة املوارد، وتوفير بيئة صحية 
وسلمية، حيث يتم حماية التنوع البيولوجي والتنوع 
الثقافي في املنطقة. ثم تعزيز اإلدارة البيئية الفعالة مع 
التركيز بشكل خاص على إدارة املياه وتشجيع الحوار 
العام بني جميع أصحاب املصلحة املعنيني ومنظمات 
البرملانيني وفيما  املدني والجمهور عامة مع  املجتمع 
ب��ي��ن��ه��م، ف��ض��ا ع���ن ت��ش��ج��ي��ع إن���ت���اج ون��ش��ر واس��ت��خ��دام 
بيانات ومعلومات موثوقة وفي الوقت املناسب ودقيقة 
إليها الستخدامها  الوصول  يمكن  وذات صلة  وكاملة 
من جانب صانعي القرارات وكأساس لإلعام والتوعية 
املتكاملة  واإلدارة  امل��س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق��ض��اي��ا  ب��ش��أن 
ل��ل��م��وارد املائية )IWRM(ع���ل���ى وج��ه ال��خ��ص��وص. وك��ذا 
مع  املناسب  والتعليم  وال��ت��دري��ب  ال��ق��درات  بناء  تعزيز 
التركيز على التعليم من أجل التنمية املستدامة لجميع 
املعنيني بشكل مباشر أو غير مباشر في اتخاذ خيارات 
حاسمة، ال سيما تلك التي تؤثر على اإلدارة املتكاملة 

للموارد املائية.
ب��رمل��ان��ي��ني  م���ن 6  م���ك���ون  ال����دائ����رة  وي���ذك���ر أن مجلس 
تستمر واليتهم ملدة سنتني. يتم اختيار رئيس مجلس 
اإلدارة وك���رس���ي م���ش���ارك م���ن ب���ني أع���ض���اء امل��ج��ل��س مع 

الحفاظ على التوازن بني الشمال والجنوب.

 البرملاني موح الرجدالي.
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