مبادرة رائدة

الكونتانيك»

بقلم/محمد أوزين
أكد أكادمييان برازيليان أن ورش تعميم احلماية االجتماعية،
الذي أطلقه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،هو مبادرة
رائ��دة تنضاف إل��ى العديد من امل��ب��ادرات االجتماعية ذات
األب��ع��اد االستراتيجية ،التي مت إطالقها خ�لال السنوات
املاضية في املغرب.
وق��ال أس��ت��اذ ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة بجامعة برازيليا ،فابيو
ألبيرغاريا دي كيروز ،واخلبير االقتصادي ،غيليرم لوبيز
دا كونيا ،في تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء ،إن هذا
ال��ورش االجتماعي يندرج في إط��ار سلسلة من املشاريع
االجتماعية التي أطلقها جاللة امللك.
وأضافا أن «املغرب يخلق ،من خالل تعزيز اندماج القطاع
غير املهيكل ف��ي االق��ت��ص��اد ،بيئة مواتية للنمو والتنمية
تشجع على االندماج االجتماعي املستدام» ،مشيرين إلى أن
هذا الورش ستكون له آثار إيجابية متعددة على االقتصاد
ما يجعل املغرب قطبا جلذب االستثمارات.
ويرى األكادمييان أن هذه املبادرات «جريئة واستراتيجية»
تعزز ريادة اململكة في مجال حماية مواطنيها من األزمات
غير املتوقعة مثل أزمة وباء كورونا.
وتابعا أن ه��ذه اإلج���راءات تضع املغرب أيضا في طليعة
البلدان على مستوى التعافي االقتصادي في فضاء متيز
تاريخيا بنزاعات موروثة من احلقبة االستعمارية ،مشيرين
إلى أن اململكة تشكل بوابة بالنسبة للمقاوالت التي ميكن أن
تستفيد بشكل كبير من املوقع اجلغرافي املتميز للمغرب عند
ملتقى إفريقيا وأوروبا واحمليط األطلسي والبحر األبيض
املتوسط.
وأشار األكادمييان إلى أنه في ظل التغيرات على مستوى
االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي وال��ن��م��اذج االج��ت��م��اع��ي��ة واالقتصادية
اجلديدة ،وضع جاللة امللك سياسة ملواجهة التحديات التي
جلبها الوباء من خالل تعزيز مناخ االستثمار والتزام اململكة
ببرامج التنمية متعددة األط��راف ،مبا في ذلك أجندة األمم
املتحدة لعام .2030
وسجال أن مختلف املشاريع التي تبناها مجلس الوزراء
تكمل أه���داف إص�لاح إداري «ج���ريء» يعد بتحقيق طفرة
تنموية كبيرة بحلول عام  ،2025مضيفني أن تعميم التغطية
الطبية وتعزيز القدرات الطبية الوطنية في املغرب خلق بيئة
مواتية الستثمار مؤسسات دولية في قطاع الصحة.
وقال فابيو دي كيروز وغييرمو دا كونيا إن هذه اإلجراءات
«جريئة وتكشف عن جوانب من ري��ادة الرباط التي تعزز
مكاسب دائمة للمغرب ومنطقة املغرب العربي برمتها».
وترأس صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،يوم األربعاء
الفائت ،حفل إطالق تنزيل مشروع تعميم احلماية االجتماعية
وتوقيع االتفاقيات األولى املتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش امللكي في مرحلة أولى الفالحون
وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار واملهنيون
ومقدمو اخلدمات املستقلون اخلاضعون لنظام املساهمة
املهنية املوحدة ولنظام املقاول الذاتي أو لنظام احملاسبة،
ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي
للحماية االجتماعية لفائدة كل املغاربة.

قد يتساءل العديد ع��ن معنى العنوان
الغريب أعاله .وإذا وقع هذا التساؤل فهذا
هو بيت القصيد .ه��ذه الكلمة املستفزة
حتمل حلمني اس�ت�م��را ف��ي ال��زم��ان ولو
اختلف املكان .ارتطم احللم األول بعناد
صخور الواقع اجلليدية ،واستطرد احللم
الثاني ال��ذي عرف إص��راره كيف يروض
املستحيل حتى متكن بفضل عزميته من
تطويع شكاسة العوائق ليصبح حقيقة
وإجنازا تاريخيا باهرا.
الكلمة هي م��زج بني حلمني :التيطانيك
( )Titanicوالكون تيكي (.)Kon-Tiki
.األول يرمز إلى الشموخ والعظمة ،كونه
أح ��د أض �خ��م األج� �س ��ام امل �ت �ح��رك��ة التي
أبدعها اإلنسان في ذاك الزمان ،والثاني
مجرد مركبة بدائية أو ما يعرف َّ
بالط ْو ُف
بحيث تشد العيدان فيما بينها لتبحر
فوق املاء .فكان السباق نحو نفس احللم
أي الوصول إلى الوجهة املقصودة عند
اإلبحار األول .وكأنه صراع تتحدى فيه
العظمة خيار البساطة.
ك�لا احل�ل�م�ين استحضرتهما السينما
العاملية من خالل عمل فني رائد للمخرج
ال �ك �ن��دي ال�ش�ه�ي��ر James Cameron
س �ن��ة  1997ف��ي ف�ل�م��ه ال ��ذائ ��ع الصيت
(التيتانيك) ،ت�لاه عمل سينمائي آخر
للمخرجني النرويجنييني dEspen San
 bergو Joachim Ronningسنة 2012
بعنوان( ,كون تيكي) رغم أنه ،وللمفارقة،
لم يحظ بنفس التتويج ال��ذي حظي به
التيتانيك رغم انتصار احللم في البساطة
على احللم في العظمة.
ش �ي��دت س�ف�ي�ن��ة ال�ت�ي�ت��ان�ي��ك ف��ي مدينة
بلفاست االيرلندية سنة  1912على يد
خ�ب��راء الشركة العاملية White Star
 Lineاملتخصصة ف��ي ص�ن��اع��ة السفن
بعد فوزها بالصفقة ضمن مجموعة من
الشركات العمالقة املتنافسة .استغرق
صنع السفينة ع��ام�ين م��ن ال��زم��ن بكلفة
فاقت سبعة مليون ونصف دوالر .وخالل
حفل تدشينها ،مت تقدمي السفينة على
أن�ه��ا إب ��داع غير م�س�ب��وق .بحيث يضم
هذا اجلسم العمالق املتحرك ست عشرة
مقصورة بأبواب قابلة لإلغالق ومانعة
لدخول امل��اء ،مما يجعل من التيتانيك،
حسب زع��م مصمميه ،سفينة غير قابلة
للغرق.
وحسب أرشيف الشركة املصممة ،فإن أول

إبحار للسفينة كان يوم  10أبريل سنة
 ،1912في رحلة من لندن إلى نيويورك.
لتنتهي خدمة الباخرة العمالقة يوم 14
اب��ري��ل  ،1912بعد أن اصطدمت بجبل
جليدي تسبب في غرقها بالكامل ساعات
قليلة بعد منتصف الليل.
اعتبر غ��رق التيتانيك من أشهر املآسي
الذي عرفها التاريخ احلديث .بحيث ظلت
املأساة حاضرة عبر الزمن ملهمة العديد
من األعمال الفنية واملوسيقية والروائية
والسينمائية.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ن�ه��اي��ة التراجيدية
للتيتانيك ،فإن ذلك لم ينل من عزمية عالم
األنثروبولوجيا وعالم اآلثار ،املستكشف
واملغامر النرويجي ،Thor Heyerdahl
لتحقيق حلم ظ��ل ي���راوده ل��زم��ن طويل،
حتى فاق إص��راره املجازفة وأوشك على
احلمق.
ق �ض��ى ال��ع��ال��م وامل� �غ ��ام ��ر ث� ��ور حياته
م �ه��ووس��ا ب �ف �ك��رة واح�� ��دة :احلضارات
القدمية انتشرت عبر رحالت بحرية عبر
احمليطات وال�ب�ح��ار .وه��ي الفكرة التي
ستتعمق في ذهن العالم أكثر خالل رحلة
له رفقة زوجته بجزر املاركيز ببولينيزيا.
حيث صادف ثور رجال عجوزا أخبره أن
“كون-تيكي”( ،فيراكوتشا) باإلسبانية،
وه��و إل��ه الشمس في أساطير “اإلنكا”
وما قبل “اإلنكا” في منطقة األنديز في
أمريكا اجلنوبية ،هو الذي أحضر أجداده
إلى تلك اجل��زر .كان فيراكوتشا من أهم
اآللهة في معابد آلهة اإلنكاو ارتبط اسمه
ً
إرتباطا وثي ًقا بالبحر.
ل ��م ي �ك��ن ك �ل�ام ال��ع��ج��وز م��ج��رد هذيان
بالنسبة لعالم آثار من حجم ثور .فهناك
بالفعل تشابه ملغز ومحير بني التماثيل
الصخرية لإلله “كون-تيكي” باجلزيرة
وبقايا التماثيل احلجرية عند اإلنكا في
أمريكا اجلنوبية .ما يشد األنفاس أيضا
هو أن عاصمة إمبراطورية اإلنكا (كوزكو)
الواقعة بالبيرو اشتهرت بعبادة الشمس
وأط��ل��ق ع�ل�ي�ه��ا اس���م “مدينة الشمس
املقدسة” .وه��ي امل��دي�ن��ة ال�ت��ي حتتضن
“قمة اجلبل القدمية” أو (املاتشوبيتشو)،
بلغة اإلنكا ،إحدى عجائب الدنيا السبع
اجلديدة.
كلها بيانات ومؤشرات زادت من فضول
ث��ور ،وزاد معه إص��راره على تعقب سر
التشابه والتطابق ب�ين ح�ض��ارة سكان
بولينيزيا ،بجزر جنوب احمليط الهادي،
وح � �ض� ��ارات أخ � ��رى أب� ��رزه� ��ا حضارة
“اإلنكا” .بل األدهى من ذلك انتشار اللغة
البولينيزية ب�ين ش�ع��وب تفصل بينها
مسافات شاسعة من البحار واحمليطات.
فكيف حصل ذل��ك؟ وف��ي أي زم ��ان؟ وما
تفسيره؟ وكيف ميكن إثباته؟
ع ��رض ث ��ور ن�ظ��ري�ت��ه ع �ل��ى ك �ب��ار علماء
األجناس واألعراق األمريكيني لكنهم قابلوه
بالسخرية واالستهزاء وخاطبه هيربرت
سبيدن ،عالم األنثروبولوجيا وعالم اآلثار
واملؤرخ األمريكي الشهير ورئيس الرابطة
األمريكية لألنثروبولوجيا ،ساخرا“ :ما
عليك إال أن جت��رب اإلب �ح��ار بنفسك من
البيرو إلى جزر احمليط الهادي على منت

ثالثة أسئلة للباحث في علم االجتماع عياد أبالل

الحركة العدد 10153 :

طوافة من شجر البلسا” .
ق�ب��ل ث��ور ال �ت �ح��دي ،وع �م��ل “بنصيحة”
العالم األمريكي وشرع في بناء الطوافة
مستخدما خشب البلسا املعروف محليا.
وهو رغم كونه أخف أن��واع اخلشب ،إال
أنه أكثره صالبة .أطلقت طوافة البلسا
العنان ألشرعها البدائية ،وعلى متنها
خمسة رج ��ال ن�ه��اي��ة ش�ه��ر أب��ري��ل سنة
 ،1947وه��و ل�لإش��ارة نفس الشهر الذي
عرف نهاية التيتانيك ،مبحرة من ميناء
“كاالو” البيروفية نحو أرخبيل بولونيزيا.
وطبعا حلقت السخرية والتشكيك طوافة
ث��ور ،وأجمع العلماء آن��ذاك على حتمية
غرقها في أق��ل من أسبوعني ،على أبعد
تقدير.
وعكس كل التوقعات ،ورغ��م الصعوبات
واملخاطر التي ظلت حتوم حول الكون-
تيكي خالل إبحاره عرض احمليط الهادي،
إال أنه استطاع الصمود مدة  101يوما
أي ما يقارب ثالثة أشهر ونصف ،وقطع
م �س��اف��ة  8000ك �ل��م ح �ت��ى وص��ول��ه إلى
األرخبياللبولينيزي وعلى متنه أفراد
ال �ط��اق��م اخل �م �س��ة .م�ت�ح��دي��ا العواصف
الهوجاء ،وتربص أوابد احليتان وكل ما
لم يكن في احلسبان.
ب �ل��غ ال �ك��ون-ت �ي �ك��ي ب ��ر األم� � ��ان ،وغ ��رق
التيتانيك مفندا كل اطمئنان .حلم عانق
السماء ونسي مخاطر امل��اء .وحلم زهد
في العظمة ف��زاد ق��درا ومكانة .فهل هي
سخرية القدر ،أم دروس وعبر للبشر.
لم يبق من التيطانيك سوى حطام يرقد
في أعماق احمليط ،فيما تربع الكون-تيكي
على عرش متحف يحمل اسمه بالعاصمة
النرويجية أوسلو ،بشكله البدائي لكن
بشموخه الالمتناهي.
وان �ت �ص��ر ث���ور ل�ن�ظ��ري�ت��ه امل �ب �ن �ي��ة على
اف �ت��راض أن شعوبا ف��ي ال �ق��دم سخرت
ال��ري��اح ال�ت�ج��اري��ة ل�لإب�ح��ار م��ن البيرو
إل��ى ج��زي��رة أيستر “”Île de Pâques
ليصبحوا بذلك مستوطنيها األوائل .فيما
بعد واصل البولينيزيون زحفهم ومتكنوا
من استعمار كل من نيوزيالندا ،هاواي
وجزيرة أيستر نفسها.
س ��اق ال �ت��اري��خ من���اذج ألوه� ��ام وجنون
العظمة جسدت كبرياء واستعالء اإلنسان
من أبراجه العالية منذ غابر الزمان من
برج بابل (باب السماء) إلى أبراج مركز
التجارة العاملي ببالد العم سام .شموخ
وعظمة تبخرت واندثرت ،ونسي التاريخ
احللم لكنه دون احلكمة.
الكونتانيك درس يذكرنا ب��أن اخليارات
املعقدة حترمنا من السيطرة على احلياة.
فالبساطة ،كما تذكر بذلك احلكمة ،أعمق
من التعقيد ،وعندما نصل إلى عمق معنى
كلمة النجاح جن��د أنها ببساطة تعني
اإلص ��رار .وب��اإلص��رار حتقق املعجزات.
فقط في زمننا ليست املعجزة هي القدرة
على الطيران في السماء ،أو املشي فوق
املاء ،وإمنا املعجزة اليوم هي القدرة على
املشي فوق األرض .فهل أقدامنا مثبتة إلى
األرض مبا يكفي لنعاين الواقع ولنحقق
املعجزة بهذا املفهوم البسيط؟
لكم التعليق!
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اإلستهالك املفرط في رمضان من املنظور السوسيولوجي

يعد سلوك االستهالك البشري عملية حيوية مرتبطة
باالحتياجات اليومية لكل إن�س��ان ،ورح��ى تتداخل
فيها األبعاد النفسية والسوسيولوجية واالقتصادية
وال�ه��وي��ات�ي��ة بشكل ع �ض��وي ،مم��ا يجعل متظهرات
االستهالك من حيث الكم والنوع في املجتمعات تعبيرا
عن طبيعة القيم والعادات التي حتكم أفرادها.
ف��ي ح��وار م��ع وك��ال��ة امل�غ��رب العربي لألنباء ،يسلط
الباحث ف��ي علم االج�ت�م��اع وأنثربولوجيا الثقافة
الدكتور عياد أب�لال ،الضوء على ظاهرة اإلف��راط في
االستهالك ،ال سيما خالل شهر رمضان األبرك وذلك
من خالل األسئلة التالية:
 - 1تالحظ خالل شهر رمضان ظاهرة اإلقبال الكبير
ع�ل��ى اق �ت �ن��اء امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة واس�ت�ه�لاك�ه��ا ورمبا
االق �ت��راض م��ن أج��ل ذل��ك ،كيف ميكن تفسير سلوك
اإلفراط في االستهالك إلى حد التبذير وهدر الطعام
في شهر في رمضان؟

مع كل رمضان ،يشهد املغرب ،ع��ددا من املمارسات
والطقوس ،املرتبطة بالصيام ،والتي باتت لصيقة
بالتدين املظهري ،مما يسيء في العمق إلى روحانية
هذه الطقوس التعبدية ،كما يسيء إلى صورة املسلمني
ع�م��وم��ا ،خ��اص��ة وأن ه��ذا ال�ت��دي��ن م�ي��زة املجتمعات
ال�ع��رب�ي��ة بشكل ع ��ام ،ول �ي��س امل �غ��رب ف �ق��ط ،وتغدو
العالقات االجتماعية ،محلال لهذا التدين املظهري
لكرنفالي ،ف��إذا كان شهر رمضان شهرا مقدسا عند
املسلمني ،فإنه ،بعد إفراغه من محتواه الروحي الذي
ال ينفصل عن بعده املدني واألخالقي ،قد يتحول إلى
مجرد طقس اجتماعي بدون داللة روحية ،مما يجعله ال
يخلو من عنف بشتى أشكاله ،ولعلنا جند في اإلفراط
في االستهالك أحد جتليات هذا العنف االستهالكي،
الذي مبوجبه يتحول االستهالك إلى وسيلة لتعميق
احليف واالستبعاد االجتماعي لصالح من له القدرة
على االس�ت�ه�لاك ،ف��ي ح�ين يشتد اإلح �س��اس بالقهر
والدونية عند من ال يستطيع إلى االستهالك سبيال.
وإذا كان الدين عمليا أحد أهم العوامل املساعدة على
تخليص اإلن�س��ان من التوتر وتبديد طاقة التدمير
والكراهية واألنانية لديه وحتويلها إلى طاقة للحياة
واحملبة واإلخ��اء ،خاصة إذا ترافقت أشكال التدين
بالتأمل الروحي ،باعتباره جوهر الدين الذي يجعل
اإلن �س��ان ي��رت�ق��ي إل��ى م�س�ت��وي��ات راق �ي��ة م��ن املدنية
والسلم ،كفيلة بإشاعة قيم احملبة واخلير ،فإن هيمنة
البعد الفرجوي والكرنفالي ألشكال التدين املختلفة،
باختالف الثقافات والسياقات على اجلانب التعبدي،
يجعل التدين نفسه ع��ام�لا ومسرحا لشتى أنواع
االنحرافات .من هنا ،يصبح شهر رمضان بالرغم من
قدسيته وروحانياته مناسبة لالستعراض والتباهي
االستهالكي ،وهو ما يفرغ رمضان من أبعاده الزهدية،
ويجعله ،مع االفراط في االستهالك ،مفرغا من فلسفته
الدينية ،ذلك أن فلسفة الصيام الدينية هي إحساس
املؤمن باجلوع والعطش ،وهو في العمق دعوة الله
ل�ع�ب��اده لتدبر الفقر واحل��اج��ة ،مب��ا ه��ي دع ��وة إلى

اإلحساس بالفقير ،ودعوة للتكافل والتضامن ،خاصة
وأن التفرغ للعبادة والتنسك يجعل امل��ؤم��ن أقرب
إلى الله ،ومن ثم أق��رب إلى فعل اخلير واحلسنات،
وفي ذلك سن الله سبحانه وتعالى عددا من القوانني
املنظمة للعالقات ب�ين املؤمنني واملسلمني ،خاصة
بني الفقراء واألغنياء ،الذين جعل الله في أموالهم
ح�ق��ا للسائل واحمل� ��روم .ب�ي��د أن إف���راط ال �ن��اس في
االس �ت �ه�لاك جعل ه��ذا ال�س�ل��وك يتحول عبر اجلبر
والقسر االجتماعي إلى قاعدة ،وهي قاعدة اجتماعية
جعلت الناس يدخلون في ص��راع التباهي املظهري
عبر مائدة االفطار والعشاء والسحور ،مبا يتجاوز
الوظيفة احليوية للغذاء إلى الوظيفة االستعراضية،
وهو ما جعل من هذه األخيرة حاجة اجتماعية ،وهو
م��ا يفسر اق �ت��راض بعض امل�غ��ارب��ة م��ن أج��ل قضاء
شهر رمضان ،وهو امليكانيزم االجتماعي نفسه الذي
يشرح استهالكية األعياد في املغرب ،مبا في ذلك عيد
األضحى ،بالرغم من أنه سنة وليس واجبا .

 - 2ما هي األسباب السيكولوجية
والسوسيولوجية لهذه الظاهرة؟
في سياق علم االجتماع اليومي ،يعتبر االستهالك
محلال سوسيولوجيا لدراسة املجتمعات وتطورها،
ومعرفة بنياتها التحية كما الفوقية ،ومن ثم معرفة
التحوالت االجتماعية واالقتصادية ،وكذا السياسية
التي مرت بها هذه املجتمعات ،فإذا كان االستهالك
سلوكا فرديا في ظاهره ،مرتبطا بنسق الشخصية ،فإن
هذا النسق في فردانيته ال ينفصل عن النسق الثقافي
والنسق االجتماعي ،عبر ما يسميه إميل دوركهامي
بجبرية السلوك االجتماعي وعموميته ،بحيث يتحول
االستهالك إلى ثقافة اجتماعية تتميز بطابع اإلكراه،
مثله في ذلك ،مثل باقي السلوكات االجتماعية ،حيث
تلعب مؤسسات التنشئة االجتماعية من األسرة إلى

املدرسة ،مرورا باإلعالم دورا كبيرا في صياغة ثقافة
االس �ت �ه�لاك ،ف��ي ات �ص��ال وث�ي��ق بصياغة البراديغم
االجتماعي ،بحيث تصير القولة املأثورة“ :دير كيف
دار ج��ارك وال حول باب دارك” رم��زا تلخيصيا لهذا
البعد اإلكراهي للبراديغم االجتماعي لالستهالك.
إننا ال نستهلك فقط لنعيش ،بل نستهلك لنحيا ضمن
دوائر رمزية شديدة الصلة بثقافة املجتمع وميوالته
ونزوعاته املادية ،وهو اإلطار الذي يشتغل في فلكه
“اإلشهار” ،و”املوضا” ،و”اإلثارة” ،و”البوز” ،خاصة
مع حتول شبكات التواصل االجتماعي إلى آلية جديدة
للقهر االجتماعي ،وهنا يتأسس االستهالك على الفعل
ورد الفعل ،على املثير واالستجابة ،ضمن رؤية سلوكية
ال ت�ت��رك ال�ف��رص��ة للمستهلك مل�س��اءل��ة م��ا يستهلكه،
ومن ثم تقييم سلوكاته االستهالكية ،بحيث تتحول
سلوكات النخبة االستهالكية املوج هة ،التي تديرها
صناعة االستهالك على املستوى العاملي ،إلى سلوكات
فرجة اجلمهور ،ويتحول املجتمع من مجتمع السترة
والكفاف والعفاف والبركة إلى املجتمع التفاخري ،مبا
هو بالنهاية مجتمع الفرجة .ويتحول كل مستهلك إلى
مستشهر لبضاعة أو ماركة أو منتوج ،خاصة بعد
الطفرة الكبيرة التي عرفها االتصال والتواصل في
ظل العوملة ،وحتديدا العوملة الرقمية ،التي وجدت
ضالتها ف��ي ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة وش�ب�ك��ات التواصل
االجتماعي ،باعتبارها أحد أهم آليات هذا التحول في
ثقافة االستهالك ،بحيث يصبح نسق الشخصية على
املستوى السيكولوجي رهينا بنسق الثقافة والنسق
االجتماعي ،ومن هنا يقع حتول كبير في متطلبات
نسق الشخصية ،إذ تتوسع دائرة املتطلبات احليوية
لتشمل متطلبات كمالية زائ��دة ،ويصبح اإلف��راط في
االس�ت�ه�لاك ح��اج��ة ملحة .وب��ذل��ك تتضخم حاجيات
اجلسد املادية وحت��دث بالضرورة خلال وظيفيا في
اجلهاز النفسي والروحي لإلنسان .وهو ما نعبر عنه
باخللل الوظيفي ال��ذي يحدث في نسق الشخصية،
ومنه في النسق الثقافي واالجتماعي.
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صـمـام األمــان
ق��رأت م���رارا وت��ك��رارا خ��ب��را ح��ول تنظيم
اجلمعية املغربية للتربية والطفولة بطانطان،
ورش�����ة وط��ن��ي��ة ح��ق��وق��ي��ة ح����ول موضوع
«التحرش الرقمي واجلرمية اإللكترونية»،
وق��د استهدفت ه��ذه ال��ورش��ة ال��ت��ي عرفت
مشاركة فاعلني حقوقيني وجامعيني وممثلني
عن جمعيات مدنية وحقوقية ،فئة التالميذ
والتلميذات مبختلف املؤسسات التعليمية
بإقليم طانطان.
ما أثارني في ه��ذا اخلبر «ألنني لم أفهم
ش��ي��ئ��ا» ه��و ف��ق��رة ت��ق��ول أن ه���ذه الورشة
المست الواقع املعاش للتالميذ والتلميذات
واألطفال عامة ،وما يعانون منه من حترش
عبر املنصات الرقمية والوسائط اإلجتماعية
في ظل هذه الظرفية اإلستثنائية التي تتم
فيها الدراسة عن بعد.
واقع احلال يقول أن الدراسة عن بعد ال عالقة
لها بالتحرش بجميع أنواعه وأشكاله ،ألن
التلميذة أو التلميذ من املفروض أن يلجا
ال���ى امل���واق���ع امل��خ��ص��ص��ة ل���ل���دروس ،وهي
مواقع محصنة من تلك الفيروسات اآلدمية،
واألك��ث��ر م��ن ذل��ك ف��ال��ط��ف��رة الرقمية التي
فرضت علينا كشعب إبان اجلائحة واإلغالق
التام ،أعطتنا مناعة جماعية ،ألننا وجدنا
أنفسنا وجها لوجه مع الرقمنة ،واألكثر من
ذلك فاحلاضر واملستقبل يفرض التعاطي
مع اإلنترنيت بجميع أبعاده.
جميل أن ت��ت��م م��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض القضايا
اإلجتماعية مبشاركة التالميذ والتلميذات،
لكن في املقابل فإسقاط الطائرة كما يقول
املثل ،ليس له محال من اإلعراب ،ألنه ميثل
ال��ع��ب��ث ل��ي��س إال ،وال��ي��وم ن��ح��ن مطالبون
بتغيير الكثير م��ن األم����ور واإلسقاطات
املجانية واملجانبة للصواب.
اآلب���اء وأول��ي��اء األم���ور مطالبون اليوم
مبصاحبة ال��ب��ن��ات واألب��ن��اء ومناقشة ما
متور به الساحة الدولية ما دمنا أصبحنا
كونيني أحببنا أم كرهنا ،وإذا كان هناك
جانبا مظلما ف��ي اإلنترنيت ،فيجب على
أولياء األم��ور أن ينبهوا األطفال من تلك
الظالمية والصعلكة ،ومحاولة القفز على
تلك امل��واق��ع اخلبيثة ،ألنها ليست واقعا
ي��ف��رض علينا م��ا دم��ن��ا ف��ي ح��ال��ة اختيار
ولسنا تابعني خانعني.
ما يجري على وسائل التواصل اإلجتماعي
يندى له اجلبني ،ونحن ق��ادرون على قول
«ال» بطريقة جماعية ،ألننا مغاربة واألنفة
املغربية متنعنا من مسايرة اخلبث واخلبثاء،
وتغيير م��ا ميكن تغييره ،واإلب��ت��ع��اد قدر
اإلمكان عن فكرة اإلط�لاع على احملتويات
ال��ردي��ئ��ة ال��ت��ي تبحث ع��ن «الطوندونس»
بطريقة غبية  ،ألننا نحن األصل في الغباء،
ألنه لو متت مقاطعة تلك القذارة لكانت ماتت
في مهدها.
واق���ع احل���ال ي��ؤك��د أن جلنا يعيش حالة
ان���ف���ص���ام ف���ي ال��ش��خ��ص��ي��ة ،ألن���ن���ا ننتقد
ب��ع��ض احمل��ت��وي��ات الهجينة وب��ال��رغ��م من
ذلك«تنبارتاجو» ببالهة ،والسؤال هو ماذا
نتقاسم ونحن كشعب جبلنا على «حشومة
أوعيب» وهذا هو سر املجتمع املغربي ،ألن
تربية الفتاة أو الفتى على القيم من شيمنا،
حتى أننا جند في جنوب املغرب مثاال يقول
«التربية سبقات اجلامع » مما يعني أنه من
املمكن جدا أن تدارك التحصيل الدراسي،
لكن من شب على شيء شاب عليه ،مما يعني
أن أولوية األولويات هي التربية.
التربية هي األس��اس والرقمنة شر البد
منه ،لكن في وسعنا أن نبحث عن اجلوانب
اإليجابية وما أكثرها ونبتعد قدر اإلمكان
عن اخلبث واخلبائث من أجل مسار آمن
يجعل التلميذات والتالميذ ينأون بأنفسهم
عن املهالك ألن التربية أوال وأخيرا هي
«صمام األمان».
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