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اجلشع سيقتلكم

دعت وزي��رة إع��داد التراب الوطني والتعمير
واإلس� �ك ��ان وس �ي��اس��ة امل��دي �ن��ة ،األخ� ��ت نزهة
ب��وش��ارب ،أول أم ��س ،ب �ت �ط��وان ،إل��ى بلورة
سياسة استباقية تتجاوز احل��دود القطاعية،
مدعومة مبقاربة عملية إلرس��اء أس��س تنمية
حضرية مستدامة في خدمة اإلدماج االجتماعي
والتماسك الترابي.
وقالت األخت نزهة بوشارب ،خالل محاضرة
بعنوان “حتديات التعمير ومحاربة التفاوتات
املجالية” منظمة مب �ب��ادرة م��ن ج��ام�ع��ة عبد
املالك السعدي ،إن “سياسة ومقاربة من هذا
القبيل يتعني وضعهما وفق منظور ينبع من
تعبئة ك��اف��ة الفاعلني احملليني واإلقليميني،
مع االستفادة بشكل أكبر من أوس��اط اخلبرة
وال�ب�ح��ث ح��ول ه��ذه القضايا ال�ت��راب�ي��ة التي
صارت ذات أولية”.
وتابعت ال��وزي��رة أن “الرهانات والتحديات
الكبرى التي تعترض مجتمعنا تشمل بعدا

ت��راب �ي��ا أس��اس �ي��ا ،وال� ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن املجال
الترابي مفتاحا أساسيا للتحوالت االقتصادية
واالجتماعية اجلارية” ،الفتة إلى أن اجلهوية
تندرج ضمن منظور “إحلاق األقاليم الفقيرة
بهامش الفضاءات الغنية” وهي املنظومة التي
سيكون لها فوائد وتساهم في التنمية.
وأوض �ح��ت أن��ه “بالرغم م��ن ال�ت�ق��دم احملرز،
خ�ل�ال ال �س �ن��وات اخل �م �س��ة ع �ش��رة األخيرة،
على األصعدة االقتصادية واالجتماعية ،فإن
تشخيص الفوارق املجالية أبان دوما أن هناك
زخما غير كافيا وتنمية متباينة وغير متساوية
على مستوى ث��روات املجاالت الترابية ومدى
مساهمتها في النمو االقتصادي الوطني”.
ب �ه��دف ت��وص �ي��ف ال��دي �ن��ام �ي��ات والتفاوتات
املجالية ،توقفت الوزيرة عند ثالثة أصناف من
املؤشرات ،ويتعلق األمر باملؤشرات املرتبطة
مبساهمة املجاالت الترابية في إحداث الثروة
الوطنية (الناجت الداخلي اخلام) ،واملؤشرات

امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��اإلدم ��اج وال �ت �م��اس��ك االجتماعي
(املؤشرات املركبة للتنمية البشرية) ومؤشرات
االستدامة البيئية للمجاالت الترابية.
على سبيل املثال ،سجلت األخت نزهة بوشارب
أن خمس جهات باململكة (طنجة  -تطوان -
احلسيمة ،ال��رب��اط – سال – القنيطرة ،الدار
البيضاء – سطات ،فاس – مكناس ،مراكش -
آسفي) متثل  18في املائة من مساحة اململكة،
لكنها تستحوذ على أزيد من  72في املائة من
األنشطة االقتصادية ،وحوالي  70في املائة من
عمليات إح��داث امل�ق��اوالت ،كما تساهم بثالث
أرباع في الناجت الداخلي اخلام على املستوى
الوطني.
وت��اب�ع��ت أن ه��ذه اجل �ه��ات اخل�م��س تستقبل
لوحدها  70في املائة من عدد السكان احلضريني
باملغرب ،مع متوسط معدل كثافة في حدود 117
نسمة في الكيلومتر املربع ،مقابل  48نسمة
في الكيلومتر املربع على املستوى الوطني.

بهذا الصدد ،حثت األخت نزهة بوشارب كافة
القطاعات ال��وزاري��ة على مواصلة جهودها
م��ن أج��ل خفض ال�ت�ف��اوت��ات امل��وج��ودة سواء
على الصعيد االجتماعي أو الترابي ،خاصة
في القطاعات ذات األول��وي��ة ،السيما التعليم
والصحة وال�ت��زوي��د ب��امل��اء ال �ش��روب وإحداث
األنشطة امل��درة للدخل وكهربة العالم القروي
والطرق القروية والبنيات التحتية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أش ��ار رئ �ي��س ج��ام�ع��ة ع�ب��د املالك
السعدي ،محمد الرامي ،إلى أهمية اللقاء الذي
يتناول قضية راهنة ،منوها بأن اجلامعة تعتبر
فضاء للنقاش والبحث في عدد من املجاالت،
خاصة تدبير املجاالت الترابية واملدن.
على هامش هذه احملاضرة املنظمة في إطار
سلسلة “لقاءات اجلامعة” ،مت تسليم أوسمة
ملكية على عدد من موظفات جامعة عبد املالك
السعدي عرفانا باجلهود التي بذلنها طيلة
مسارهن املهني.

في ندوة حول موضوع «األقليات الدينية في أرض اإلسالم :المغرب نموذجا»

ترسيخ املغرب للتعددية يجعل منه مثاال يحتدى في تكريس قيم التسامح والتعايش

أب��رز املتدخلون خالل ن��دوة نظمت ،أول أمس
ببروكسيل ،ح��ول م��وض��وع “األقليات الدينية
في أرض اإلسالم :املغرب منوذجا” ،أن ترسيخ
امل�غ��رب للتعددية الدينية والثقافية وحفاظه
عليها ،ه��و م��ا يجعل منه مثاال يحتدى عامليا
في تكريس قيم التسامح واإلخ��اء والتعايش.
وأوض��ح��وا خ�ل�ال ه��ذه ال �ن��دوة ال �ت��ي انعقدت
على هامش فعاليات امل�ع��رض ال��دول��ي للكتاب
ب �ب��روك �س �ي��ل ،ال� ��ذي ي �ح �ض��ره امل��غ��رب كضيف

ش��رف ،أن “املغرب التعددي” ه��و قيمة ثمينة
استطاعت اململكة احل�ف��اظ عليها ،على الرغم
م��ن ك��ل م��ا تهددها م��ن ظ��روف تاريخية صعبة
وم �ن �ع �ط �ف��ات ف��رض �ت �ه��ا ال��ت��ج��اذب��ات اجل �ي��و-
سياسية اإلقليمية والعاملية في أحيان كثيرة.
وف ��ي م��داخ �ل��ة ل��ه خ�ل�ال ه ��ذه ال� �ن ��دوة ،أوضح
السيد ب��ول دح ��ان ،احمل�ل��ل النفساني وعضو
مجلس اجلالية املغربية باخلارج ،أن من واجب
امل�غ��ارب��ة االه�ت�م��ام مباضيهم ،واالن�ك�ب��اب على
ال�ب�ح��ث ف��ي ت��اري�خ�ه��م وأص��ول �ه��م واملواضيع
املتعلقة باالنتماء والهوية ،ملا لها من أهمية
قصوى في إشاعة روح التعايش واملساعدة على
استشراف مستقبل يقوم على اإلخاء والتسامح.
وأوضح دحان ،وهو أيضا مندوب رواق املغرب
باملعرض الدولي للكتاب ببروكسيل ،أن املكون
اليهودي هو جزء ال يتجزأ من الفسيفساء اإلثنية
والدينية التي طاملا ميزت املغرب على مر السنني،
وهو األمر الذي كرسه دستور اململكة لسنة ،2011
من خالل اإلقرار بأن املكون اليهودي هو واحد
من الروافد األساسية املشكلة للهوية املغربية.
وأض� ��اف أن امل�ش�ك��ل امل �ط��روح ف��ي امل �غ��رب هو
“مشكل ذاكرة” ،م��ب��رزا ف��ي ه ��ذا ال��ص��دد أن
ال�ي�ه��ودي��ة كانتماء اجتماعي وث�ق��اف��ي وديني

راسخ في املوروث اجلماعي لكل املغاربة“ ،غير
أن األمر يتطلب أحيانا عملية تنشيط للذاكرة”.
من جهته ،قال جامع بيضا ،مدير مؤسسة أرشيف
املغرب ،في مداخلة مماثلة ،إن اململكة التعددية
القائمة اليوم هي نتاج تاريخ حافل مبظاهر
التمازج واالنصهار الثقافي واملجتمعي واإلثني،
ومحطات شتى من التعايش بني معتنقي الديانات
السماوية الثالث ،مؤكدا أن اجلغرافية املتفردة
للمغرب لعبت دورا حاسما في ه��ذه التعددية
املميزة التي تعد كنزا يحق للمغاربة أن يفخروا به.
وأوضح بيضا أن أحد أبرز مظاهر حماية األقليات
في املغرب ،كان من دون شك ،رفض املغفور له امللك
محمد اخلامس ،طيب الله ثراه ،لقوانني حكومة
فيشي العنصرية التي كانت غايتها اضطهاد
اليهود املغاربة ،مشيرا إلى أن خزانات أرشيف
املغرب وفرنسا وبلدان أخرى زاخ��رة بالوثائق
املتعلقة بهذه احملطة الوضاءة من تاريخ اململكة،
والتي “ال سبيل لضحدها بأي شكل من األشكال”.
وأش� ��ار إل ��ى أن م�ض�م��ون ال �ك �ت��اب يستمد من
ت ��اري ��خ امل� �غ ��رب دروس � ��ا ك�ف�ي�ل��ة ب �ت �ع��زي��ز روح
ال �ع �ي��ش امل��ش��ت��رك واألخ � � ��وة ال� �ت ��ي ك� ��ان دير
ت��وم�ل�ي�ل�ين ب��األط �ل��س امل �ت��وس��ط من��وذج��ا لها.
ي �ش��ار إل���ى أن ه���ذه ال� �ن ��دوة ش�ك�ل��ت مناسبة

إلب ��راز ال�ن�م��وذج املغربي للعيش املشترك بني
مختلف الديانات السماوية التوحيدية ،املعطى
ال��راس��خ ف��ي ت��اري��خ ال �ب�لاد ال ��ذي ي �ق��دم مناذج
متفردة للتعايش املثالي بني غالبية املسلمني
واألق��ل��ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ال �ي �ه��ودي��ة واملسيحية.
يذكر أن املعرض الدولي للكتاب ببروكسيل في
دورته اخلمسني يحتفي باملغرب وإبداعه األدبي،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال م �ش��ارك��ة مم �ي��زة حت��ت شعار
“املغرب يتجلى”.

احلمام الزاجل الذي ال يقوى على مقاومة احلنني إلى املغرب

مؤلفة وفنانة فوتوغرافية ورحالة
حقيقية ،إنها ساندرين بيار التي
أل��ف��ت ال��ت��رح��ال عبر ب��ل��دان العالم
تسجل ما تقع عليه عيناها ويصل
آذان��ه��ا ،تكتشف مجتمعات نائية
وت���ذه���ب مل�ل�اق���اة اآلخ�����ر .ل��ك��ن بني
ك��ل رحلتني حيث ينهكها التعب،
ال ت��ق��وى ه���ذه احل��م��ام��ة الزاجلة
على مقاومة احلنني إل��ى املغرب،
ب���ل���د ج����ذوره����ا وم��ل�اذه����ا اآلم�����ن.
ف���ف���ي أع����ق����اب م����ع����رض ف���ن���ي في
ب��ان��ك��وك ح��ي��ث ح��رص��ت ف��ي��ه على
إب���راز مظاهر ث��راء وت��ن��وع التراث
الثقافي العريق للمغرب ،الذي وإن
غ��اب��ت ع��ن��ه ت��ظ��ل روح��ه��ا مسكنه.
حتط بعد أسابيع قليلة من تنقلها
بعدد من البلدان ،الرحال ببلدها.
م��ن ال��رب��اط ،حيث يعيش والداها
وح���ي���ث ع����اش أج�����داده�����ا ،حتكي
ال��ف��رن��س��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ع���ن رحلتها
الفريدة ،وجتربتها الفنية األصيلة،

ورح����ل���ات��������ه��������ا
ل���ل��اك������ت������ش������اف
واالن�������غ�������م�������اس
وال��ت��س��اؤل .سرد
ي��ت��ردد فيها اسم
امل���غ���رب ،كالزمة
ش���ع���ري���ة يتغنى
ب������ه������ا ش������ع������راء
<“ ا لتر و با د و ر ” .
ك�����ل ع��������ودة إل���ى
املغرب هي لقاء مع
املكان واستعادة
ال���������ذك���������ري���������ات
وص������������داق������������ات
ال��������ط��������ف��������ول��������ة
احل�����ل�����وة وامل�����راه�����ق�����ة وال�����وف�����اء
واالن���ت���م���اء وع��ش��ق م��ت��ج��دد للبلد
ل���م حت��ف��ر ف��ي��ه ال��س��ن��ون نكباتها.
ول��دت ساندرين بيارد في املغرب،
حيث وصل أجدادها في بداية القرن
العشرين .قالت إنها ورثت عن والدها

اجلانب العملي “البراغماتية” وعن
أمها وجدتها مزاجهما القوي لكن
س��رع��ان م��ا ي��ل�ين قلبها لالنسان.
ف��ي س��ن ال��س��اب��ع��ة ع��ش��رة ،غادرت
ال���رب���اط ،م��دي��ن��ة ص��ب��اه��ا ،ملتابعة
تعليمها العالي في فرنسا ثم في
أملانيا .ألهمها تواجدها في اخلارج

ح����������ب ال�����س�����ف�����ر
واملغامرة.
م���ن ه���ون���غ كونغ
ان��ط��ل��ق��ت حياتها
ف����������ي ال���������ق���������ارة
اآلس��ي��وي��ة .كانت
تنوي اإلقامة لفترة
وجيزة ،لتمتد في
ال���واق���ع لسنوات
ع�������دي�������دة ،حيث
سارت بانكوك مقر
إق��ام��ت��ه��ا .وتبدأ
ح�����ك�����اي�����ة عشق
م������ع االك����ت����ش����اف
وف������ن التصوير
الفوتوغرافي .فمكان اإلق��ام��ة هذا
وال��ع��ط��ل ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا بحكم
وظيفتها ك��م��درس��ة ف��ي الثانوية
ال��ف��رن��س��ي��ة ال��دول��ي��ة ت��وف��ر ظروف
م��ث��ال��ي��ة مل��غ��ام��رات ال ح����دود لها.
أثمر شغفها بتقاسم جتربتها عبر

دول امل��ع��م��ور ،ع��ن ص����دور مؤلف
ع��ززت��ه ب��ص��ور التقطتها عدستها
ف���ي ح��ل��ه��ا وت��رح��ال��ه��ا واخ���ت���ارت
ل����ه ع����ن����وان “الطرق ف����ي أماكن
أخرى” .ع��م��ل ،ت��ق��ول ساندرين،
“رمبا ي��ت��ي��ح اك��ت��ش��اف انتماءنا
اإلنساني املشترك ،ودعوة للتسامح
والتفاهم املتبادل في عالم جديد”.
تكشف ساندرين في مؤلفها “الطرق
ف��ي أم��اك��ن أخرى” ،األك��ث��ر مبيعا
لبضعة أيام على منصة “األمازون”،
عن شخصية ف��ذة ،تتمتع مبوهبة
ال��ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن ،حتى من
دون كلمات .تستحضر حفالت في
بالي ،وكينيا ،وليلة أمضتها صدفة
بصحبة قبيلة بدائية في ناميبيا،
حتكي ع��ن إع��ص��ار ف��ي الفلبني أو
عاصفة ثلجية ف��ي نيبال .ل��م يعد
مخيالها املبدع مؤطرا بتجربتها
احلياتية ،فهي ترى جتارب اآلخرين
عبر منصات الصورة.

شعرت بالكثير من الذعر والغنب والغضب
الشديد ،أول أم��س ،السبت وأن��ا أشاهد
روبورتاجات مباشرة على قناة ميدي1
ت���ي ف���ي ،ت��ؤك��د ع��ل��ى اخ��ت��ف��اء الكمامات
ب��ط��ري��ق��ة ه��ت��ش��ك��وك��ي��ة ،واألك���ث���ر م���ن ذلك
أضحت تباع في السوق السوداء ب 60
درهما للكمامة الواحدة بدل درهمني ثمنها
األصلي ،وهذه الشهادات جاءت على لسان
أصحاب الصيدليات في مجموعة من املدن
املغربية.
وفي خطوة براغماتية مشكورة طالبت
رئيسة املجلس اجلهوي لصيادلة اجلنوب
رئ��ي��س ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ،بالتحقيق في
استغالل ع��دد من الشركات املشتغلة في
مجال الصيدلة لفيروس «كورونا» الحتكار
«الكمامات» الطب ّية الواقية
كميات كبيرة من
ّ
من الفيروس القاتل ،قصد تخزينها ورفع
أسعارها.
وكشفت الشكاية التي مت وضعها على
طاولة رئيس النيابة العامة بالرباط أن
امل��ص��ح��ات اخل��اص��ة ال ت��ت��وف��ر ع��ل��ى هذه
الكمامات للقيام بدورها الطبي ،مشيرة
إلى أن «األخطر هو عدم توفر هذه املواد
ل�لاس��ت��ع��م��ال اخل����اص مب��ه��ن��ي��ي الصحة
بالقطاع اخل��اص على مختلف مشاربهم
امل��ه��ن��ي��ة ،وال���ذي���ن ي��ظ��ل��ون أول احملتكني
باملرضى».
الشكاية جاءت على خلفية الهلع والترقب
اللذين يصاحبان انتشار فيروس كورونا
املستجد عبر العالم ،وخصوصا منطقة
البحر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط ،وه��و م��ا سبق
أن أك����ده أم�ي�ن ب���وزوب���ع ،ال��ك��ات��ب العام
ل��ك��ون��ف��درال��ي��ة ن��ق��اب��ات ص��ي��ادل��ة املغرب،
الذي اعترف بقيام شركات مغربية خاصة
بشراء كميات كبيرة جد ًا من األقنعة الطبية
الواقية من فيروس «كورونا» من صيدليات
اململكة واملخازن الطبية ،وتصديرها إلى
ال��دول التي تشهد انتشار ًا واس��ع� ًا لهذا
الفيروس ،والبقية الباقية يتم احتكارها
لبيعها بأثمنة خيالية.
خ�لال ه��ذه ال��روب��ورت��اج��ات تكررت كلمة
«لوبيات» عدة مرات ووجدت نفسي اشعر
بغليان غير مسبوق ،ألنه ال ميكن للعقل
ال��ب��ش��ري السليم أن يستسيغ الطريقة
الغريبة ال��ت��ي تفكر بها ه��ذه اللوبيات
ال��ت��ي تبحث ع��ل��ى اإلجت���ار ف��ي النكبات
وامل��ص��ائ��ب ،ففي ال��وق��ت ك��ان م��ن املمكن
توفير ه��ذه الكمامات لألطفال باملدارس
واألطفال والعجزة املهددون أكثر باملجان،
وت��رك البقية الباقية تباع بطريقة عادية
سلسة نتفاجأ بهذا الواقع األسود املرير.
ال��ل��وب��ي��ات امل��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا ت��ت��اج��ر في
الشجر واحلجر والبشر وهمها الوحيد
ه��و ال��ك��س��ب امل����ادي وش��ت��ان بينها وبني
اإلنسانية ،لكن مع ذلك البد من وقفة في
وجه هؤالء املارقني الذين أثاروا الذعر في
النفوس ،وقد حز في قلبي رجل مستجوب
على قناة ميدي  1تي في وهو يقول بذعر
شديد «نريد الكمامات ولو وصل سعرها
 60درهما لكن ال وجود لها» وهو يتحدث
من داخل صيدلية.
تفاعلت كثيرا مع هذا الرجل  ،لكن كان
لي عتاب ،ألن ببحثنا الدائم عن األشياء
املفقودة من األسواق نشجع تلك اللوبيات
املارقة الهدامة ،ومبا أننا واحلمد لله ال زلنا
في حفظ الله ورعايته من هذا الفيروس،
مع احلفاظ طبعا على الوقاية من خالل
ال��ن��ظ��اف��ة ض��د ف��ي��روس ك��ورون��ا أو غيره
من الفيروسات ،يجب علينا عدم اخلوف
والهلع ،كما علينا الوقوف في وجه هذه
الفيروسات اآلدم��ي��ة ون��ق��ول لهم بصوت
واحد كورونا زائلة ولن تقتلنا بإذن الله،
لكن اجلشع سيقتلكم.

habibaalaoui2017@gmail.com

