
 الكلمة الختامیة للسید عبد اهللا بوصوف

 الندوة الدولیة "مغاربة العالم والجهویة الموسعة"

 

 شكرا السید الرئیس أیها السیدات والسادة أود في البدایة أشكر كل اإلخوان واألخوات اذین حظروا هذا
 اللقاء وتحمل مشاق السفر وتعب المتابعة والمساهمة في النقاش وإثراء المداوالت طیلة هذا الیوم.

 في النقاش تكون هناك حدة خصوصا في المواضیع الحساسة وهذه الحدة تترجم الرغبة في المشاركة
 وتحسین األوضاع والمساهمة في تنمیة البلد وتقدمها، وأیضا تحسین أوضاع الجالیة لكن البد أن یتحمل

 بعضنا البعض دون أن نصدر أحكاما قیمة على صاحب هذا الموقف أو ذاك الموقف.

 ما ُیمیز النقاش الفكري هو نقاش مبني على قناعات ولكل قناعة حق في التعبیر عن نفسها وحق في الوجود
 واألجیال الصاعدة ربما ستعود لما نقوله هنا وربما ما نقوله في أماكن أخرى وتستشهد الدینامیكیة التي
 تشهدها الجالیة، وربما هذه الدینامیكیة على الرغم من حدتها تترجم رغبة أكیدة عند كل شخص امرأة أو

 رجل في المساهمة في تقدم بالده.

 ال نجعل من أنفسنا أوصیاء على أحد، ولكن ال نرید من أحد أن یكون وصیا علینا، فالكل یدلو دلوه في إطار
 من االحترام المتبادل ألن النقاش یتعلق باألفكار ولیس بقرارات، الكل مدعو لیساهم في مخاض یعطي

 نتیجة تكون مرضیة للجمیع.

 ال یمكن أن یؤاخذنا أحد لماذا عقدنا هذا اللقاء، فهو كان مبرمجا لدى مجلس الجالیة منذ شهور والحمد هللا
 الوسائل اإللكترونیة المتوفرة اآلن حافظة للذاكرة وشاهدة على تاریخ التفكیر في هذا الموضوع، وبالتالي ال

 صلة له براهنیة وال واقع معین أو قرار سیاسي معین، وإنما یندرج هذا العمل ضمن التفكیر المستمر
 لمجلس الجالیة في التطرق لكل القضایا المتعلقة بالهجرة وبالمؤسسات العمومیة في بالدنا.

 بالنسبة لنا مشروع الجهویة المتقدمة مشروع كبیر وبالدنا تعقد علیة أمال كبیرا، فالمساهمة والمشاركة في
 إنجاحه تبقى ضرورة ملحة وواجب على كل واحد منا، وال أضیف إلى ما قیل ألن التوصیات مهمة فیجب

 اآلن المتابعة والتنفیذ.

 أشكر السید رئیس مجلس المستشارین الذي التزم على إخراج ووثیقة توثق لكل النقاشات التي دارت خالل
  األمس والیوم ومجلس الجالیة سیلتزم بنفس األمر ومتابعة التوصیات ووضعها رهن إشارة جمیع الجهات.

 قضایا أساسیة تطرقت إلیها هذه التوصیات، وأذكر واحدة أو اثنین فیما یتعلق بإحداث مكاتب خاصة
 للجهات لیس في الجهات كمؤسسة عمومیة، ولكن في جمیع مؤسسات الجهات، فهل هناك من یتحدث

 باللغات األوروبیة لیستقبل الشباب العائدین على مستوى المستشفیات وكذلك على مستوى مكاتب رجال
 الشرطة ورجال الدرك والمؤسسات الخاصة، فال بد أن یكون لنا في بعظ مدننا من الشمال والجنوب

 والشرق والوسط خصوصا في فصل الصیف الذي یعرف توافد جالیة تتحدث ستة أو سبعة لغات فهل بدأنا
 نعد مدننا لهذا التنوع الثقافي واللغوي ألنه من صمیم مهام الجهة، فالخطاب الساسي على مستوى الجهة
 یجب یأخذ بعین االعتبار هذا النمو وهذا التطور الذي أصیخت تعرفه بالدنا فبتأثیر من الهجرة أصبحنا
 نتجه إلى مدن ذات ثقافات متعددة، خاصة أن المدرسة والتربیة والفن یلعبان أدوارا مهمة من أجل إعداد

 هذه المدن.

 إن العدید من التشنجات غیر المفهومة، مردها الفوارق الثقافیة التي نالحظها بین أفراد الشرطة ورجال



 الدرك وبعض شبیبتنا، لذا، یجب أن نفهم بعضا بعضا على صعید المسألة الثقافیة، وأن نعطي الفرصة
 لبعضنا البعض حتى یستطیع كل فرد أن یجد المجال الذي یستطیع أن یعبر فیه بكل حریة انطالقا من

 قناعاته.

 القضیة الثانیة التي أود التطرق إلیها، وجاءت في التوصیات، تتعلق باالستثمار، وهنا نفكر أن ندعو
 الجهات إلى خلق بنك للمشاریع یوضع رهن إشارة الجالیة التي ترید المساهمة في تنمیة بلدها، فكثیر منهم
 یرید المساهمة لكن تواجهه عراقیل كثیرة لعدم معرفته بالفضاء االستثماري، كما أن المؤسسات البنكیة
 یمكن أن تكون فیها فائدة للجهة والهجرة المغربیة، وأیضا تشجیع التواصل واالختالط، ولذلك، أتساءل:

 لماذا ال نقیم مراكز لالستقبال ألبنائنا في الخارج في فصل الصیف، بالعمل على إیجاد توأمات بین
 المدارس والمؤسسات الثقافیة والفنیة الموجودة في كل جهة والجهة التي یوجد بها المهاجرون المغاربة،
 حیث عندنا تجمعات انطلقت من جهة معینة اتجاه بلد معین، فهجرة أهل الریف نعاینها في ألمانیا وبلجیكا

 وهوالندا وبعض المناطق في فرنسا، كما أن أهل سوس نعاینها في فرنسا، وهجرة أهل بني مالل
 والضواحي نعاینها في إیطالیا، وهجرة أهل الشمال نعاینها في إسبانیا.. إلخ، وبالتالي، لدینا تجمعات جاهزة

 یمكن االعتماد علیها ونعمل على إدراجها في باقي التوصیات التي تم التطرق إلیها في نقاشكم هذا الیوم.

 ال أطیل علیكم، ولكن أجدد شكري لرئیس مجلس المستشارین الذي بمجرد ما اقترحنا علیه لّب طلبنا
 والحظنا الحرص لدى السید الرئیس ولدى المؤسسة من أجل الدفع إلى األمام بكل قضایا الهجرة

 والمهاجرین والتزامه على االستمرار، ونحن نشكره على هذا االلتزام ألننا نجد دائما اآلذان الصاغیة لدى
 المؤسسات وعندما نجده البد أن نذكره ونشكر أصحابه، ونتمنى مقاما طیبا لإلخوان ولألخوات وعودة

 میمونة ونحن نشارك في احتفاالت عید العرش المباركة والسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته.

 

  


