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سويسرا المغرب
الثلوج ُتخفي معاناة إفران بسبب كورونا

حنان النبلي

عّد إفران إحدى أقدم املدن املغربية 
ُ
ت

الجبلية التي لطاملا ارتبط اسمها 
بالكهوف واملغارات املنتشرة حول 
الــيــوم واحـــدة من  محيطها الطبيعي، وهــي 
أكــثــر املــــدن اســتــقــطــابــا لــلــســيــاح، لــيــس فقط 
بـــســـبـــب شـــاالتـــهـــا وطــبــيــعــتــهــا الـــخـــضـــراء 
ونظافة شوارعها وروعة عمرانها، بل أيضا 
فيها  تتساقط  التي  الكثيفة  الثلوج  بسبب 

شتاء، لتتحول إلى لوحة ساحرة.
إفران أو أورتي باألمازيغية، تعني البستان 
أو الــحــديــقــة، وتــشــتــهــر بــحــدائــقــهــا، وبــوفــرة 
أشــجــار األرز األطــلــســي والــبــلــوط وحــيــوان 
ــقـــراض، وهــي  ــاالنـ املـــكـــاك الـــبـــربـــري املـــهـــدد بـ
واحدة من الوجهات السياحية خال فصلي 
شوارعها  الثلوج  تغطي  والشتاء.  الخريف 

الثلوج تغطي المدينة )العربي الجديد(

وبــيــوتــهــا وحـــدائـــقـــهـــا. خــــال هــــذه الــفــتــرة، 
تشهد جوهرة جبال األطلس، وسط املغرب، 
ثــلــوجــا كــثــيــفــة تــعــيــد الـــحـــيـــاة إلــــى املــديــنــة 
كــادت تقتلها  إليها، بعدما  السياح  وتوافد 
وأجانب  مغاربة  املدينة  وتستقبل  كورونا. 
وصــار  الطبيعة،  وجــمــال  الــثــلــوج  يعشقون 
يطلق عليها اسم »سويسرا املغرب« بسبب 
مفتاحي  قــدمــت ســعــاد  األوروبـــــي.  طابعها 
من مدينة الــدار البيضاء إلى إفــران. تقول لـ 
»العربي الجديد« إنها تعيش للمرة األولى 
املدينة  اكتست  الساحرة، وقد  هذه األجــواء 
 .

ً
حلة بيضاء، تبعث في النفس شعورًا جميا

تضيف أن املدينة »معروفة بنظافتها ونقاء 
هوائها وجمال شوارعها وحدائقها، وهذا 
شيء بتنا نفتقده في الدار البيضاء املدينة 
التلوث واإلسمنت وكورونا«. ورغم  بسبب 
تفشي الوباء، إال أن إفران، بحسب مفتاحي، 

ذلــك من  وُيــاحــظ  بـــدأت تستعيد عافيتها. 
وشــوارعــهــا،  مواقعها  تعرفه  الــتــي  الــحــركــة 
 عـــن املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــقــصــدهــا هـــواة 

ً
فـــضـــا

التزلج على الجليد كميشليفن«.
أمـــا مــحــمــد الــســعــدي، الــــذي قـــدم إلـــى إفـــران 
برفقة  املــغــرب(،  )وســـط  مدينة خنيفرة  مــن 
أسرته الصغيرة، يقول لـ »العربي الجديد«: 
»أصـــابـــتـــنـــا كــــورونــــا بـــحـــالـــة مــــن االكـــتـــئـــاب 
والــخــوف. حتى أن أبــنــائــي فــقــدوا بهجتهم 
بــالــحــيــاة. لــهــذا، نــحــن هــنــا لتغيير األجـــواء 
أرز   والتمتع بهواء نقي وزيــارة غابة 

ً
قليا

األطلس«.
ــران، الـــتـــي تتمتع  ــ ــ ــه الــجــمــيــل إلفـ ــذا الـــوجـ هــ
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي فــــوق ســلــســلــة جــبــال 
األطـــلـــس املـــتـــوســـط، يــخــفــي مــــــرارة، فـــي ظل 
تدني درجــات الحرارة والحاجة املاسة إلى 
ــل الــتــدفــئــة وعـــمـــل يحفظ  ــائــ الــحــطــب ووســ

كــرامــة كــثــيــريــن، بــعــدمــا ألــقــت أزمـــة كــورونــا 
السياحة  على  تعتمد  مدينة  على  بظالها 
ــــدد مــــن ســكــان  بــشــكــل أســــاســــي. ويـــشـــكـــو عـ
ــاورة واقـــعـــا  ــ ــجـ ــ مـــديـــنـــة إفـــــــران واملـــنـــاطـــق املـ
قلة  جــراء  مــن  واقتصاديا صعبا  اجتماعيا 
فـــرص الــعــمــل وانــخــفــاض درجــــات الــحــرارة 

وتساقط الثلوج.
الــتــي تعمل فــي أحــد املقاهي  آمــنــة الجبلي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ ــقـــول لـ الــشــعــبــيــة، تـ
»واقـــــــع الــــحــــال فــــي إفـــــــران ال يــمــكــن وصــفــه 
الــصــورة  عــنــه. هــو ليس تلك  مهما تحدثنا 
فقد  األخبار،  تنقلها نشرات  التي  الساحرة 
أثرت كورونا على مورد رزقنا وتراجع عدد 
الــســيــاح ســـواء مــن داخـــل أو خـــارج املــغــرب. 
عشنا بطالة قاهرة ألشهر لم نجد فيها ما 

نسد به جوع أطفالنا«.
ويتحّدث عبد الحميد، الذي يعمل في شال 
عني فيتال، عن معاناته وأصدقائه من جراء 
السياح وتوقف نشاطهم مــدة طويلة  نــدرة 
بسبب أزمـــة كــورونــا. ويــقــول: »نــعــتــاش من 
الوطن وخارجه،  السياح من داخــل  زيـــارات 
ويعتمد رزقنا على سخاء ما يقدمونه في 
املكان،  مقابل جولة على الحصان. في هــذا 
املقاهي الشعبية مقفلة، والكهوف املجاورة 
لم تعد تجذب إال بعض املخرجني لتصوير 

مشاهد بني الحني واآلخر«.
ويتحّسر على أيام عني فيتال السابقة، التي 
فــي جبال  اشتقت تسميتها مــن عــني فيتال 
الفرنسي  املستعمر  اهــتــّم  الفرنسية.  األلـــب 
والصافية.  الــعــذبــة  مياهها  بسبب  بــاملــكــان 
في الوقت الحالي، قد يمر يــوم أو أكثر من 

دون أن يدخل جيبهم أي درهم.
ورغم أن في إفران غابات أرز وبلوطا أخضر 
السيكامور والكستناء والزيزفون  وأشجار 
الـــنـــادرة، إال أن هــنــاك مــن يــقــول إنـــه ال يجد 
املــــال لــتــوفــيــر الــحــطــب لــلــتــدفــئــة، خصوصا 
خـــال فــصــل الــشــتــاء ومـــع تــســاقــط الــثــلــوج. 
الـــذي يعمل سائق  اإلفـــرانـــي  ويــقــول محمد 
الجديد«:  »العربي  لـ  صغيرة،  أجــرة  سيارة 
»بيوتنا ال تطاق من دون تدفئة، فهي تشبه 
املقابر«. يضيف أنه اقتنى طنا من الحطب 
فـــي مــقــابــل ألـــف درهــــم مــغــربــيــة )نــحــو 110 
دوالرات(، مشيرًا إلى أنه سيحاول االقتصاد 
وتــدفــئــة الــبــيــت بــــدءًا مــن الــســاعــة الــســادســة 
إلى  مــدة شــهــر. ويشير  مــســاء، حتى تكفيه 
ويخزنه  الحطب صيفا  يشتري  البعض  أن 

بسبب سعره املنخفض.
تـــقـــول ســـيـــدة خمسينية  مـــن جــهــة أخــــــرى، 
تعمل في محل في السوق املركزي للمدينة: 
الحطب«.  الــزرع ونحن نكيل  »الــنــاس تكّيل 
لتوفير  فقط  نعمل  الــفــقــراء  »نــحــن  تضيف: 
ــة، وال نــســتــطــيــع  ــئــ ــدفــ ــتــ الــ قـــوتـــنـــا وحــــطــــب 
للتدفئة، خصوصا  نـــار  دون  مــن  الــجــلــوس 
مع انخفاض درجــات الحرارة«. وغير بعيد 
ــران، فــي غابة أرز األطــلــس )تبعد عن  عــن إفـ
إفــران نحو 26 كيلومترًا(، تقفز القردة فوق 
أشجار األرز، فقد اعتادت أن يطعمها الزوار 
والــســيــاح الــذيــن يــتــوافــدون إلـــى املــكــان قبل 
أن تتغير األحــوال. فحني تتجّول في املكان، 
أصحابها  يعرض  كــان  مقفلة  تــرى محات 
تـــذكـــارات ومــشــغــوالت تــقــلــيــديــة أمــازيــغــيــة، 

وشباب يجرون أحصنة.

املدينة معروفة 
بنظافتها ونقاء 
هوائها وجمال 

شوارعها وحدائقها، 
وهذا شيء بتنا 
نفتقده في الدار 
البيضاء املدينة 
بسبب التلوث

■ ■ ■
الوجه الجميل إلفران، 
فوق سلسلة جبال 
األطلس املتوسط، 
يخفي مرارة تدني 
درجات الحرارة 

والحاجة املاسة إلى 
وسائل التدفئة

■ ■ ■
ألقت أزمة كورونا 

بظاللها على مدينة 
تعتمد على السياحة 
بشكل أساسي، ما 

أدى إلى فقدان كثيرين 
أعمالهم

باختصار

لطالما ُعّدت مدينة إفران إحدى أجمل المدن السياحية في المغرب، حتى أنها سميت بسويسرا المغرب، هي التي تعد مقصدًا 
للسياح. إال أنه كان لتفشي فيروس كورونا تأثير كبير عليها

هوامش

نجوى بركات

ما هو أنجع، لبدء العام الجديد، من قراءة عمل يناقض 
املفاهيم السائدة )التي يصعب تكذيبها إذا ما راقبنا 
الواقع الكارثّي الذي بلغه العالم( حول عنف اإلنسان 
وطـــاقـــاتـــه الــتــدمــيــريــة، نــزعــاتــه الـــفـــردانـــيـــة واألنـــانـــيـــة، 
الــخــراب من  وإحـــالل  الضعفاء  ومقدرته على سحق 
إلينا بعض  املــادي؟ كتاب ُيعيد  الربح  أجــل مزيٍد من 
 فيه 

ُ
الغلبة األمــل بإمكانية بناء عالم أفضل، ال تكون 

 »حرب الجميع ضد الجميع« 
ُ
لألقوى، وال تكون عبارة

هي التوصيف األكثر بالغة. مضت 2020 وقد حفلت 
العاصفة،  َم مجتِمعًا في عني 

َ
العال باألسوأ، ووضعِت 

ل 
ّ
أن تعط بإمكان حّبة رمــٍل صغيرٍة  أن  إلــى  ونّبهتنا 

أعقَد اآلالت وأكثرها تقّدمًا. 
بــعــد مــضــّي 40 عــامــًا عــلــى نــشــر تــشــارلــز دارويــــن 
»أصل  كتابه  في  الطبيعي  واالنتخاب  التطّور  نظرية 
بــيــوتــر( كروبوتكني  )أو  بيتر  األمــيــر  كــتــب  األنـــــواع«، 
أوائل  )1842-1921(، وهو جغرافي روســي كان من 
ه »التساعد، عنصر 

َ
ف

ّ
رين للحركة الفوضوية، مؤل

ّ
املنظ

من عناصر التطّور« )1902(، وفيه يناقض الداروينية 
َحاُرب األنــواع واألفــراد وغلبة 

َ
القائلة إن ت االجتماعية 

األقــوى هما في أصل التطّور، رائيًا، على العكس من 
ذلك، أن التضامن والتساعد هما ما أعانا األنواع على 

البقاء ومقاومة االعتداءات الخارجية. 
الــفــوضــوي«، بحسب  »األمــيــر  ز 

ّ
األول، يرك الجزء  في 

ــاع، اهــتــمــاَمــه عــلــى عــالــم الــحــيــوان،  ــ ــتــب عــنــه وشـ
ُ
مـــا ك

أفـــراُدهـــا معًا  ــواٍع يتعايش  أنــ ذاكـــرًا أمثلة عــديــدة عــن 
الدفاع  الـــوالدة، أو  بهدف حماية األّمــهــات خــالل فترة 
ــــرس، ال تستطيع  عــن الــــذات تــجــاه خــصــم أكــبــر وأشـ
حياله شيئًا لو هاجمها بشكل فردي. أّما املجتمعات 
اإلنسانية، فهو يؤكد، في الجزء الثاني من كتابه، أن 
التي  الخصائص  من  كانا  لطاملا  والتعاضد  التعاون 
 ،

َ
ــلــت قــبــائــل

ّ
ــتــي تــشــك طــبــعــت املــجــمــوعــات الــبــشــريــة ال

أو قــرًى، أو أخــويــاٍت أو عــائــالٍت، وذلــك بغية الحّد من 
الجماعية  املصلحة  تغليب  داخــلــيــة،  نــزاعــات  نــشــوب 
الجوع  مــن  األفـــراد  أو حماية  الــفــرديــة،  املصلحة  على 

واألمراض واألخطار الخارجية. 
هــنــا أيـــضـــًا، يــعــطــيــنــا كــروبــوتــكــني وفــــرة مـــن األمــثــلــة 
تناقض الصورة القاتمة التي شاعت عن حقب معينة، 
التاريخية   

َ
املراحل ُيغفل  وما زالت شائعة. هكذا نراه 

املــضــيــئــة، مــثــل فــتــرة اإلغـــريـــق والــــرومــــان والــنــهــضــة، 
البشر  يعتبرها  الــتــي  السلبّية  الــفــتــرات  عــلــى  ــز 

ّ
لــيــرك

العصور  املتوحشني،  قبائل  البرابرة،  أخالقية:  األقــل 
زًا 

ّ
الوسطى... إلخ، معيدًا قراءتها من زاويٍة مضيئة، مرك

على مظاهر التعاون والتآخي بني مختلف املجموعات 
البشرية، ومشيرًا إلى أن األحداث التاريخية قد ُدّونت 
مـــن وجــهــة نــظــر األســـيـــاد الـــذيـــن جـــّوعـــوا وأخــضــعــوا 
من  أكثر  ظلمهم.  على  الثائرة  والــقــرى  املــدن  وقمعوا 
اإلنسان  بعالقة  أيضًا  معنّيًا  كروبوتكني  يبدو  هــذا، 
الحية  مخلوقاتها  اعــتــبــار  إلــى  إيـــاه  داعــيــًا  بالطبيعة، 
 له، ومشيرًا إلى ضرورة حمايتها، ألنها مصدر 

ً
إخوة

 
ُ
رزقه وقوته، وسبب استمراره. هذا وقد يجد القارئ

الكاتَب طوباويًا في نظرته إلى الحياة والواقع البشري، 
يتجاهلها،  التي  السلبية  والوقائع  الحقائق  إلــى  نظرًا 
ــكــاتــب، قـــد اخــتــار  ــه، أي ال ــــدرك أنــ لــكــنــه لـــن يــلــبــث أن ُيـ
ينشئ  لكي  املهملة،  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز 
إليها  التي ُيشار  السلبية  الجوانب  توازنًا بينها وبني 
مــرارًا وتــكــرارًا. ففي النهاية، ليس اإلنــســان، بحسبه، 
أو  الدنيوية،  أو  الدينية  القوانني  يحترم  نظاميًا  كائنًا 
 محبٌّ بطبيعته للغير، 

ٌ
يتمتع بفضائل، بل هو مخلوق

وال يمكنه التصّرف بشكل أناني فردي، بما أن ملكة 
التساعد »موجودة في جيناته« منذ آالف السنني.  

إّن توق اإلنسان العصرّي إلى السلوك فردّيًا وبأنانية 
 
ً
ال

ّ
ُمطلقة على حساب اآلخرين وضّد مصالحهم، متمث

رأسماليٍة  بانتصار  واقتصاديًا  وسياسيًا  اجتماعيًا 
الفقراَء واملهّمشني،   

ُ
األثرياَء وتسحق ثري 

ُ
ت متوّحشٍة 

االنهيار  إلــى  ســتــؤّدي حتمًا  انهياراٍت صغيرة  سّبب 
ـــه جميعًا فــي حــيــاتــنــا الــيــومــّيــة 

ُ
ـــدرك

ُ
الــكــبــيــر. هـــذا مــا ن

بالنظر إلى ما نشهده من أزمــاٍت اقتصادية، وكوارَث 
رنا باألسوأ. فهل 

ّ
بيئية، وهجراٍت بشرّيٍة ال تني تبش

يعود العالُم إلى رشده باعتماده قيم التآخي والتعاضد 
وبتغليب حّبه للغير على كل ما عداه؟ 

كل عام وأنتم والبشرية بألف خير.

كتاب العام 2021؟

وأخيرًا

هل يعود العالُم إلى 
رشده باعتماده قيم التآخي 

والتعاضد وبتغليب حبّه 
للغير على كل ما عداه؟
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