
األدمغة المغربية بالخارج:
حان وقت الدخول؟

مـآزق الخـروج من الحجـر الصحي بالمملكـة

200  ألف كفاءة

بداية إحصاء خسائر الجائحة الفلكية 100 مليار  في كل يوم حجر :

الحريري: أخي والسفر 
والحرف العربي خلقوني

5 من ألمع العلماء المهاجرين 
يتحدثون لـ »األيام« عن شروط عودتهم للمملكة

تأمالت مغربية في دالالت كمامات جردتنا من وجوهنا
بين الموضة والتمايز الطبقي والسخرية وحديث العيون

صحيفة مغربية مستقلة

األكثر  ردي على الذين هاجموا سيناريو 17 مليون إصابة بالفيروسالحليمي: المغربي 
تفاؤال في العالم 

بلقاح  يبشر 
السنة نهاية 

ضمن

سمير مشور : ال أريد نفس أجري بكوريا ولكن بيئة مالئمة

لإلنتاج ألعود لمساعدة بلدي

في حوار حصري   مع المغربي نائب رئيس »سامسونغ بيولوجيك« بكوريا والمصنف ضمن 50 قائدا عالميا في ميدان الصحة
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المناكب  بين  وح��اذوا  وت��راص��وا  واعتدلوا  »استقيموا 
واألقدام، وأكملوا الصفوف ولينوا بين أيدي إخوانكم«.

لقد افتقد ماليين الناس هذه العبارات التي تخرج متوهجة 
من لسان إمام يتأهب إلدخال المصلين إلى لقاء ربهم، لعبادته 
هي  استثنائية  مناسبات  في  ودعائه،  وحمده  ومناجاته 
تراويح رمضان وليلة القدر وصالة العيد. ولكن للضرورة 
أحكاما، فالله وهبنا الحياة لنحافظ عليها، وحفظ النفس 
لذة  المؤمنين من  الجائحة  لقد حرمت  العبادات.  أول  هو 
الخشوع ورهبة الخضوع في إطار الجماعة، وحرمت الجميع 

من اإليقاع الطبيعي للحياة، فهل من فرج قريب؟
الماليين الذين تابعوا السيد رئيس الحكومة سعد الدين 
العثماني، كانوا متأكدين من أن الحجر سيكتب له تمديد 
جديد، ولكنهم كانوا ينتظرون المفاجأة. ولألسف، لم يأت 
إال المتوقع، بحيث أغرق العثماني جملة واحدة في آالف 
الكلمات والحكايات الشخصية والقرارات واألمثال الشعبية، 
ليصدر الحكم باإلبقاء على حالة الطوارئ الصحية لثالثة 
وإن  نظره،  في  امتحان جماعي جديد  إنه  أخرى.  أسابيع 
دخول الحجر الصحي أصعب من الخروج منه، وإن الوضعية 

الوبائية غير مطمئنة.
إن المغاربة الذين يتابعون ما يجري في العالم يستغربون 
كيف أن دوال ال يمكن مقارنتها مع المغرب في كل المؤشرات، 
من إصابات ووفيات وتكاثر للعدوى، أقدمت على رفع الحجر 
التدرجي، في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا خصوصا، بل إن 
هذه الدول تعرف مظاهرات ضد حكوماتها للمزيد من حرية 
الحركة. وبدون مبالغة، قد يكون المغرب من دول الصدارة 
والتي  المتصلة،  الطوارئ  حالة  مدة  حيث  من  العالم  في 
ستبلغ ثالثة أشهر إال أسبوعا واحدا في 10 يونيو المقبل. 
والغريب أن ال شيء مضمون مادامت المنهجية الواضحة 
إذا  المقبل  9 يونيو  للمغرب هي الصرامة القصوى. ففي 
سجلت بؤرة جديدة تمخضت عن إصابة 200 حالة مؤكدة 
ال قدر الله، فلن يكون القرار إال التمديد من جديد. وهذا مكلف 
اإلفالس،  حافة  على  ستكون  ال��ب��الد  ألن  أوال  اقتصاديا، 
خصوصا أمام األرقام الفلكية التي قدمها وزير المالية السيد 
محمد بنشعبون أمام البرلمان، بحيث أن يوما واحدا من 
الحجر الصحي يكلف البالد 100 مليار سنتيم!! وأما من 
القساوة  إال  ع��ن��وان  ف��ال  والنفسية  االجتماعية  الناحية 

واالحتقان.
لنتأمل بعض األرقام التي يمكن أن تدخلنا إلى عذابات 
ماليين البيوت، فأزيد من أربعة ماليين أسرة استفادت من 
التعويض في إطار ما سمي بدعم المتضررين المنتمين إلى 
االقتصاد غير المهيكل. هؤالء »البدون« إذن يتجاوز تعدادهم 
في المملكة 12 مليون مواطن ومواطنة، يعيشون تحت عتبة 
الفقر، وعليهم أن يتدبروا أمورهم بما معدله 1000 درهم في 

الشهر!!
لعقود  ال��ب��الد  ف��ي  التنمية  دورة  م��ن  المهملون  ه���ؤالء 
محجورون مع أبنائهم إما في براريك قصدير أو دور آيلة 
منهم  وكثيرون  قديمة،  أحياء  في  متكدسون  أو  للسقوط، 
يعيشون في غرفة واحدة بال مطبخ وال مرحاض خاص. وها 
هي مندوبية السيد الحليمي تقول إن جلهم ليست لديهم 
حتى إمكانيات شراء مواد التعقيم. ومن سيعقم ماذا؟ يا رب 

لطفك!
هؤالء المغاربة هم الذين يوجدون بين فكي وحش خرافي، 
أنياب الحاجة وضيق المساحة والنفس وقصر ذات اليد في 
الداخل، وتهديدات الفيروس الفتاك في الخارج. وإذا أضفنا 
إلى هذا بعض التجاوزات السلطوية التي أخرجت »مسيرة 
الجوع« في زحيليَكة أو »مسيرة الحكرة« في ورزازات، فإننا 
سنكون إزاء براميل معاناة ال تقدم لنا في الغالب من طرف 
أصحاب الياقات البيضاء، إال كأرقام بال روح وال وجل وال 

خجل.
من هنا يمكن أن نفهم هذه المفارقة بيننا وبين الضفة 

تدبير  في  المغربية  فالصرامة  المتوسط،  من  الشمالية 
الجائحة تأتي على قدر الهشاشة العامة، إننا ال نتوفر على 
إمكانية الموازنة بين درء الخطر وتيسير الحياة على الناس. 
فنظامنا الصحي كان يبلغ من الضعف ما يمكن به أن يسقط 
بسهولة بأقل بكثير من اإلصابات التي سجلت في أوروبا 
وأمريكا وآسيا. وليست الملياري درهم التي تم ضخها في 
التي ستحييه من سقمه! وإمكانياتنا لن  القطاع هي  هذا 
كوريا  لسنا  فنحن  المخبري،  الكشف  بتعميم  لنا  تسمح 
والبيوت  الشوارع  في  الناس  التي تكشف على  الجنوبية 

والمعامل، ولم تحتج عموما إلى أي حجر صحي.
وإذا كنا في شهرين ونيف قد وصلنا إلى ما يزيد شيئا 
ما عن 100 ألف كشف، فهذا هو معدل الكشف خالل يومين 
فقط في بلد كألمانيا. إن تعميم الكشف في المغرب قد يتطلب 
7 ماليير دوالر، ومع االضطرار لتكراره، فإن تحمل هذا يعتبر 

من سابع المستحيالت ولذلك نصرفه طوارئ وحجرا.
لم يكونوا منصفين أولئك الذين استهجنوا تكهنات دراسة 
كانت  حجر  ب��دون  أنه  من  للتخطيط،  السامية  المندوبية 
اإلصابات بفيروس كورونا في المغرب ستصل إلى 17 مليونا 
في 100 يوم! فمع أعطابنا المتراكمة، كانت أسوأ االحتماالت 
أن أكون متشائما ألقول أن ال شيء  واردة، واسمحوا لي 
الصحي  الحجر  ح��ال��ة  سترفع  عندما  وح��ت��ى  م��ح��س��وم. 
والطوارئ، فإننا بالنظر لكل الظروف التي رسمت بعضها 
آنفا، سنكون كمن يخرج بآالف السيارات بدون فرامل، وبدال 
منها لدينا ثقبتان أسفل األرجل، سنحاول عند كل محطة أن 
نخرج منهما أحذيتنا المطاطية كي نتوقف! ولنا أن نتصور 
كم من حادثة مميتة سوف تقع إذا لم يلطف بنا الله، فرحمتك 

يا رب!
كيف سنخرج إذن إلى هذا الفضاء العام المحفوف بكل 
ومن  الطوارئ  حالة  رفع  بعد  من سيخرج  المخاطر؟  هذه 
سيبقى؟ هل ستعود الثقافة والصحافة والمقهى والمطعم 
في  وننتشر  الشوارع  في  سنسير  ش��روط  بأي  والملعب؟ 
إذا  العمومي وبأي ثمن  النقل  األس��واق؟ كيف سنستعمل 
طبقت عليه شروط التباعد؟ ومتى سيسافر الناس بين المدن 
أو إلى الخارج؟ متى ستذهب مغربية أو مغربي إلى الحمام 
الشعبي؟ وهل من عطلة في غشت؟ هذه هي األسئلة التي 
تناقش منذ أسابيع في كل الدول الغربية، فلماذا تغيب هنا 
بحيث ال يحضر إال نقاش المقدم والقايد وكراطين المساعدات 
الغذائية وخروقات الحجر وعدد المعتقلين أو المتابعين، 
وآالف الشكاوى ممن لم يتوصلوا بإعانتهم الحكومية على 

هزالتها؟
إن األكثر إيالما من كل ما سلف، هو أن ما ندبره اليوم 
على أساس أنه عابر كغيمة، هو مرحلة جديدة في تاريخ 
البشرية كتب لنا أن نعيشها بكل كوابيسها وأهوالها التي 
مارس  منذ  كلف  رجل  إلى  فلننصت  القلوب.  لها  ترتجف 
الماضي في الواليات المتحدة األمريكية بالبحث عن نموذج 
للتعايش مع الفيروس دون إغالق االقتصاد، وهو بول رومر 
الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد سنة 2018: »أكثر شيء 
أتخوف منه هو أن يعتقد الناس أننا سنعود إلى الحياة 
العادية. لن نعود للوضع الطبيعي أبدا، ولن نرى تعافيا 
مع  بمصداقية  للتعامل  إستراتيجية  تبني  دون  اقتصاديا 
الاليقين والخوف. فالركود االقتصادي إذا طال سيكون كارثيا 
وبيوتهم،  مداخيلهم  سيفقدون  ال��ذي��ن  المواطنين  على 
دراميا على  كذلك  الركود سيكون  لكن  الجوع.  وسيعانون 
الفوارق االجتماعية، وسيدمر  الدول ألنه سيزيد من حدة 

األنظمة السياسية وسيادة القانون«.
قد ال يكرر إمام المسجد توجيهاته للمصلين، وقد يغيرها 
بنصائح احترام التباعد. ولكن الوطن اليوم يجب أن يكون 
إمام أولي األمر يقول لهم: استقيموا واعدلوا وتواضعوا 
واقتسموا وكرموا وال تهينوا وإال فسيغرق الجميع. وعيدكم 

مبارك سعيد.

نور الدين مفتاح

miftah002@yahoo.fr
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صلوات في زمن 
الجائحة



إلى القراء والشركاء األعزاء

األيام عيونكم التي ال تنام

تصفحوا العدد 
األسبوعي على

في هذه الظروف التي 
تخوض فيها بالدنا حربا 
شجاعة على انتشار فيروس 
كورونا، وبعد تعليق نشر 
الصحف المطبوعة امتثاال 
لحالة الطوارئ الصحية، 
تواصل األيام األسبوعية 
القيام بواجبها اإلعالمي 
بالصدور كجريدة pdf على 
المنصات الرقمية، مع 
اتاحتها للقراء بالمجان 
كمساهمة متواضعة في 
الجبهة الوطنية للحد من 
انتشار الجائحة.

www.alayame24.com

#لنبق_في_بيوتنا_في_أمان

صحيفة مغربية مستقلة
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مازالت فصول تفشي فيروس »كورونا« داخل ثكنة 
ومركز  بالرباط  السعيد  بالمشور  الملكي  الحرس 
»النخيلة« للتدريب لم تنته بعد، حيث تم وضع اثنين 
من الضباط السامين بالحرس الملكي رهن االعتقال 
في  س��ال،  بمدينة  »ال��ع��رج��ات«  بسجن  االحتياطي 
العسكرية،  المحكمة  أنظار  أمام  عرضهما  انتظار 
بعدما ثبت تقصيرهما في مهامهما، خاصة في ما 
يتعلق باإلشراف والتسيير المتعلق بعناصر الحرس 

الملكي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فتحقيقات المخابرات 
العسكرية بالمكتب الخامس بالقيادة العليا للقوات 
من  اثنين  تقاسم  إل��ى  انتهت  الملكية،  المسلحة 
ماجور  كولونيل  برتبة  واح��د  السامين،  الضباط 
واآلخر برتبة كولونيل، مسؤولية السماح والترخيص 
لمجموعة من عناصر الحرس الملكي وتمكينهم من 
شهادة التنقل بين المدن، في تعارض صارخ للتدابير 
الصارمة لمواجهة فيروس »كوفيد 19«، وعدم اتخاذ 

االحتياطات الالزمة لمنع تفشي الفيروس.
المصادر ذاتها تؤكد أن أحد الجنود سافر من 
مدينة الرباط إلى مدينة فاس، ألغراض ليست لها 
أي صلة بالعمل أو بالضرورة القصوى، مستعينا 
في ذلك بشهادة التنقل االستثنائية المختومة بطابع 
الكولونيل، حيث أصيب بالفيروس، ويرجح أن يكون 

هو المسؤول عن نقل العدوى.
ومن االتهامات التي وجهت كذلك إلى الضابطين 
الساميين، محاولتهما التستر في البداية على إصابة 
جنود الحرس الملكي، حيث اتصل أحدهما مباشرة 
بمختبر إجراء التحاليل الطبية، وتدخل ألجل إيداع 
الحاالت اإليجابية بمصحة خاصة، عوض عرضهم 
العسكرية  ال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات  م���ص���ال���ح  ع���ل���ى 

المتخصصة.
وسبق للملك محمد السادس، بصفته القائد األعلى 

للقوات المسلحة الملكية أن تدخل يوم األربعاء 6 
ماي الجاري، بعد تفشي الفيروس وسط العشرات 
الجهاز،  قائد  إلعفاء  الملكي،  الحرس  عناصر  من 
الجنرال ميمون المنصوري، الذي عمر في منصبه 
منذ سبعينيات القرن الماضي، ويوصف بكونه آخر 
جنرال من جنراالت العهد القديم ممن ما زال يشتغل 
إلى جانب الملك، وتم تعويضه بشكل مؤقت بالجنرال 

شاطر.
الحرس  عناصر  من  العشرات  إصابة  وأث���ارت 
الملكي حالة من االستنفار القصوى، داخل الثكنات 
إلقامة  المخصصة  السكنية  واإلقامات  العسكرية، 
عناصر الحرس الملكي بكل من حي السالم بمدينة 

تطلب  ما  وهو  الرباط،  بمدينة  المنزه  وحي  سال 
إحداث حالة طوارئ استثنائية وغير مسبوقة بجميع 
أحياء العاصمة الرباط لمدة أيام، حيث تم تطويق 
من  مجموعة  وتعبئة  االتجاهات،  كل  من  المدينة 
المتدخلين، الذين قضوا ليالي بيضاء للتحقق من 

هويات مخالطي الجنود المصابين.
ووصلت اإلصابات في صفوف عناصر الحرس 
الملكي إلى 209، تم توزيعهم بين مستشفى محمد 
في  135 عنصرا،  به  يرقد  الذي  بالرباط  الخامس 
الوقت الذي استقبل المستشفى العسكري بالنواصر 
اليوم  وه���م  المختلطة،  ال��ق��وات  م��ن  ع��ن��ص��را   74

يخضعون للبروتوكول العالجي.

إيداع ضابطين ساميين السجن في انتظار عرضهما على المحكمة العسكرية

هل أشر العثماني على اقتراض 200 مليار لشراء أسلحة ثقيلة؟

/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

الكاف: كان 2021 
سينظم في موعده !

أوت��ي من قوة فيروس  المغرب بكل ما  فيه  ال��ذي يواجه  الوقت  في 
»كورونا« ويعمل جاهدا على وضع خطط واستراتيجيات إلنقاذ المنظومة 
االقتصادية من اإلفالس، نشرت مجموعة من التقارير اإلعالمية الفرنسية، 
معلومات تناقلها جزء من اإلعالم المغربي، حول تأشير رئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني، على طلب قرض قيمته تالمس 200 مليار سنتيم، 
لشراء عتاد عسكري من شركة »أم بي دي أ فرونس« الفرنسية، تتعلق 

باألساس بأنظمة صواريخ أرضية متطورة.
القرض الجديد، بحسب صحف فرنسية، تبلغ قيمته ما يفوق 192 

مليون يورو، سيحصل عليه المغرب من بنك »بي أن بي باريبا«، حيث 
من المنتظر أن تتسلم المملكة الصواريخ الجديدة خالل األشهر القليلة 
أبريل  أواخ��ر  العقد  على  الوطني  الدفاع  إدارة  وقعت  بعدما  القادمة، 

الماضي.
المؤسسات  أي��ة معطيات من  الساعة  إل��ى ح��دود  تتسرب  ول��م  ه��ذا 
المغربية تؤكد هذا الخبر أو تنفيه، وسط تساؤالت شعبية، تستغرب 
شراء المغرب لعتاد عسكري من األسلحة الثقيلة، في الوقت الذي يواجه 

فيه عدوا غير مرئي.

محمد السادس يخصص 
مصحة باسمه في باماكو 

لمواجهة فيروس »كورونا«
في بادرة إنسانية اتجاه الشعب المالي، لمساعدته 

في مواجهة تحديات فيروس »كورونا«، أعلن ميشال 
حمالة سيديي، وزير الصحة والشؤون االجتماعية 

المالي، أن الملك محمد السادس وضع مصحة 
بالعاصمة باماكو تحمل اسمه للتصدي للفيروس، 
واصفا إياها ب�«المعلمة الصحية إلسعاد الساكنة 

المالية«.
تصريحات المسؤول المالي نقلتها وكالة المغرب 

العربي لألنباء، وقال فيها أن »هذه المصحة 
العصرية، التي أنجزتها المملكة المغربية، هدية 

رائعة في شهر رمضان المبارك، ستساعد البلد بشكل 
كبير في معركته الشرسة ضد وباء كورونا، وأيضا 

في التكفل برعاية األمهات واألطفال«. وأضاف: »باسم 
رئيس الجمهورية، أود أن أشكر الملك محمد 

السادس على تفضله بمنحنا هذه الهبة«، مشيرا إلى 
أنه »بالتعاون مع السفير المغربي، بدأنا بالفعل 

عملية تسليم المصحة لإلدارة الصحية في مالي«.
وكالة المغرب العربي لألنباء نقلت كذلك تصريحا 

لحسن الناصري، سفير المغرب بباماكو، قال فيه أنه: 
»... بناء على التعليمات الملكية، اتفقنا على خطة 
عمل ثنائية مغربية - مالية، منذ اإلعالن عن وضع 

المصحة رهن إشارة الحكومة المالية«. وأشار إلى أن 
»سفارة المملكة المغربية ومؤسسة محمد السادس 

للتنمية المستدامة صاحبة المشروع، تعمالن معا مع 
السلطات المالية من أجل حسن سير وإطالق خدمات 

هذه المنشأة الطبية في أفضل الظروف«. مضيفا: 
»قررنا منذ البداية اعتماد طريقة عمل فعالة إلنجاز 

المشروع ترتكز على عاملين أساسيين يهمان الجانب 
المادي والقانوني - اإلداري«.

في الوقت الذي اتجهت الترشيحات نحو 
تأجيل كان 2021 المفترض تنظيمه في 
العام  األم���ي���ن  خ����رج  ال���ك���ام���ي���رون، 
القدم  لكرة  األفريقية  للكونفدرالية 
ع��ب��د ال��م��ن��ع��م ب���اه ل��ي��ق��ط��ع الشك 
تناقلته  ما  وفق  ويعلن،  باليقين، 
وكاالت األنباء، أنه لم يتم تغيير 
موعد نهائيات كاس أفريقيا لألمم 
2021 والتي  بالكاميرون  المقبلة 
ي��ق��در م��وع��ده��ا ف��ي ش��ه��ر يناير 

المقبل.
وأوضح األمين العام للكاف أن 
»أي حديث عن التأجيل اآلن غير متاح، 
التخاذ  يدفعنا  الذي  الوحيد  والسبب 
قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس 
القارة  داخ���ل  ال��ج��اري  ال��ع��ام  نهاية  ك��ورون��ا حتى 
السمراء«، وتابع: »لدينا تصور كامل عن البطولة، في 
ظل إمكانية حصر تفشي فيروس كورونا، خالل الفترة 
المقبلة، ولكننا نؤكد استحالة إقامتها في الصيف، 
ب��س��ب��ب ال���ظ���روف ال��م��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها 

الكاميرون«.
ويبقى التحدي المطروح اليوم في ظل الحرص 
على اإلبقاء على موعد الكان هو المباريات اإلقصائية 
التي توقفت بسبب الجائحة، لكن المسؤول بالكاف 
له رأي آخر، عبر عنه بالقول: »نعلم أن أمامنا أربع 
 ،2021 لألمم  أفريقيا  ك��أس  تصفيات  ف��ي  ج��والت 
ويمكننا إقامة مباراتين في كل شهر وهو ما يحتاج 
أربعة شهور، هي يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 

خالل العام الحالي«.
القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  أن  إلى  يشار 
أجلت الي موعد الحق تصفيات كأس أفريقيا لألمم 

.2021

بعد تأكد مسؤوليتهما في نقل العدوى إلى الحرس الملكي
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10 وزراء من أصل 
مغربي يؤثثون حكومة 

ناتنياهو االسرائيلية
قائمة  م��رة، عرفت  في سابقة تحدث ألول 
أمام  ال��ي��م��ي��ن  أدوا  ال��ذي��ن  ال��ج��دد  ال�����وزراء 
بنيامين  برئاسة  االس��رائ��ي��ل��ي،  الكنيسيت 
ناتنياهو، يوم االثنين الماضي، في الحكومة 
المكونة من 36 وزي��را، تواجد 10 منهم من 

أصل مغربي.
وتضم القائمة التي تناقلها مختلف وسائل 

اإلعالم االسرائيلية والعربية كال من:
- أرييه درعي، وزير الداخلية، من مواليد 

مكناس بالمغرب سنة 1959.
- أمير أوحانا، وزير األمن الداخلي، ولد في 
بئر السبع بإسرائيل سنة 1976، من أبوين 

مغربيين.
-  دافيد )دودي( أمسالم، وزير االتصال بين 
سنة  القدس  في  ول��د  والكنيست،  الحكومة 

1960، من أبوين مغربيين.
– ميري ريغيف، وزيرة المواصالت والبنية 
1965 في كريات جات  التحتية، ولدت سنة 

بإسرائيل من أب مغربي وأم إسبانية.
القدس  ب��ي��رت��س، وزي����ر ش����ؤون  راف����ي   - 
والتراث، ولد في القدس سنة 1956 من أبوين 

مغربيين.
أورل����ي ل��ي��ف��ي، وزي����رة ت��ع��زي��ز وتنمية   –
المجتمع، ولدت في بيت شيعان بإسرائيل سنة 

1973، من أبوين مغربيين.
– عمير بيرتس، وزير االقتصاد والصناعة، 

ولد في »بجعد« بالمغرب سنة 1952.
– ميخائيل بيتون، وزير الشؤون المدنية 
في وزارة الدفاع، ولد في يروحام بإسرائيل 

سنة 1970، من أبوين مغربيين.
المساواة  وزي������رة  ك��وه��ي��ن،  م���ي���راف   –
االجتماعية، ولدت في القدس سنة 1983، من 

أبويين مغربيين.
مخلوف )ميكي( زوهار، ممثل االئتالف   –
في البرلمان، ولد في كريات جات بإسرائيل 

سنة 1980، من أب مغربي وأم تونسية.

توقيف عون سلطة 
متهم باالعتداء 

على مسن طالب 
بإعانة غذائية

تفاعلت وزارة الداخلية سريعا مع 
صور ومقطع فيديو يظهر تعرض رجل 
مسن للتعنيف، وهو يحاول الدخول 
اإلدارية  الملحقات  إحدى  مبنى  إلى 
بإقليم مديونة، بعدما أصدرت بالغا 
أمس األربعاء، أعلنت خالله توقيف 
عون سلطة اتهم باالعتداء على الرجل 
المسن، حين مطالبته باالستفادة من 
إع��ان��ة غ��ذائ��ي��ة، وف��ت��ح ب��ح��ث دقيق 

لتحديد المسؤوليات.
الفيديو  م��ق��ط��ع  إل���ى  وب���ال���ع���ودة 
بين  باأليدي  اشتباك  يظهر  المنشر، 
الرجل المسن وعون يمنعه من الولوج 

للمبنى، فيما يتدخل عون آخر بزي 
رسمي للتفريق بينهما، قبل أن يسقط 
تحدثت  وال��ذي  األرض،  على  المسن 
مصادر محلية أنه يعاني الفقر والعوز 
وابنه  وزوج��ت��ه  هو  معيل  له  وليس 

المريض.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق 
اإلنسان - فرع البرنوصي قد راسلت 
لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية،  وزير 
ووالي والية الدار البيضاء الكبرى، 
مديونة،  إقليم  عامل  إل��ى  باإلضافة 
بشأن ما سمته »اعتداء أعوان السلطة 
مسن«،  على شيخ  مديونة  إقليم  في 

شديد  »بغضب  تابعت  إنها  وق��ال��ت 
عون  اعتداء  عن  المنشورة،  الصور 
سلطة بالملحقة اإلدارية الزرقطوني، 
الشيخ  على  مديونة  لتراب  التابعة 
بالمساعدة  مطالبته  أث��ن��اء  المسن 

االجتماعية في ظل وباء كورونا«.
ي��ذك��ر أن��ه ف��ي خضم ال��ح��رب ضد 
»معزولة«  أح����داث  ب���رزت  ال��ج��ائ��ح��ة 
لتدخالت مثيرة لرجال وأعوان السلطة 
حينها،  في  الداخلية  معها  تفاعلت 
طاقما  ط��ال  ال���ذي  التعنيف  آخ��ره��ا 
بالقناة األمازيغية من قبل قائد أثناء 

محاولتهم القيام بعملهم.
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في الوقت الذي يستعد المغرب لرفع 
بعد  مباشرة  الصحي  للحجر  تدريجي 

لمندوبية  ب��ح��ث  ج���اء  ال��ف��ط��ر،  ع��ي��د 
التخطيط ليعلن عن معطيات »صادمة« 
تجعل أي خطوة في المستقبل غير 
محسوبة العواقب، تتمثل أساسا في 
ارتفاع نسبة األسر التي ال تتوفر على 
وسائل الوقاية األساسية المتمثلة في 
المواد المطهرة والكمامات واألقنعة 

الواقعة.
ووفق البحث الذي تطرق للوضع 
االقتصادي والنفسي لألسر، فإن أسرة 
واحدة من بين كل اثنتين )51 بالمائة( 
ال تتوفر على مواد مطهرة، ويظهر من 
خالل التوزيع الجغرافي أن 43 في 
المائة من أسر الوسط الحضري ليس 
ترتفع  فيما  للتعقيم،  م���واد  لديها 
النسبة بالوسط القروي لتالمس 70 

في المائة من مجموع األسر.
وال يقتصر عدم التوفر على وسائل 
الوقاية على المواد المطهرة، بل يمتد 
إلى الكمامات واألقنعة الواقعة، بعدما 
تبين من خالل البحث أن 41 بالمائة 
من األسر تتوفر على الكمامات لكن 
بكميات غير كافية، و27 بالمائة من 
في  وذل��ك  إطالقا،  تمتلكها  ال  األس��ر 
الوقت الذي تتحدث وزارة الصناعة 

والتجارة عن تصدير ماليين الكمامات، 
بعد تغطية الطلب الداخلي.

وخالل البحث نفسه تبين أن نحو ثلث 
أي  على  تتوفر  ال  بالمائة(   34( األس��ر 
أنشطتها  توقف  بسبب  للدخل  مصدر 
وت��رت��ف��ع هذه  ال��ص��ح��ي،  الحجر  أث��ن��اء 
النسبة بشكل طفيف في صفوف األسر 
القروية )35 في المائة( مقارنة مع األسر 

الحضرية )33 في المائة(.

نصف المغاربة تقريبا ال يتوفرون على مواد التعقيم والكمامات

أسرة واحدة من بين 
كل اثنتين )51 

بالمائة( ال تتوفر على 
مواد مطهرة، ويظهر 

من خالل التوزيع 
الجغرافي أن 43 في 

المائة من أسر الوسط 
الحضري ليس لديها 
مواد للتعقيم، فيما 

ترتفع النسبة 
بالوسط القروي 
لتالمس 70 في 

المائة من مجموع 
األسر

للدراسات  ح���دود  ب��ال  »م��ؤم��ن��ون  مؤسسة  إع���الن  يثير 
واألبحاث« اإلماراتية تعليق أنشطتها في المغرب، بما فيها 
توقيف إصدار مجلتي »ذوات« و«يتفكرون« وتسريح جميع 
لألمر عالقة  كان  إن  ما  المغاربة، تساؤالت حول  العاملين 

باألزمة المستفحلة بين الرباط وأبوظبي.
ق��راره��ا مرتبط  أن  المؤسسة  ت��ؤك��د  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
بتداعيات جائحة كورونا التي أوقفت عمليا كل ما يتعلق 
بالصناعات الثقافية بعد توقف معارض الكتب وإغالق منافذ 
والمحاضرات  المؤتمرات  تنظيم  إمكانية  وتعليق  بيعها، 
والندوات إلى أجل غير مسمى، يرى البعض أن القرار المتخذ 
من المؤسسة »سياسي«، باستحضار اإلمكانيات التمويلية 
الهائلة التي أبانت عنها المؤسسة طيلة سبع سنوات من 
من  بعد شهرين  فجأة  تنهار  أن  يمكن  ال  والتي  االشتغال، 

الجائحة.
وتعتبر المؤسسة التي تتخذ من الرباط مقرا رئيسيا لها 

توجهها  عن  تعبر  اإلم��ارات،  لدولة  الثقافية  األسلحة  أحد 
الثقافي والفكري وحتى السياسي، وتتهم بأن أهدافها غير 
المعلنة هي دعم فكر التصوف ودحض الفكر الثوري والحركي 
اإلسالمي، وتنضاف في أجندتها إلى المؤسسات الصوفية 
والعلمائية اإلماراتية التي تأسست أو ضاعفت أنشطتها بعد 
ثورات الربيع العربي عام 2011، مثل مؤسسة »طابة« التي 
يرأسها علي الجفري، ومجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه 
شيخ األزهر أحمد الطيب، ومنتدى تعزيز السلم الذي يقوده 

الموريتاني عبد الله بن بيه.
ومنذ ماي 2013 تاريخ التدشين الرسمي للمؤسسة والتي 
تتوفر على مكاتب فرعية في دول عربية أخرى، نظمت أنشطة 
عديدة تتمثل في محاضرات وندوات ومؤتمرات شارك فيها 
المغاربة  والجامعيين  والمفكرين  المثقفين  من  العشرات 
والعرب، وتميزت بإنتاجاتها الغزيرة التي بلغت 400 عنوان 

كتاب فضال عن آالف المقاالت والدراسات.

هل امتدت األزمة بين المغرب واإلمارات إلى قطاع الثقافة؟

في ظل االستعداد للخروج من الحجر الصحي
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لم يكن كثير من المواطنين 
يتمنون تمديدا جديدا 

للطوارئ الصحية، بعد 
شهرين متواصلين من 

المكوث في المنزل وضياع 
فرص السعي وراء الرزق، لكن 

المؤكد اليوم أن االقتصاد 
الوطني بدوره لم يعد 

يتحمل، فاألرقام المخيفة 
التي أعلنها وزير االقتصاد 
والمالية عن خسائر البالد 

اليومية جراء الحجر الصحي 
تفرض االنتقال للمرحلة 
الموالية بأقصى سرعة 

ممكنة، وتؤكد الحاجة إلى 
تحقيق نوع من التوازن بين 

صحة المواطن وصحة 
االقتصاد، وهي الوصفة 

المفروض تطبيقها دون خطأ 
كي ال ينهار كل شيء؛ الصحة 

واالقتصاد.

محمد كريم بوخصاص

Karim88960@hotmail.com

وضعية صعبة تعيشها المملكة هذه األيام، ففي 
الوقت الذي تبدو الحاجة ملحة لتمديد الحجر 
ال��ص��ح��ي ف��ي ظ��ل ع��ج��ز واض���ح ع��ن محاصرة 
الجائحة، يظهر في الجهة المقابلة أن االقتصاد 
إلى  تصل  مسبوقة  غير  يتكبد خسائر  الوطني 

مليار درهم يوميا، وفق ما أعلنه وزير االقتصاد 
والمالية، مما ينذر بإصابته بالسكتة القلبية ما 
لم يتم التدخل إلنقاذه. األمر الذي يطرح سؤاال 

كبيرا وعريضا هو: ما العمل؟
على  ليس  بقوة  نفسه  ال��س��ؤال  ه��ذا  يفرض 
التي  العالم  دول  ك��ل  على  ب��ل  وح���ده،  المغرب 
تخوض حربا بال هوادة ضد كائن مجهري ال يرى 
دوال  أن  البسيط  الفارق  لكن  المجردة،  بالعين 
عديدة دشنت منذ أيام عودة تدريجية للحياة إلى 
سابق عهدها، فيما اختار المغرب تمديدا جديدا 
إلجراءات الطوارئ الصحية لثالثة أسابيع إضافية 
ستكبد االقتصاد الوطني وحدها 21 مليار درهم، 
أفرده  ال��ذي  المالي  الغالف  من  مرة  ب�1.4  أكبر 
قانون مالية 2020 لوزارة الصحية الموجودة في 
خط التماس األول في الحرب ضد الجائحة، مما 
يعني عمليا أن الحرب ضد الفيروس غير متكافئة 

بالمرة!
ويجد المغرب نفسه في مفترق الطرق، مفضال 
إلى اليوم التضحية باالقتصاد، ودافعه في ذلك 
انهيار  في  المتمثل  األس��وأ  حصول  من  خوفه 
منظومته الصحية التي بدأت الحرب منهكة أصال، 
لكن ال يبدو أن السير في هذا الطريق سيستمر 
بعد 10 يونيو، رغم تحقيق مكاسب جراء الحجر 
وتيرة  في  التحكم  في  أساسا  الصحي، تتمثل 
انتشار الوباء وتفادي االنتقال إلى المرحلة الثالثة 
التي لن تقوى على مجاراتها المنظومة الصحية، 
والحيلولة دون استنزاف القدرات االستشفائية، 
من  استفادت  التي  الصحية  المنظومة  وتقوية 
توقيع قدرتها االستيعابية من حيث عدد األسرة 
الخاصة بالحاالت الحرجة )743 سريرا لإلنعاش 
طبية  آليات  وتوفير  استشفائيا(  سريرا  و664 
الكمامات  من  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  جديدة، 
ومواد التعقيم والمواد المطهرة وتصنيع بعض 

المستلزمات الطبية محليا.

الخروج من الحجر

وتبدو المرحلة المقبلة، بنظر خبراء، واضحة 
من اآلن، وهي التوجه نحو رفع تدريجي للحجر 
االقتصادي  الحجر  برفع  الصحي سيبدأ عمليا 
كل  أنشطة  باستئناف  الفطر  عيد  بعد  مباشرة 
المقاوالت باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات 

إدارية.
ورغم أن استمرار توقف عجلة االقتصاد في 
الطوارئ  الس��ت��م��رار  المقبلة  أس��اب��ي��ع  ال��ث��الث��ة 
الصحية سيكون أفضل الستمرار تحسن الحالة 
الوبائية، التي مازالت تحتاج إلى خفض معدل 
التكاثر فقط بعد تحسن كل المؤشرات األخرى، 
إال أن حجم الخسائر في االقتصاد يفرض اللعب 
على الدفاع والهجوم وعدم االرتكاز في الخلف 

فقط.
وبالنسبة للمحددات المرتبطة بالحالة الوبائية 
معدل  ي��ك��ون  أن  فهي  الحجر  ل��رف��ع  المطلوبة 
التكاثر )Rt( أقل من 1 وطنيا، مع استقراره في 
ل��م��دة أس��ب��وع��ي��ن، ويستحسن  ال��م��س��ت��وى  ه���ذا 
للحصول على هامش أمان أن تكون هذه النسبة 
أقل من 0.7، وحاليا يبلغ هذا المعدل حوالي 0.9 
وطنيا، في حين كان في بداية الحجر الصحي 
الثالثة  في  الرهان  أن  يعني  مما   ،2.5 يتجاوز 

أسابيع القادمة سيكون خفض المعدل ب�0.2.
ومن المحددات أيضا أن تكون نسبة الفتك أقل 
من 3 في المائة وهي تبلغ حاليا حوالي 2.8 في 
الحجر  بداية  في  كانت  المائة وطنيا، في حين 
الصحي تتجاوز 7 في المائة، وأن ال تتجاوز نسبة 
الحاالت الخطرة والحرجة 10 في المائة، وتبلغ 
حاليا 1 في المائة في حين كانت في بداية الحجر 
نسبة  تتجاوز  ال  وأن  المائة،  في   15 الصحي 
استغالل وحدات اإلنعاىش 30 في المائة، وتبلغ 

حاليا حوالي 4 في المائة وطنيا.
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خسائر في الجهة 
المؤلمة !

الخسائر المتوقعة بسبب الحجر الصحي 
المغرب، هذه  تؤلم  التي  الجهة  تضرب في 
الحقيقة التي أظهرتها األرقام المسجلة، ففي 
الوقت الذي كان المغرب يراهن منذ سنوات 
على جذب مصنعين أجانب لتنويع صادراته، 
في  ب�61.5  الصناعية  ال��ص��ادرات  تراجعت 
المائة خالل األشهر األربعة األولى لهذا العام. 
وسجلت أقوى التراجعات بما يعادل ناقص 
96 في المائة خالل شهر أبريل في صادرات 
السيارات و81 في المائة في صناعة الطيران 
اإللكترونيك و86.5 في  المائة في  و93 في 

المائة في النسيج واأللبسة.
كما ضرب موسم التراجع عائدات السياحة، 
التي تعد قطاعا حيويا في المغرب، بدورها 
بنسبة 60 في المائة خالل أبريل األخير، ومن 
من  المملكة  مداخيل  انخفاض  ذل��ك  نتائج 
العملة الصعبة، والذي يفاقمه أيضا تراجع 
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ب� 30 

في المائة خالل الشهر نفسه.
ومما يزيد الطين بلة، أن هذه التراجعات 
تتزامن مع توقعات بنتائج ضعيفة لعائدات 
الفالحة، التي تمثل القطاع الرئيسي لالقتصاد 

المغربي، بسبب الجفاف. 

الحـــدث

رغم تحقيق تحسن 
كبير في كل 

المؤشرات باستثناء 
معدل التكاثر الذي 

مازال لم يستجب 
بعد للمعيار المحدد 

بخصوصه، إال أن 
المؤشر المقلق الذي 

يمكن أن يقلب مسار 
الحرب رأسا على 

عقب هو كثرة بروز 
بؤر صناعية وتجارية 

أو عائلية



ورغم تحقيق تحسن كبير في كل المؤشرات 
باستثناء معدل التكاثر الذي مازال لم يستجب 
بعد للمعيار المحدد بخصوصه، إال أن المؤشر 
المقلق الذي يمكن أن يقلب مسار الحرب رأسا 
على عقب هو كثرة بروز بؤر صناعية وتجارية 
 467 األزمة  بداية  أو عائلية، حيث سجلت منذ 
بؤرة في عشر جهات، أحصيت بها أزيد من 3800 
مجموع  من  المائة  في   56 حوالي  أي  إصابة، 

اإلصابات المسجلة. نصف هذه اإلصابات 
ف��ي ب��ؤر عائلية، إم��ا ف��ي أف���راح أو 

جنائز، وخمسها تقريبا )20.7 في 
المائة( في بؤر صناعية. وال تزال 
ه��ن��اك إل���ى ال��ي��وم 29 ب����ؤرة لم 

تتجاوز بعد مدة المراقبة.
 

ثالثية مطلوبة !

ال��م��غ��رب لرفع  وأم�����ام اس��ت��ع��داد 
تدريجي للحجر الصحي مباشرة بعد 
الطوارئ  استمرار  رغ��م  الفطر  عيد 
الصحية لثالثة أسابيع إضافية، فإن 

الحكومة  لدى  هل  وبإلحاح:  المطروح  السؤال 
استراتيجية واضحة لهذا الخطوة؟

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق أن 
على  ال��ح��ك��وم��ة  ت��وف��ر  البرلمان عن  ف��ي  أع��ل��ن 
محددة،  م��ب��ادئ  وف��ق  واض��ح��ة،  »استراتيجية 
وقطاعية  ع��ام��ة  وت��داب��ي��ر  واض���ح���ة،  وش����روط 
لكن مازالت تفاصيلها غير معروفة  مضبوطة«، 
ستعتمد  بأنها  تفيد  المؤشرات  كل  كانت  وإن 
التدرج عبر اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل 
الوضعية  ف��ي  الكبير  ال��ت��ف��اوت  وستستحضر 
الوبائية بين العماالت واألقاليم، علما أن الوضعية 
الوبائية متطورة في الجهات األكثر إنتاجية وهي: 
وفاس  آسفي  وم��راك��ش  سطات  البيضاء  ال��دار 

مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.

تخفيف  إج���راءات  تنزيل  أن  اليوم  والمؤكد 
الحجر الصحي يستلزم توفر شروط لوجيستية 
أولها توفر  ثالثة:  في  إجمالها  يمكن  وتدبيرية 
المنظومة الصحية على طاقة استيعابية مؤهلة، 
ليس فقط الستقبال عدد اإلصابات بالفيروس التي 
تستقبلها في ظروف الحجر الصحي، بل يجب 
حاالت  ارتفاع  االستيعابية  طاقتها  تتحمل  أن 

اإلصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف 
في  االستمرار  إل��ى  باإلضافة  الصحي،  الحجر 
المرضية  للحاالت  الضرورية  العالجات  توفير 

األخرى.
المخبرية  التحاليل  ع��دد  م��ن  ثانيها الرفع 
للوصول إلى 10 آالف اختبار على األقل يوميا، 
ب�2000  بعيدا  تحقيقه  م��ازال  ال��ذي  الرقم  وهو 
اختبار، فالقدرات حاليا تمكن ممن إنجاز 8000 

21 مختبرا تابعا  اختبار يوميا بعد أن أصبح 
بينها   ،PCR تقنية تستعمل  العمومية  للصحة 
خمسة مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة 
الملكية وثالثة مختبرات في مؤسسات خاصة، 
في  أخ���رى  مختبرات  ث��الث  تفتح  أن  وي��ت��وق��ع 
والداخلة  الرشيدية  م��دن  في  المقبل  األس��ب��وع 

والناضور، إضافة إلى مختبر متنقل.

ثالثها القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع 
الحاالت، وفي هذا اإلطار يتم التعويل أساسا على 
سينطلق  الذي  »وقايتنا«  المعلوماتي  التطبيق 
العمل به في غضون أيام، وسيمثل دعما لنظام 
تتبع المخالطين من قبل وزارة الصحة وللمساعدة 
بسرعة على تحديد هؤالء المخالطين ألشخاص 
تأكدت إصابتهم ب�«كوفيد19-« والتكفل بهم قبل 

ظهور األعراض عليهم.
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الحجر الصحي يلتهم 
%90 من قيمة ميزانية 

الصحة والتعليم 
وسدس ميزانية 2020

المغربي  االق��ت��ص��اد  تكبد 
 6 ت��ع��ادل  أن  يتوقع  خسائر 
الناتج  إج��م��ال��ي  م���ن  ن��ق��اط 
 2020 سنة  برسم  الداخلي 
من  ت��داع��ي��ات شهرين  ج���راء 
لمواجهة  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر 
ما  وه��و  كوفيد19-،  جائحة 

يعني عمليا خسارة مليار درهم )نحو 100 
مليون دوالر( عن كل يوم من الحجر.

االقتصاد  أن  نجد  حسابية،  وبعملية 
للحجر  األولين  الشهرين  في  تكبد  الوطني 
الصحي 60 مليار درهم، وسينهي الخسائر 
بمعدل 81 مليار درهم )8.3 مليار دوالر( مع 
انتهاء موعد الحجر الصحي في 10 يونيو، 
ما لم يتم التمديد مرة أخرى، وهو رقم قياسي 
يساوي 16.2 من ميزانية المملكة لعام 2020، 
المخصصة  الميزانية  من  المائة  في  و90 
لقطاعات التعليم والصحة، ونحو 15 مرة 
ميزانية مشروع الحسيمة منارة المتوسط 
الذي تسبب تعثره في ميالد أكبر حراك في 

الشارع في العقود األخيرة.
ومن المنتظر أن يؤدي التراجع االقتصادي 
إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 
فترة  الواحد خالل  اليوم  في  دره��م  مليون 

الحجر الصحي.
وكانت ميزانية الدولة لسنة 2020 تتوقع 
مليار   488.6 تناهز  إجمالية  نفقات  صرف 
درهم )51.4 مليار دوالر(، بزيادة 10.2 في 
بقيمة  إجمالية  مداخيل  وتحصيل  المائة، 
446.7 مليار درهم )47 مليار دوالر(، بزيادة 
7 في المائة، وبالتالي كان يرتقب أن تتمخض 
هذه الميزانية عن نقص في التمويل بنحو 
42 مليار درهم )4.4 مليار دوالر(، لكن مع 

الجائحة قد يصبح هذا الرقم فلكيا.

 42 في المائة من مجموع موارد صندوق 
تدبير الجائحة تم إنفاقها خالل شهرين، هذا ما 
ال  وقت  في  والمالية،  االقتصاد  وزير  أعلنه 
يمكن التكهن بالمستقبل الذي ينتظر االقتصاد 
الوطني في غياب أي أفق النتهاء الحرب ضد 

الجائحة.
وبلغت نفقات الصندوق إلى حدود 18 ماي 
13.7 مليار درهم من أصل 32.7 مليار درهم 
مجموع موارد الصندوق، ذهبت 84 في المائة 
التدابير  لتمويل  درهــم(  مليار   11.5( منها 
المتخذة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية 
لدعم األجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل 
المهيكل،  غير  القطاع  العاملين في  واألفراد 

هذه  بسبب  العمل  عن  مؤقتا  توقفوا  الذين 
الجائحة، فيما خصصت 2.2 مليار درهم األخرى 
القتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية 
لمواجهة الجائحة، حيث تم إلى حدود االثنين 
سريرا  و664  لإلنعاش  سريرا   743 اقتناء 
استشفائيا و348 جهازا للتنفس، باإلضافة إلى 

مجموعة من المعدات الصحية األخرى.
المخصصة  المالية  للمساعدات  وبالنسبة 
من  األكبر  النسبة  استنزفت  والتي  لألسر 
منها 4  استفادت  فقد  المصروفة،  الميزانية 
أسرة  ماليين   4.3 أصــل  من  أســرة  ماليين 
مستحقة للدعم، 37 في المائة منها تنتمي 

للعالم القروي.

الحـــدث

أرقام مفزعة !
%42 

الخبير في اإلستراتيجية والوزير السابق لحسن حداد:

العودة الكاملة لحركة االقتصاد الوطني لن تكون
 قبل سنة من اآلن

االقتصاد  وزير  أعلنها  مخيفة  أرقام   
بمجلس  ال���ث���اث���اء  ي����وم  وال��م��ال��ي��ة 
التي  بالخسائر  تتعلق  المستشارين 
يتكبدها االقتصاد الوطني مع استمرار 
لهذه  قراءتكم  هي  ما  الصحي،  الحجر 

األرقام؟
< األرقام المعلنة مرتفعة جدا وغير متوقعة، 
لكنها تعكس حجم الخسائر المسجلة، خصوصا 
إذا استحضرنا توقف قطاعات معينة بشكل كامل 
وصناعة  التقليدية  وال��ص��ن��اع��ات  كالسياحة 
وغيرها.  والبناء  الطائرات  وأج��زاء  السيارات 
إلى  لم يكن منتظرا أن تصل الخسائر  صحيح 
على  يفرض  ما حصل  لكن  يوميا،  دره��م  مليار 
خطة  ف��ي  مستعجل  بشكل  التفكير  الحكومة 
بأقصى  عافيته  الوطني  االقتصاد  السترجاع 
سرعة، بغض النظر عن ظروف الحجر الصحي 
المستمرة، فالمطلوب اليوم قبل أي وقت مضى 
الصناعية  ال���وح���دات  ألن��ش��ط��ة  س��ري��ع��ة  ع���ودة 
والتجارية قبل حلول 10 يونيو التاريخ المعلن 
النتهاء الطوارئ الصحية بعد التمديد األخير، 
وأيضا البدء في عملية رفع الحجر الصحي لكونه 

مكلف جدا.
الفاعلين  ك��ل  ب����دوره  دع���ا  بنشعبون    
مقاوالتهم،  أنشطة  استئناف  إلى  االقتصاديين 
العيد، لكن كيف ستتمم هذه  أيام  مباشرة بعد 
الحجر  إج����راءات  اس��ت��م��رار  ظ��ل  ف��ي  العملية 

الصحي؟
< عودة أنشطة الوحدات الصناعية والتجارية 
إجراءات  تفعيل  على  سلبي  تأثير  له  يكون  لن 
الحجر الصحي، خاصة أنها ستخضع لشروط 
صحية صارمة. قد تثار بعض اإلشكاالت بالنسبة 
للوحدات المتعلقة بالمحالت التجارية أو أماكن 
التجمع، لكن يمكن إرجاء استئناف أنشطتها إلى 
الصناعية  ال��وح��دات  أم��ا  ي��ون��ي��و،   10 بعد  م��ا 
الصحية  بالشروط  ستلتزم  التي  وال��م��ق��اوالت 
فعليها أن تبدأ االشتغال بسرعة، خاصة الشركات 
المرتبطة بصناعة السيارات ووحدات النسيج 
التي لم تنخرط في تصنيع الكمامات وشركات 
صناعة المواد الغذائية وصناعة مواد البناء وكل 

ما يتعلق باألشغال العمومية.

  م����اذا ع���ن ال���م���ق���اوالت ال��ص��غ��رى 
والمتوسطة وبعض المهن التي تندرج في 
إطار القطاع غير المهيكل المتوقفة، هل 

هي معنية بقرار وزير االقتصاد؟
 10 قبل  العودة  قرار  يشملها  لن  أنه  < أظن 
يونيو، فالمعنية باستئناف أنشطتها هي الوحدات 
المهيكلة والصناعية والتي لم يشمل عددا منها 
منذ  العمل  عن  والتوقف  أنشطتها  تعليق  قرار 
البداية، وتوقفت من تلقاء نفسها دون أن تصدر 
في حقها قرارات إدارية، فهذه الشركات يجب أن 
تستأنف أنشطتها اليوم قبل الغد، ويمكن تدبير 
هذه العملية على المستوى المحلي، من خالل 
الوقوف عند جاهزية المقاوالت والشركات لتوفير 
الشروط الصحية في مقرات عملها وأوراشها، 

والتي ستختلف من واحدة ألخرى.
كم  المعلنة،  الخسائر  حجم  أم��ام    
الوقت  من  الوطني  االقتصاد  سيحتاج 

حتى يسترجع عافيته؟
< هناك قطاعات ستستأنف أنشطتها بسرعة 
قطاع  مثل  تأهيل،  لمرحلة  بحاجة  تكون  ول��ن 
والتجارة  وال��ب��ن��اء  وال��س��ي��ارات  التكنولوجيا 
القطاعات  بعض  هناك  بالمقابل،  وال��خ��دم��ات. 
حتى  أشهر  وخمسة  أرب��ع��ة  بين  م��ا  ستحتاج 
يعتمد  الذي  النسيج  كقطاع  عافيتها  تسترجع 
أساسا على الطلبات الخارجية، وأيضا قطاعات 
إلى حين  قد يمتد  أط��ول  أخ��رى ستحتاج وقتا 
الوصول إلى اللقاح من أجل استئناف أنشطتها 
المرتبط  والفنية  الثقافية  الصناعات  كقطاع 
بالمهرجانات واألنشطة الثقافية والفنية، وقطاعي 
السياحة والصناعات التقليدية التي ستحتاج ما 

ال يقل عن سنة السترجاع عافيتها.
الخالصة أن حركة االقتصاد ستعود تدريجيا 
مدى  على  ذل��ك  وسيعتمد  أش��ه��ر،  ام��ت��داد  على 
حصول تقدم في الوضعية الوبائية في المغرب 
والعالم وأيضا على مدى إمكانية التوصل إلى 
لقاح فعال، والمؤكد أن الحديث عن عودة كاملة 

لحركة االقتصاد لن يكون قبل سنة من اآلن.
المتوقعة  السيناريوهات  ه��ي  م��ا    

للخروج من األزمة؟

< أتوقع أن تدبير المرحلة المقبلة سيتم على 
ثالث مراحل، حيث ستمتد المرحلة األولى بين 
عودة  خاللها  تتم  أن  وي��ت��وق��ع  ي��وم��ا  و30   20
تدريجية لبعض القطاعات التي ال تشكل خطرا 
مقياسا  نتائجها  ستكون  العامة،  الصحة  على 
اللتزام المواطنين بإجراءات التباعد االجتماعي، 
التي  الثانية  للمرحلة  االن��ت��ق��ال  سيتم  بعدها 
سيسمح فيها بحركة المواطنين بشكل أكبر، قد 
تليها  ال��م��دن،  بين  بالتنقل  السماح  إل��ى  تصل 
المرحلة الثالثة التي يفترض أن تكون بعد ثالثة 
أشهر، وخاللها يمكن الترخيص بعودة األنشطة 
والمباريات  والمهرجانات  كاألعراس  الجماعية 
الكروية، مع العلم أن تدبير هذه المراحل سيفرض 
على  والتركيز  الوبائية  للوضعية  دقيقا  تتبعا 

البؤر ومحاصرتها.
سيناريو  كلية  تستبعد  أن��ت  إذن    

تمديد آخر؟
أو  االق���ت���ص���اد  أن  أظ�����ن  ال   >

تمديدا  المواطنين سيتحملون 
الوضعية  كانت  مهما  آخ��ر 

الوبائية، مع العلم أن لدى 
الحكومة إمكانية للسماح 
للحياة  تدريجية  بعودة 
ال��م��ن��اط��ق قبل  ب��ب��ع��ض 
انتهاء فترة تمديد الحجر 
الحالي، خاصة  الصحي 
في  تسجل  ل��م  التي  تلك 
إصابات  األخيرة  اآلون��ة 
جديدة أو التي تعافى فيها 

شأن  وم��ن  المصابين،  كل 
يخفف  أن  ال���ت���وج���ه  ه����ذا 

المواطنين  على  الوطأة 
وع����ل����ى االق���ت���ص���اد 

الوطني.

< لحسن حداد
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 أصدرتم تقريرا مطوال يرصد ثاثة 
سيناريوهات لما بعد رفع الحجر الصحي 
ب��ال��م��غ��رب. ال��ب��ع��ض ف��اج��أت��ه ه��ذه 
السيناريوهات، خاصة وأن واحدا منهم 
يذهب إلى احتمالية أن يصاب 17 مليون 

مغربي بفيروس »كورونا« في حالة رفع 
الحجر الصحي بشكل كامل؟

< كل ما في األمر أن الناس غير متعودين أن 
تعطيهم مجموعة من السيناريوهات، فهم متعودون 
على سماع سيناريو وحيد لما سيقع، أو أن تقول 

لهم هذا الذي وقع، بمعنى أن الناس في حاجة ألن 
تعطيهم الخالصة الوحيدة التي تتوقعها، وليس 

السيناريوهات المحتملة.
استراتيجية السيناريوهات تقتضى أن تطرح 
الواردة.  غير  أو  ال��واردة  س��واء  االحتماالت،  كل 
وغالبا ما يكون هناك سيناريو مرجعي، حيث يمكن 
أن تطرح بعض األمور النظرية التي يمكن أن تقع، 
وهذه األمور تسمى نظرية، وهذا يبرز المنهجية 

التي يتم تطبيقها على حالة نظرية مجردة.
بعد ذلك يمكن أن تطرح السيناريو الذي يشكل 
امتدادا لما هو واقع، بمعنى ما الذي يمكن أن يقع 
ب�  يسمى  م��ا  وه��و  السياسة،  نفس  اتبعنا  إذا 
»المنحى«، أي منحى ما هو موجود في الواقع، أي 
إلى أين ستؤدي بنا األمور إذا واصلنا على نفس 
نسجل  لن  أننا  توقعنا  الحالة  هذه  في  الطريق، 
إصابات جديدة في شهر يوليوز، حيث سيستنفد 

المنحى، وستبقى حاالت معدودة فقط.
السيناريو األخر الذي طرحناه هو في حالة لم 
نقم بأي شيء وتركنا األمور تتحكم فيها الطبيعة 
أو الفصول، حيث يكون المنحنى مرتفعا في فصل 
معين وينخفض في فصل آخر، وهذا هو السيناريو 

الذي كانت ترغب فيه إنجلترا في البداية.
»مناعة  س��ي��ن��اري��و  ب��ذل��ك  تقصد   

القطيع«؟
< تماما، أو لنسميها المناعة الجماعية، حيث 
ينتقل الفيروس من شخص آلخر ويعدي األشخاص 

بعضهم بعضا. بطبيعة الحال هناك من سيموت، 
هذه االستراتيجية ستؤدي إلى إصابة 60 إلى 70 
في المائة من المجتمع بالفيروس، فينجو من له 
مناعة قوية، ويموت من له مناعة ضعيفة، وبهذه 
الطريقة تنتهي الجائحة، وكلنا يتذكر أن رئيس 

البريطاني بوريس جونسون كان يحبذ  ال��وزراء 
هذا السيناريو في البداية، فظهر له الحقا أن القدرة 
االستيعابية للمستشفيات غير قادرة على استيعاب 
هذا  تطبيق  ع��ن  ف��ت��راج��ع��وا  المصابين  أع����داد 
السيناريو. والهدف من طرح هذا السيناريو في 
ت��ق��ري��ر ال��م��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط هو 

التخمين.
 بالنسبة لكم في المندوبية السامية 
للتخطيط، هل ترون أنه من الضروري أن 
لحماية  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر  رف���ع  ي��ت��م 

االقتصاد؟
< نعم، ونقول أنه إذا قررت الدولة رفع الحجر 

الصحي فهناك سيناريوهين.
- السيناريو األول أن نسمح للساكنة النشيطة 
الذين يحركون الدورة االقتصادية بالخروج، لكن 
يستمر كبار السن الذين يفوق عمرهم 65 سنة في 
الحجر الصحي بحكم أنهم مهددين أكثر من غيرهم 
باإلصابة بالفيروس، فإذا تم السماح لهم بالخروج 
أو  بالوفاة  إما  مهددون  فهم  األولى  المرحلة  في 

دخول العناية المركزة في المستشفى.
نحن نتوقع أن يفضي هذا السيناريو إلى عدد 
18.720 حالة مؤكدة في  يناهز  تراكمي  إجمالي 
حوالي 3 أشهر )100 ي��وم(، بنفس ال��ذروة التي 
3200 حالة إصابة  سبق تسجيلها، أي بحوالي 

نشيطة.
الحجر  »رف��ع  المسمى  السيناريو  ويفترض 

الواسع« عن السكان النشيطين المشتغلين الذين 
تقل أعمارهم عن 65 سنة، وعن السكان الذين تقل 
أعمارهم عن 15 سنة، الذين ال يعانون من مرض 
مزمن. ويهدف، في نفس الوقت، إلى فتح االقتصاد 
حيث  االجتماعية،  لألنشطة  التدريجية  والعودة 
تشير عملية المحاكاة التي قمنا بها في التقرير 
 3 إيجابية مؤكدة في حوالي  31.663 حالة  إلى 
شهور )100 يوم( مع ذروة تصل إلى 3200 حالة 

إصابة نشيطة.
 يبدو أن هذا سيناريو متفائل، عكس 
سيناريو رفع الحجر بدون قيود وبشكل 
محاكاة  بحسب  س��ي��ؤدي  ال��ذي  كامل 
مغربي  مليون   17 إصابة  إلى  تقريركم 

بالفيروس؟
< هذا السيناريو يبدو متفائال بقدر ما تتحقق 
الفرضيات التي تم االنطالق منها، ويكون متشائما 
منها  انطلق  التي  الفرضيات  تتحقق  م��ا  بقدر 

كذلك.
السيناريو  ه��و  م��ا  إل��ي��ك  بالنسبة   

المثالي؟
< ال يجب أن نترك االقتصاد راكدا. على الساكنة 
عجلة  لتحريك  لالشتغال  ت��خ��رج  أن  النشيطة 
االقتصاد من جديد، فليس من المعقول أن يبقى 
الناس لفترة أطول في الحجر الصحي، أو إلى أجل 
غير مسمى. ال يمكن أن يستمر الحجر مثال لشهرين 
أو ثالثة أشهر إضافية، فالبالد يجب أن تستعيد 
نشاطها وأن تنقذ إمكانيات استمرار اقتصادها، 

وهكذا فمن الالزم أن نخرج من الحجر الصحي.
لكن قبل أيام فقط رأينا أن الحكومة قررت تمديد 
ألن  يونيو.   10 غاية  إل��ى  الصحي  الحجر  فترة 
الخروج منه يجب أن يكون بالتدريج، حيث يجب 
السماح أوال للساكنة النشيطة بالعودة إلى عملهم، 
غير أنه يجب مراقبتهم عبر الكشف المبكر ومراقبة 
في  االستيعابية  الطاقة  وتوفير  الجائحة،  تطور 
المستشفيات، وتوفير الكمامات وجميع الوسائل 
الضرورية للوقاية، وأن تتم عملية المراقبة داخل 
الوحدات اإلنتاجية والمعامل، وأن تكون المراقبة 

صارمة.
المواطن بدوره يجب أن يكون واعيا بضرورة 
الحفاظ على نفسه وينضبط في ما يتعلق بارتداء 
باستمرار  محيطه  بتعقيم  يقوم  وأن  الكمامات، 
إضافة إلى وضع مسافة بينه وبين باقي األشخاص، 
فإذا تمت هذه األمور بشكل صارم، فنحن نتوقع أن 
الحجر  رف��ع  ي��وم من   100 نسبة اإلص��اب��ات بعد 

الصحي لن تتجاوز 18720 إصابة.
 هذه األرقام نفسها قد تبدو للبعض 
كبيرة، خاصة وأننا بعد قرابة 3 أشهر من 
اإلصابات  نسبة  تتجاوز  لم  الجائحة 
ع��دد  أن  بمعنى  آالف،   7 ال����  ح��اج��ز 

المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي:

السيناريو األول أن 
نسمح للساكنة 

النشيطة الذين 
يحركون الدورة 

االقتصادية بالخروج، 
لكن يستمر كبار 

السن الذين يفوق 
عمرهم 65 سنة في 
الحجر الصحي بحكم 
أنهم مهددين أكثر 

من غيرهم باإلصابة

ردي على من هاجموا سيناريو 17 مليون 
إصابة بالفيروس بدون حجر صحي

أثارت الدراسة الرسمية الصادرة نهاية األسبوع الماضي 
عن المندوبية السامية للتخطيط حول سيناريوهات 

رفع الحجر الصحي الكثير من الجدل، خصوصا وأن أحد 
السيناريوهات توقع أن ُيصاب 17 مليون مغربي 

بفيروس كورونا المستجد في حالة رفع الحجر الصحي 
بشكل شامل.

وألن المناسبة شرط، فقد قررنا في هذا العدد أن 
نستضيف السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي 

للتخطيط، ليشرح لنا تفاصيل طرح هذا السيناريو 
المثير، ويبسط رأيه بخصوص أفضل سيناريو محتمل 

لرفع الحجر الصحي الذي يجب أن يكون في أقرب فرصة 
لحماية االقتصاد الوطني، لكن من دون تسجيل عدد 
كبير من اإلصابات حتى ال ينهار القطاع الصحي، كما 
يعرج ضيفنا للحديث عن دراسة أخرى، ال تقل إثارة، 

أصدرتها المندوبية التي يرأسها حول نفسية المغاربة 
في ظل الحجر الصحي المتسمة بـ"االضطراب النفسي" 

و"االكتئاب" و"الشك بخصوص المستقبل الغامض" 
و"الصدام بين أفراد البيت الواحد" داخل بعض البيوت 

المغربية. ليخلص في األخير إلى قناعة مهمة تقول أنه 
"من الالزم أن نرفع الحجر الصحي قريبا حماية لالقتصاد 

واإلنسان لكن بشروط".

حاوره : رضوان مبشور
red.mabchour@gmail.com 

< أحمد الحليمي
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اإلصابات التي سيتم تسجيلها بعد رفع 
الحجر الصحي ستكون أكبر من الحاالت 
ظل  في  تسجيلها  تم  التي  اإليجابية 

الحجر الصحي؟
< هذه األرقام قد تبدو للبعض كبيرة، لكن يمكن 
أن تشاهد ما حدث في فرنسا التي كانت تسجل 

آالف اإلصابات بشكل يومي.
  بمعنى أنك تثمن الخطة التي اتبعتها 

الفيروس؟ المملكة لمحاربة 

< فكرة الحجر الصحي كانت فكرة جيدة، على 
غرار فكرة إنشاء صندوق تدبير جائحة كورونا، 

فبهذه الطريقة سنخرج بأقل الخسائر.
أملنا في الله أن يكون هذا الفيروس خاضعا 

للفصول، وأن يتالشى مع حلول فصل الصيف، كما 
هو األمر بالنسبة لألنفلوانزا الموسمية العادية، 
رغم أن ال أحد يعلم علم اليقين هل هذا الفيروس 

موسمي أم ال.
االحتمال الثاني هو أن يتم اختراع لقاح للقضاء 
على الفيروس، رغم أنه من الصعب أن يتوفر لقاح 
فعال في المستقبل القريب، بحكم أن تصنيع أي 

لقاح يتطلب وقتا طويال.
 كيف يتم إنجاز هذه التقارير المليئة 
علمية  آليات  تعتمدون  هل  باألرقام، 

صارمة مثا؟
< التقرير مبني على فرضيات، يمكن أن تكون 
نظرية أو واقعية حصلت، ولذلك نقدم سيناريوهات، 
وجميع الحكومات في العالم تكون لديها فرضيات، 
وبناء عليها يتم اتخاذ اإلجراءات، غير أننا نحن 

ال نتخذ القرار فالمسؤولون هم من يتخذونه.

أيضا  هي  نقدمها  التي  السيناريوهات  ه��ذه 
مساهمة في الحوار الديمقراطي، حيث نوفر جميع 
المعطيات في جميع الحاالت الممكنة، وبهذا يمكن 
فمن  نتجه،  أن  يمكن  أين  إلى  يعرفوا  أن  للناس 

نحو  التوجه  يختاروا  لن  المواطنين  أن  المؤكد 
السيناريو األسوأ، فالمواطن بطبعه ذكي ويجب 
احتياطاته،  يأخذ  وبالتالي  المعطيات،  يحلل  أن 

بارتداء الكمامات والتزام تعليمات التباعد.
 تقصد تعليمات التباعد االجتماعي؟

نسميها  أن  يجب  الحقيقة  في  )ضاحكا(...   >
االجتماعي،  التباعد  وليس  الجسدي  التباعد 

فاألجساد هي التي يجب أن تتباعد لكن يجب أن 
نبقى أقرب إلى بعضنا اجتماعيا. إذا لم نلتزم بهذه 
المصابين  أع���داد  أن  ال��م��ؤك��د  فمن  التعليمات 

ستتضاعف 5 أو 6 مرات، وهذا ما ال نريده. 
هذه السيناريوهات التي أصدرناها في التقرير 
لهم  لتشكل  الباحثون،  يستغلها  أن  كذلك  يمكن 
وتحكيم  والتنافس  وال��ح��وار  للمناقشة  أرضية 

المنهجيات.
أستحضر  أن  علي  لكل  متفائل،  بطبيعتي  أنا 
المخاطر التي يمكن أن تحصل، وعلي دراسة تلك 
منا  ك��ل  يتحمل  ح��ت��ى  ت��ح��ق��ق��ت،  إذا  ال��م��خ��اط��ر 

مسؤوليته.
 ل���ك���ن ع���ل���ى م������اذا ب��ن��ي��ت��م ه���ذه 

الفرضيات؟
< الفرضيات تكون مبنية على ما هو موجود. 
للناس  ن��ض��ع  أن  أردن������ا  ال��ت��ق��ري��ر  خ����الل  م���ن 
الحجر  ق���رار  أن  يفهموا  حتى  السيناريوهات 
الصحي كان ضروريا، فلو لم نطبق الحجر الصحي 

كان سيصاب 17 مليون مغربي بالفيروس.
 وفي هذه الحالة يمكن أن ينهار النظام 

الصحي..
< أكيد سينهار النظام الصحي. الحظ كيف أن 

انجلترا وجدت صعوبات في البداية.
إن  يقول  الذي  الطرح  انطلقنا من  تقريرنا  في 

المغرب اتخذ قرارات مهمة من خالل تعبئة القدرات 
االستشفائية وتعبئة األموال العمومية والخاصة 
ولذلك  كورونا،  جائحة  تدبير  صندوق  إط��ار  في 
تجنبنا ماليين اإلصابات في سيناريو سيء، ورغم 
ذلك ال بد أن نخرج من هذا الحجر، فالخروج من 
واجتماعية،  اقتصادية  ض���رورة  يبقى  الحجر 

ونفسانية كذلك.

السيناريوهات التي نقدمها مساهمة في 
النقاش الديمقراطي وأرضية للباحثين للحوار

ثلث األسر المغربية بدون دخل و 13 ٪ فقط تلقت مساعدات الدولة
أظهر البحث الميداني الذي أجرته المندوبية 
السامية للتخطيط، خالل الفترة الممتدة من 14 
إلى 23 أبريل المنصرم من أجل تتبع تكيف نمط 
عيش األسر تحت وطأة الحجر الصحي، أن ثلث 
األسر تقريبا )34 في المائة( وجدت نفسها بدون 
أثناء  للدخل بسبب توقف أنشطتها  أي مصدر 

الحجر الصحي.
هذه  أن  لها  مذكرة  في  أوضحت  المندوبية 
النسبة تعتبر مرتفعة بشكل طفيف في صفوف 
األسر القروية ) 35 في المائة( مقارنة مع األسر 
الحضرية )33 في المائة(، ومتباينة بشكل كبير 
حسب مستوى المعيشة ومهنة رب األسرة، حيث 
تصل إلى 44 في المائة بالنسبة لألسر الفقيرة، 
التي تعيش في مساكن  المائة لألسر  في  و42 
عشوائية، و54 في المائة في صفوف الحرفيين 
والعمال المؤهلين، و47 في المائة بين التجار، 
العاملة  وال��ي��د  ال��ع��م��ال  ب��ي��ن  ال��م��ائ��ة  ف��ي  و46 

الفالحية.
يشير  لألسر،  المالي  بالوضع  يتعلق  ما  في 
النفقات  بالكاد  يغطي  الدخل  أن  إل��ى  البحث، 
بالنسبة ل� 38 في المائة ) 39 في المائة بالوسط 
الحضري و35 في المائة بالوسط القروي(، في 
حين تضطر 22 في المائة من األسر إلى استخدام 
مدخراتها )20 في المائة بالوسط الحضري و26 

في المائة بالوسط القروي(.
وحسب البحث، فإن 14 بالمائة من األسر تلجأ 
إلى االستدانة من أجل تمويل نفقاتها خالل هذه 
الفترة )12 في المائة بالوسط الحضري و17 في 
المائة بالوسط القروي(، فيما تعتمد 8 في المائة 
من األسر على المساعدات التي تقدمها الدولة 
لتغطية نفقاتها اليومية )9 في المائة بالوسط 

الحضري و5 في المائة بالوسط القروي(.
أسرة  تلقت  التقرير،  يقول  ذل��ك،  على  وبناء 
المائة(  ف��ي   19  ( أس��ر  ك��ل خمس  م��ن  واح���دة 
مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل. 
13 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية 
راميد)RAMED(، و6 في المائة في إطار برنامج 
مساعدة األجراء بالقطاع المنظم للمنخرطين في 
ال���������ص���������ن���������دوق ال��������وط��������ن��������ي ل����ل����ض����م����ان 

.)CNSS(االجتماعي
وأفاد البحث أيضا أن 49 في المائة من أرباب 
األسر أكدت أن واحدا على األقل من بين أفرادها 
النشيطين المشتغلين اضطر إلى توقيف نشاطه، 
طرف  م��ن  مساعدة  تلقوا  منهم  المائة  ف��ي   40

الحكومة أو من طرف المشغل.
أوضحت  فقد  ال��م��س��اع��دة،  م��ص��در  وبحسب 
التحويالت  من  المائة  في   31 أن  المندوبية، 
الواردة تأتي من الدولة من خالل برنامج مساعدة 

األجراء بالقطاع المنظم )CNSS(.. 34 في المائة 
ال��م��ائ��ة بالوسط  ف��ي  ال��ح��ض��ري و16  ب��ال��وس��ط 
القروي. ومقارنة مع مجموع األسر المغربية، تبلغ 
نسبة األسر المستفيدة من هذا البرنامج 6 في 
المائة )8 في المائة بالوسط الحضري، و2 في 

المائة بالوسط القروي(.
المستفيدة،  المائة من األسر  67 في  أن  كما 
الدولة من خالل  تشير إلى تلقيها مساعدة من 
استهدافها ببرنامج راميد، )63 في المائة بالوسط 

الحضري و81 في المائة بالوسط القروي(.
وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13 
في المائة، )15 في المائة بالوسط الحضري و9 
في المائة بالوسط القروي(، وهي تصل إلى 22 
في المائة بالنسبة لألسر التي يدبر أمورها عمال 
بالنسبة  المائة  في  و19  فالحية،  عاملة  يد  أو 
المائة  في  و16  المؤهلين،  والحرفيين  للعمال 

للتجار.
وباإلضافة إلى ذلك، استفادت 18 في المائة 
من األسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة 
الدولة، )13 في المائة بالوسط الحضري، و26 
في المائة بالوسط القروي(. وهي تمثل 3.6 في 

المائة من األسر المغربية.
وعليه، تعتبر ثالثة أسر تقريبا من أصل أربعة 
المستفيدة من مساعدة الدولة )72 في المائة(، 

مع اإلشارة إلى أن هذه المساعدات ليست كافية 
للتعويض عن فقدان المداخيل. 75،9 في المائة 
بالوسط  المائة  في  و55،7  الحضري  بالوسط 

القروي.
المندوبية كشفت كذلك في تقريرها األسباب 
التي دفعت عدًدا من المغاربة إلى كسر الحجر 
الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا. وذكرت 
إلى  اض��ط��روا  المغاربة  م��ن  المائة  ف��ي   94 أن 
الخروج في خالل فترة الحجر الصحي من أجل 

التموين.
ال�95 في  النسبة  بأَنّ هذه  الدراسة،  وأف��ادت 
المائة تصل بالنسبة ألرباب األسر، و75 في المائة 
بالنسبة للراشدين »ما بين 25 و59 سنة«، ثم 68 
في المائة بالنسبة لزوجة رّب األسرة أو زوج رّبة 
 24-18 العمرية  الفئة  م��ن  وال��ش��ب��اب  األس���رة 

سنة.
وأضافت الدراسة ذاتها، أن الخروج إلى العمل 
ُيعُدّ ثاني سبب لكسر الحجر الصحي، حيث أن 
30 في المائة من األسر خرج أحدها لهذا الغرض، 
كما أن 10 في المائة من المغاربة خرجوا ألجل 
ف��ي المائة من  �����ة، و7  ق��ض��اء األغ���راض اإلدارَيّ
منهم  المائة  في  و7  للترفيه،  خرجوا  المغاربة 
الرعاية  أج���ل  م���ن  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر  ك���س���روا 

ة. الطبَيّ

الخروج من الحجر ضرورة 
اقتصادية واجتماعية 

ونفسية للمواطنين

الحجر  م��ن  ال��خ��روج  إن  ق��ل��ت   
أنتم  نفسانية،  ض���رورة  الصحي 
تهم  دراس��ة  تنجزون  بالمناسبة 
األسر المغربية، ما هي الخاصات 

التي توصلتم لها؟
< الدراسة أصدرناها صباح يوم الثالثاء 
األسر  م��اي، سألنا من خاللها عينة من   19
)2350 أسرة في الفترة ما بين 14 و23 أبريل( 
عن عيشهم في ظل الحجر الصحي، وهناك من 
قال لنا أنهم يتعاركون داخل البيت الواحد، 
ومنهم من تعرض الضطرابات نفسية بسبب 
الحجر الصحي، وهناك من أصيب باالكتئاب، 
وهناك أسر لم تجد ما تأكله، وهناك من فقد 
شغله ويقول أنه من الصعب جدا أن يسترجعه 
ويتساءل عن مصيره في المستقبل، وهناك 
من هو متشائم بشكل كبير، ويمكن أن تجد 
ك���ذل���ك م���ن ي��ط��ال��ب ب��ت��م��دي��د ف���ت���رة الحجر 

الصحي.
التي  األس��ر  من  العينة  ه��ذه  كذلك  سألنا 
نتواصل معها هاتفيا عن أبنائها وهل يتابعون 
دراستهم عن بعد من المنزل، فوجدنا أن هناك 
من ال يتابع الدروس ألنهم ال يمتلكون الوسائل، 
الدروس  يتابعون  من  التالميذ  من  وهناك 
أولياء  من  وهناك  أمورهم  أولياء  بمساعدة 
متابعة  ف��ي  أبنائهم  يرافقون  ال  م��ن  األم���ور 

الدروس عن بعد.
وهكذا فقد قمنا بمسح كبير بخصوص عدد 
من األسر وتوصلنا إلى خالصات، ونقول أن 
فترة الحجر الصحي ال يمكن أن تطول بشكل 

أكبر.
وقبل ذلك أصدرنا في المندوبية السامية 
الظرفية  ب��خ��ص��وص  دراس�����ات  للتخطيط 
المجتمع  ح�����ول  ودراس��������ة  االق���ت���ص���ادي���ة 
وكيف  األسر  ودراس��ات حول  والمستهلكين 

تتصور المستقبل.
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من اآلن يا إخوان: الكمامة جزء من صورتنا 
في الشارع

ال صورة اليوم تظهر في وسائل اإلعالم المرئي 
وااللكتروني والورقي المنشور على »الديجيتال«، 
بدون قناع. حتى الملك محمد السادس برز في 
الصور المنشورة وعلى شاشة التلفزيون وهو 
يرتدي الكمامة. ومسؤولون كبار، نساء ورجال، 

يطلون علينا وهم يرتدون الكمامات.. لقد أصبح 
األمر مألوفا.

باألمس فقط، كانت األقنعة الصحية تحيل إلى 
مستوى علمي، مرتبطة بأقسام الجراحة واألطباء 
الجراحين أو أطباء األسنان.. كما يتم استعمالها 
لدى المختصين في مختبرات علمية أو يرتديها 
ربان  أو  السامة،  الغازات  اتقاء  يحاولون  من 
الطائرات الحربية التي تشق طريقها عاليا في 
األجواء حيث يقل الهواء. اليوم تم تعميم القناع 
على البشرية كلها، فأصبحنا كمغاربة معرضين 
للمرض وللغرامة أو السجن حتى إذا ما خالفنا 
بموجب  »الكمامة«  الرتداء  الصحية  التعليمات 

نص قانوني.
القناع   ،19 كوفيد  فيروس  علينا  فرض  لقد 
الصحي ليغدو مثل القبعة والنظارات والقفاز.. 
الكمامات  اليوم نحن نرتدي  لباسنا.  جزءا من 
)80 سنتيما  تباع بسعر موحد  التي  الصحية 
النسيج  شركات  ستدخل  غ��دا  لكن  ل��ل��واح��دة(، 
وصناعة الموضة، لتكيف أذواق الناس، وتعرض 
مع  تتناسب  الصحية  لألقنعة  ماركات  عليهم 
هندامهم،  ول��ون  شعرهم  وتسريحة  بشرتهم 
كمامات للصيف وأخرى للشتاء، كمامات لعامة 
الناس وكمامات لخاصتهم، وكما تبدع الشركات 
أزياء خاصة بعمالها، سوف تجتهد  والمعامل 

لنسج كمامات عليها رمزها اإلشهاري الذي يميز 
ط��واق��م��ه��ا، وداخ����ل ال��ش��رك��ة ذات��ه��ا ق��د تعكس 
مستوى  أو  ال��م��ه��م��ة  أو  ال��م��وق��ع  ال��ك��م��ام��ات 
ونوع  األل���وان  حسب  الشركة  ف��ي  المسؤولية 
القماش، وقد تلجأ قطاعات عديدة مثل الصحة 
والقوات  ال��م��ل��ك��ي  وال�����درك  وال��ج��ي��ش  واألم����ن 
إلى  المدنية...  والوقاية  والجمارك  المساعدة 

تقديم طلبات عروض لصنع كمامات خاصة بكل 
سلك أو مؤسسة، يصبح هويتها البصرية، وقد 
نكتشف »كراد« أو رتبة مسؤول انطالقا من نوع 

وشكل ولون الكمامة.
المستجد  كورونا  فيروس  مقام  طال  وكلما 
بيننا، تفننت الشركات المنتجة الخاصة باللباس 
ألنواع الكمامات، التي بدأت الماركات العالمية 
الفيروس  معطيات  مع  الموضة  صناعة  تكيف 

الجديد.

سنألف عبارات جديدة في عالم الموضة التي 
ستعرض علينا شركاتها المختصة أصنافا زاهية 
متنوعة من »الكمامات«: »أقنعة بوجه األزهار«، 
»مع كل قناع تشتريه هناك مطهر خاص مجانا«، 
»كمامات محدودة العرض تباع بشكل فردي أو 
في أحزمة من ثالثة أنواع، متوفرة في مواقعنا 
فقط«.. »اشتر اآلن أونالين، وبقى فدارك«.. »أقنعة 

»قناع  دره��م«..  بكذا  الغسالة  في  للغسل  قابلة 
للوجه الملون، وآخر للوجه المستدير، ومجموعة 
الوجه  أش��ك��ال  لتناسب  للتعديل  قابلة  أقنعة 
بلون  بثوب  مخاط  القطن  من  قناع  المتنوعة، 
التوت البري أو القزحي المناسب للصيف، واق 
»قناع  أق��وى«..  تعبيرا  لبشرتك  ومريح ويعطي 
للوجه المنتفخ، بنظارة أو بدونها، متوفر باللون 
لكل  السماوي،  الجاذب واألزرق  البني، األحمر 
وحدة يتم شراؤها تتبرع شركتنا بقناع مجاني 
من  مصنوع  رومانسي  »قناع  ال��ج��ودة«..  عالي 
األقمشة المتبقية من إنتاج فساتين الزفاف أو 
تميز عالمتنا  التي  والّتنانير  الفاسي  القفطان 
التجارية. صديق للبيئة، مزركش بمجموعة من 
أكسسوارات القطن والكتان«، »قناع بقوة حماية 
االستخدامات،  متعدد  الفيروس..  ضد  خارقة 

صالح للسهرات واللقاءات الرومانسية«.
التي  اإلعالنية  اإلغ��راءات  هذه  مثل  سنعتاد 
وأشكال  لألزياء  العالمية  الماركات  ستقدمها 
� في مدن  الموضة، وفي اآلن ذاته برزت بيننا 
كالرباط، فاس، سال وتطوان، خياطات تقليديات 
من  ال��ج��دي��دة  منتوجاتهن  ي��ع��رض��ن  أص��ب��ح��ن 
التقليدي  ال��زي  م��ع  تتماشى  التي  »الكمامة« 
المغربي األصيل والمصنوعة يدويا بما يناسب 
المنتوجات  ه��ذه  تتطور  وق��د  ال��رف��ي��ع،  ال���ذوق 
لعرضها على السياح األجانب، الذي قد يقبلون 
عليها كما البلغة والقفطان والسلهام والطربوش 
إبداعيا  تحديا  الكمامة  ستصبح  المغربي! 

بامتياز.

داللة  المغربي  المشهد  في  الكمامة  اكتست 
على  الفايسبوكيون  احتج  فعندما  سياسية، 
مشروع قانون 22.20 الذي تم تأجيل النظر فيه 
بعد سخط المغاربة، أرفقوا ذلك بصورة لكمامة 
وعليها رقم القانون إياه، وعبارة »تكميم األفواه«. 
فالكمامة هنا ليست لها وظيفة حمائية، ليست 

بين الموضة والتمايز الطبقي والسخرية وحديث العيون

في نهاية األسبوع الماضي، صرح 
الدكتور مايك رايان المدير 

التنفيذي لبرنامج الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية أن: 
"فيروس كورونا المستجد قد 

يستمر إلى األبد، وربما يصبح مجرد 
فيروس متوطن آخر في 

مجتمعاتنا"، وقد ال يختفي أبدا 
مثله مثل نقص المناعة 

المكتسبة الذي بقى قائما بيننا 
منذ 1984، ومعنى هذا أنه 

سيفرض علينا التعايش مع هذا 
الوباء الفتاك، كتهديد مستمر، 
وإذا كانت البشرية قد طورت 

ذاتها، بحيازتها القدرة على 
ممارسة الحياة االجتماعية 

والنشاط االقتصادي حتى في ظل 
تهديد كوارث طبيعية أو بشرية 

مستمرة أو دائمة في الماضي، 
فإن استمرار الفيروس لن يكون 
مشكلة صحية فقط، بل سيفرز 

أنماطا ثقافية جديدة، وقيما 
وتمثالت موازية، إذ سيصبح 
القناع الصحي جزءا من لباسنا 

اليومي، وستدخل الموضة على 
الخط لعرض منتوجات جديدة من 
أشكال "الكمامة" للنساء والرجال، 

للكبار والصغار، وحسب مختلف 
المهن، وستغدو الكمامة مثل 

اللثام، جزءا من الموروث الثقافي، 
محمال بدالالت رمزية، هي ما 

نحاول أن نستقرئه هنا من خالل 
آراء المختصين والباحثين.

زينب مركز

zaraaa10@hotmail.fr 

المغاربة والكمامات التي ستصبح
 جزءا من الحياة

تسوق اآلن:
 أقنعة بألوان 

قزحية ومظهر 
رومانسي

الكمامة 
والسياسة.. الوجه 

اآلخر للتكميم



األيـــام األسبوعية11

/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

قناعا صحيا، بل تحمل رسالة سياسية، هي رفض 
الصمت وتقييد حرية التعبير والرأي، إنها ذات 
بعد احتجاجي: ترفض، وتندد، وتستنكر الهجوم 

على الحق في حرية الكالم.
في مشهد بالبرلمان زمن رئاسة عبد اإلله ابن 
كيران للحكومة، وضع مستشارو حزب األصالة 
 )X( بعالمة  أفواههم  على  كمامة  والمعاصرة 
سوداء، وأضربوا عن الكالم، في احتجاج سياسي 
غير مسبوق بقبة البرلمان، دون نسيان وضع 
المتظاهرين ألقنعة وكمامات على أفواههم أثناء 
التي  للدموع  المسيلة  للغازات  اتقاء  التظاهر، 
يطلقها األمن أو إخفاء لوجوههم عن الكاميرات 
يغدو  لن  اليوم  تعقبهم..  من  خوفا  المترصدة 

للكمامة هذا التعبير السياسي.

األغنية  تقول  دوا«  ما  وفمك  قالوها  »عينيك 
الشعبية، وها هي العين تصبح مركز التعبير في 
وجه اإلنسان. لقرون عديدة ظلت سيمياء القول، 
تغنى  وكم  والحب..  الغواية،  السحر،  التعبير، 
الشعراء بسحر العيون باعتبارها المركز الذي 
فيه كل تعبيراتنا وعواطفنا، كما يقول  تتجلى 
الشاعر العربي جرير: إن العيون التي في طرفها 
حور .. قتلننا ثم لم يحيين قتالنا. كما تم التغني 
بالخمار أو اللثام الذي يبرز سحر األعين مثل 

رائعة »قل للمليحة في الخمار األسود«.
وفي تقاليد الزي المغربي، كان اللثام أو الخمار 
أو النقاب جزءا من لباس المرأة المغربية، التي 
كانت تركز على جمال عينيها كمدخل لقلب الرجل، 
»العين«  بسيميوطيقا  المغربية  الثقافة  اغتنت 
كمركز عاطفي، مدخل للسحر واالفتتان، وتعبير 
ومركز  وال��دالل،  والحشمة  والغضب  الحب  عن 
وقع  حتى  اإلنسانية،  العالقات  في  التواصل 

االحتكاك بالغرب، وأصبح لباس المرأة »داال على 
القهر والعنف االجتماعي وتمييز النوع«، فتخلت 
المرأة ضمن موجة التحرر عن اللثام أو الخمار، 
فانتقل السحر إلى األنف والفم خاصة، الذي دخل 
مع  البالستيكية  وال��ج��راح��ة  التجميل  عصر 
البوطوكس والفيلر، للزيادة والتكبير والتحجيم، 
فلم يعد كحل العيون هو محط السحر بل أحمر 
الشفاه، وانتقل التزيين من الطبيعة إلى الصناعة، 

خاصة لدى النجوم والمشاهير.
مع فيروس كورونا المستجد، الذي غّلق أبواب 

مراكز الحالقة والتجميل، ومع فرض الكمامة التي 
تغطي الفم واألنف خاصة، سيعود السحر ومركز 
التعبير إلى العيون، لذلك سخر الفايسبوكيون 
المغاربة بشكل دال من النساء اللواتي خسرن 
األخير  الفم واألنف وفي  الماليين على تجميل 

سيضعن عليها كمامة ب�80 سنتيما!
سينعش  لباسنا،  من  كجزء  »الكمامة«  ظهور 
صناعة األعين في الجراحة التجميلية، وسيجعلها 
في  أساسية  وحاسة  واإلي��ح��اء  للتعبير  مركزا 

التواصل بيننا.

اللثام أو النقاب )خارج معناه الشرقي( لباس تقليدي 
مغربي أصيل، ظل يخضع لتفسيرات ثقافية عديدة، منها 
لدى النساء أنه يمثل الحياء ويرمز إلى العفة والحشمة، 
فيما هو في الثقافة الصحراوية، مقترن باللثام األسود 
الشمس  ح��رارة  من  للوقاية  الصحراوي  يلبسه  ال��ذي 
والرياح الشديدة المحملة بالرمال التي تؤذي الوجه، 
وقد ارتبط اللثام بالمرابطين من لمتونة ويذكر صاحب 
»االستقصا« أن »موطن هؤالء الملثمين أرض الصحراء 
والرمال الجنوبية فيما بين بالد البربر وبالد السودان. 
يكشفون  وال  يتلثمون  ألنهم  الملثمون  لهم  قيل  وإنما 

وجوههم أصال«.
وروى ابن خلكان في كتابه »وفيات األعيان«: أن »اللثام 
سنة لهم يتوارثونها خلفا عن سلف، وسبب ذلك على ما 
قيل أن الخواص منهم كانوا يتلثمون لشدة البرد والحر، 
فكثر ذلك حتى صارت تفعله عامتهم، وقيل كان سببه أن 
قوما من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن 

بيوتهم فيطرقون الحي، فيأخذون 
المال والحريم، فأشار عليهم بعض 
في  النساء  يبعثوا  أن  مشايخهم 
زي الرجال إلى ناحية ويقعدوا هم 
في البيوت متلثمين في زي النساء، 
العدو وظنوهم نساء  أتاهم  فإذا 
خرجوا عليهم، ففعلوا ذلك وثاروا 
عليهم بالسيوف فقتلوهم فلزموا 
اللثام تبركا به بما حصل لهم من 

الظفر بالعدو«.
ويورد عز الدين ابن األثير رواية 
المرابطين  تسمية  لسبب  أخ��رى 
»الكامل«:  كتابه  ف��ي  بالملثمين 
فيسرد قائاًل أن »سبب تلثمهم أن 
طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين 
على عدو لهم فخالفهم العدو إلى 
بيوتهم ولم يكن بها إال المشايخ 
تحقق  فلما  والنساء،  والصبيان 
المشايخ أنه العدو أمر النساء أن 
ويتلثمن  ال��رج��ال  ث��ي��اب  يلبسن 

ويضيقن اللثام حتى ال يعرفن، ويلبسن السالح ففعلن 
ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واستدار النساء 
فظنه  عظيما  جمعا  رأى  العدو  أش��رف  فلما  بالبيوت، 
رجاال، وقالوا هؤالء عند حريمهم يقاتلون عنهم قتال 
الموت والرأي أن نسوق النعم ونمضي، فإن اتبعونا 
قاتلناهم خارجا عن حريمهم، فبينما هم في جمع النعم 
من المراعي، إذ أقبل رجال إلى الحي فبقي العدو بينهم 
وبين النساء، فقتلوا من العدو خلقا كثيرا، وكان من قتل 
ال��ن��س��اء أك��ث��ر، ف��م��ن ذل���ك ال��وق��ت ج��ع��ل��وا ال��ل��ث��ام سنة 
يالزمونها، فال يعرف الشيخ من الشاب، وال يزيلونه ليال 

وال نهارا، وفي ذلك يقول أبو محمد بن حامد الكاتب:
»قوم لهم شرف العال من ِحمير .. وإذا انتموا صنهاجة 

فهم هم
عليهم  الحياء  غلب   .. كل فضيلة  إح��راز  ح��ووا  لما 

فتلثموا«.

في تقاليد الزي 
المغربي، كان اللثام 
أو الخمار أو النقاب 

جزءا من لباس 
المرأة المغربية، 
التي كانت تركز 

على جمال عينيها 
كمدخل لقلب الرجل
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هذه أسباب ارتداء المرابطين للثام 
حتى لقبوا بـ»الملثمين«

للكمامة في المغرب دالالت 
قدحية وحيوانية أيضا

حيث  العلمي،  التمييز  خ���ارج 
باألطباء  الصحي  القناع  ارت��ب��ط 
المختبرات  وعلماء  الجراحيين 
خاصة، وخارج الدالالت السياسية 
لوضع الكمامة على الفم احتجاجا 
فإن  ال��ح��ري��ات،  وكبت  القمع  ض��د 
الكمامة - سواء في اللسان العربي 
المغربي  الجمعي  الالوعي  في  أو 
- تحيل على بعد قدحي، فالكمامة 
ُيجعل  »ما  اللغوي هي  األصل  في 
لئال  البعير  أو  الحمار  أن��ف  على 
يؤذيه الذباب، وتجمع على كمائم 
وك��م��ام��ات«، وه��ي »م��ا ُيشد ب��ه فم 
الدابة لئال تعض أو تأكل«. وانتقل 
ذلك إلى المجال الرمزي مثل تكميم 
األفواه، وقد يدل على حكمة الصمت 
لتالفي الخطر وردود الفعل السيئة 
على  »ندير  المغربي:  السياق  في 

فمي كمامة«.
هذه الكمامات التي سنحيا بها 
� كما استعارات عبد السالم بنعبد 
جديدة  دالالت  ستكتسي   � العالي 
مرتبطة بالصحة، منها الخوف من 
إنها  الخارجي،  العالم  ومن  اآلخر 
أش��ب��ه ب��س��الح ل��ل��دف��اع ف��ي ساحة 
معركة أمام عدو مجهول. إن التخلي 
مستمرا  ت��ه��دي��دا  سيشكل  ع��ن��ه��ا 
للحياة، لذلك سيتم قبولها والتعايش 
كل  ستملؤه  جديد  كلباس  معها، 
والمجازات  باالستعارات  جماعة 
التي تكشف عن وعيها والوعيها في 

آن.

فيروس كورونا يعيد لألعين سحرها



للكمامة الطبية لها وجهان بلونْين مختلفْين، 
لون أزرق ولون أبيض. وقد تم تصميم الكمامة 
بهذين اللونين لغرض معين وليس لمجرد تلوينها 
وتزيينها، فهي مصممة بحيث تبدأ عملية الفلترة 
من اللون األبيض باتجاه األزرق وليس العكس 
.فجهة اللون األزرق هي التي تحتوي على طبقة 
مفلترة تمنع دخول أي نوع من الميكروبات، »ألنها 
الطبقة  للغاية،  رفيعة  طبقات  ثالث  من  مكونة 
الُوسطى منها تعمل كمصفاة للميكروبات؛ حيث 
الهواء  تصفية  على  ق��ادر  سائل  على  تحتوي 
تلتصق  بحيث  الكمامة  ترتدي  عندما  الداخل، 
الجهة ذات اللون األزرق بوجهك فإن هذه الطبقة 
تحميك من التعرض للعدوى من البيئة المحيطة، 
خاصًة في البيئات الغنية بمسببات المرض مثل 
المستشفيات واألماكن المزدحمة. أما الجهة ذات 

اللون األبيض، فهي مصّممة الستقبال هواء الزفير 
قد يخرج معه.  ال��ذي  وال���رذاذ  األب��خ��رة  وحجز 
يتجّمع كل ذلك على سطح الكمامة األبيض الذي 
يمنع خروجها للخارج، والهدف من تصميم هذه 
انتشار  من  اآلخرين  حماية  فقط  ليس  الجهة، 
وإشعاره  أيًضا  المريض  وحماية  بل  العدوى، 
من  ف��ال��ه��دف  المستشفيات،  ف��ي  ب��ال��راح��ة.أم��ا 
استخدامها المحافظة على غرف التعقيم؛ حيث 
يتم ارتداء الكمامة بهذه الطريقة لمنع احتمالية 
وطاقم  األط��ب��اء  زفير  عبر  الميكروبات  خ��روج 
التمريض للوسط المعّقم. الحظ أن األطباء عند 
ارتدائهم الكمامات الطبية داخل غرفة العمليات، 
يجعلون الجانب األزرق للخارج واألبيض مالصقا 
لوجوههم على الرغم من كونهم أصحاء، حرًصا 

على بيئة غرفة العمليات المعّقمة«.
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أسرار اللون األزرق واألبيض في الكمامة الطبية

العدد : 899 | من 21 إلى 27 ماي 2020

عدم ارتداء اللثام مثل عدم ستر   العورة
اعتبار  ف��ي  اب��ن خ��ل��دون محقا  ك��ان 
اللباس ليس مجرد زي لمقاومة الطبيعة 
الزمن  مرور  يغدو مع  بل  تقلباتها  في 
التي  الثقافية  والقيم  بالرموز  محمال 
تعطيه دالالت متباينة حسب كل سياق 
فالطوارق الذين  وث��ق��اف��ي،  اجتماعي 
َتَماَشْق، َكْل  أنفسهم: َكْل  ي��س��م��ون 
َتَماَجْق، َكْل َتَماَهْق، األمة األمازيغية التي 
في  ال���ك���ب���رى،  تستوطن الصحراء 
جنوب الجزائر، وأزواد شمال مالي، 
غرب ليبيا،  وجنوب  وشمال النيجر، 
وشمال بوركينا فاسو.. والذين اختلف 
المؤرخون في تسميتهم باسم الطوارق 
بين قائل أن سبب تسميتهم بالطوارق 
نسبة إلى طروقهم الصحراء وتوغلهم 
فيها، ومن قائل أن سبب التسمية هو 
انتسابهم إلى طارق بن زياد، والراجح 
أن اسم طوارق نسبة إلى تارجا، وتعني 
وهي  ال��م��ي��اه،  بمنابع  الغنية  األرض 
منطقة واحات فزان التي كانت تحوي 
أك��ب��ر م���خ���زون ل��ل��م��ي��اه ال��ج��وف��ي��ة في 
األزمان.  أق��دم  منذ  الكبرى  الصحراء 
يتميزون  م��س��ل��م��ون  وه���م  ف��ال��ط��وارق 
ب�«اللثام« الذي يتقنع به رجالهم، وهو 
واج��ب ف��ي ال��ع��رف وال��ع��ادات عندهم، 
والتخلي عنه مسبة وعار، والرجل الذي 
ال يغطي وجهه باللثام مثل الرجل الذي 
ال يستر ع��ورت��ه، ورج���ال ال��ط��وارق ال 

ال��ل��ث��ام عن  ي��س��ت��ط��ي��ع��ون أن ي��رف��ع��وا 
وجوههم حتى أثناء األكل، إذ على الرجل 
أن يوصل األكل إلى فمه من تحت اللثام، 
أن  للرجل  ينبغي  ال  النوم  عند  وحتى 
النساء  سفور  مقابل  هذا  لثامه،  ينزع 
في  خاصة  بوضعية  يتمتعن  اللواتي 
مجتمع الطوارق، فهن يسرن بغير لثام 
الطوارق  نساء  وتتزين  تحررا،  وأكثر 

بالخالخل التي يتم وضعها في الرجلين، 
وتتعمد غير المتزوجات إسماع الرجال 
أرجلهن،  في  الخالخل  طقطقة  ص��وت 
متزينة  المرأة  أن  تنبيها  ذلك  باعتبار 
وغير متزوجة، فيما يعتبر عارا إذا ما 
تخلى الرجل عن اللثام لدى الطوارق، 
حيث غدا اللثام محمال بقواعد اجتماعية 
وقيم ثقافية تنظم المجتمع الطوارقي.

المــلف

تحدي الحايك 
واللثام الذي رفعه 

مغاربة قبل كورونا

في رمضان 2019، رفع 
العودة  تحدي  المغاربة 
التقليدي  ال��ل��ب��اس  إل���ى 
المغربي األصيل، انطلقت 
لشابة  فيديو  مع  الفكرة 
تطوانية وصور لها وهي 
وسرعان  الحايك،  ترتدي 

التواصل  مواقع  والشريط  الصور  غزت  ما 
االجتماعي، وارتدت فتيات الجلباب والحايك 
واللثام التقليدي وتجولن به في الشوارع، 
الرفيع«،  ال���ذوق  إل��ى  »ال��ع��ودة  شعار  تحت 
ومّست الدعوة نجوما ومشاهير، مثل سناء 
عكرود التي كتبت: »أحببت كثيرا تحدي الزي 
قصة  منه  استلهمت  ألنني  القديم  المغربي 
فيه  ظ��ه��رت  ال���ذي  ال���ّدي���ب«  »ع���رس  فيلمي 
دفء  من  أنهل  زلت  وما  واللثام  بالجلباب 
وتفرد تلك الفترة، وددت المشاركة في هذا 
التحدي الواسع، أعشق جالبيب تلك الفترة 

والخمار والحايك«.
ت��داول صور  تم   ،2012 يونيو  قبلها في 
لنساء مغربيات وهن يرتدين اللثام أو الخمار 
باعتبارها دعوة للعودة إلى العراقة واألصالة، 
الثوب  لعالقة  بالحنين،  أش��ب��ه  األم���ر  ك��ان 
التقليدي بالوقار والحشمة، وقد يكون أيضا 
المتشدد  الشرقي  الزي  أن��واع  مواجهة  في 
الزاحف بقوة عبر البرقع والتشادور أو ما 
ب� »الحجاب اإلخواني«، وحسب من  يسمى 
الشباب على مواقع  الحملة من  ق��ادوا هذه 
فايسبوك  خ��اص��ة  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��واص��ل 
اللثام  تشالنج  هاشتاغ:  عبر  وأنستغرام 
والحايك المغربي، فهو محاولة لرد االعتبار 
لزي المرأة المغربية التقليدي الذي كان يرمز 

إلى الوقار والحشمة.

االجتماعي  التواصل  تداولت وسائط  الماضي،  مارس  نهاية شهر  في 
تغريدة تقول بأن الفنانة اإلماراتية أحالم اقتنت كمامة مرصعة باأللماس 
هي األغلى في العالم، وأرفق الناشر تغريدته التي غزت »السوشيال ميديا« 

بصور أحالم وبجانبها صورة كمامة مرّصعة بأحجار األلماس.
فانهالت الردود على المطربة اإلماراتية، كلها لوم ونقد للفنانة أحالم التي 
ستنشر تغريدة على حسابها في تويتر تقول: »إذا خاطبك السفيه قل سالما، 

واحد  على  أرد  وي��ش 
سفيه مثلك«، وأوضحت 
المنشورة  الكمامة  أن 
تصميم  م���ج���رد  ه����ي 
»فوتوشوب« من شخص 
ساخر لكن تم استغالله 
بغض  إليها.  لإلساءة 
يقول  ع���م���ن  ال���ن���ظ���ر 
رمزية  ف��إن  الحقيقة، 
ال������ت������داول ال����واس����ع 
أحالم  كمامة  لتغريدة 
باأللماس،  المرصعة 
كانت حقيقية أم مجرد 
ما  تعكس  فوتوشوب، 
يشبه »حربا طبقية« من 
وتمايزات  اخ��ت��الف��ات 
الالوعي  يستشعرها 
ال��ج��م��اع��ي ح��ت��ى على 
م����س����ت����وى ال����ق����ن����اع 

الصحي.

حكاية كمامة المطربة أحالم 
المرصعة باأللماس 

عندما ترتدي 
الكمامة بحيث 

تلتصق الجهة ذات 
اللون األزرق بوجهك 

فإن هذه الطبقة 
تحميك من التعرض 

للعدوى من البيئة 
المحيطة، خاصًة في 

البيئات الغنية 
بمسببات المرض 

مثل المستشفيات 
واألماكن المزدحمة
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 أصبحت الكمامة تغزو حياتنا وجوانب 
أنها ستعمر  من ممارستنا اليومية، ويبدو 
ناجح  لقاح  غياب  ظل  في  طويا  بيننا 
لفيروس كورونا المستجد. ما هي الدالالت 
في  الصحي  القناع  يحملها  التي  الرمزية 

اإلنسانية؟ الثقافة 
< ال أعرف ما إذا كان القناع قد ُوجد في التاريخ 
للوقاية من األمراض، ولكن قد يكون للقناع الصحي 
في معناه العادي رمزية بل رمزيات متعددة، كل ما 
من  ورثناها  التي  وال��رس��وم��ات  ال��ص��ور  أن  نعرفه 
الذين  أولئك  الناس، وخصوصا  أن  ُتظهر  الماضي 
يتكفلون بعالج المرضى زمن الوباء كانوا يضعون 
ك��ان��وا يعتبرون أن  ن���دري ه��ل  ك��م��ام��ات واق��ي��ة. ال 
الفيروسات يمكن أن تنتشر عبر الهواء أو أن األمر 
كان يتعلق بمنع رائحة الجثث المتحللة من التسلل 

إلى خياشيمهم.
اليوم في جل وسائل اإلعام   ال صورة 
التي  الكمامات  تلك  أقنعة،  وجود  بدون 
ارتبطت فقط باألطباء الجراحين، وفيما 
بعد سادت بقوة في آسيا، بدون شك ستفرز 
قيما جديدة، كاالنتقال من مركزية الفم 
العينين في  واألنف، والعودة إلى مركزية 

التواصل واالتصال؟
< أول مرة عشت فيها حالة غياب الفم وحضور 
العينين فقط كانت سنة 1990 في موريتانيا. كنت 
أدخل إلى أي متجر أو محل أو مقهى أو حتى مكتب، 
فأجد الناس رجاال ونساء يضعون لثاما، نحن عادة 
ما نركز على حركة الشفتين عندما نتكلم مع بعضنا 
البعض، ولم نتعلم قراءة اإلشارات من العينين. وثاني 
باليمن.   2010 سنة  كانت  الحالة  ه��ذه  عشت  م��رة 
التقيت سيدة قدمها لي مستشار السفارة المغربية 
بصنعاء ألنها كانت تود القدوم إلى المغرب للدراسة، 
فاتفقنا على أن نلتقي في فعالية ثقافية لليوم الموالي، 
وأنا بين جمع من األصدقاء وقفت أمامنا ما يفترض 
أنها سيدة ألنها كانت مغطاة بالكامل من الرأس إلى 
القدمين، وتوجهت لي بالكالم »دكتور موليم تذكرتني« 
فتساءلت كيف يمكن أن أتعرف إلى ثوب مثله مثل كل 
األثواب السوداء التي ترتديها السيدات في ذلك البلد؟ 
فأجابني يمني: »من العينين يا أخي، من العينين، 
أنظر إلى العينين«، قال ذلك وهو يشير بأصبعي يده 
إلى عينيه. إن كل ما يتحاشاه الناس في المغرب، أي 
النظر مليا في عيني سيدة لمعرفة ما تقول أو للتعرف 
اليمنيون  إخوتنا  عليه  يعتمد  ما  هو  هويتها  إلى 

للتواصل مع النساء.
وفعال فإن دور العينين في التواصل وحتى في 
جدا.  مهم  يحدثك  ال��ذي  الشخص  عمق  إلى  النفاذ 
وأتذكر هنا حادثة طريفة حدثت ليوسف شاهين في 
إحدى زياراته للمغرب. جاءه شخص كان يعد برنامجا 
انتفض  التصوير  وأث��ن��اء  السينما  عن  تلفزيونيا 
المخرج المصري وتوجه إلى معد البرنامج ومخرجه: 
»إذا أنت عايز تعرف اللي جوايا ضع الكاميرا على 
عيني مش على نافوخي«، وتلفظ بعبارات ليس المقام 
هنا لذكرها، إذن السينما والصورة بصفة عامة تركز 

على العينين.
معاني  »ال��ك��م��ام��ة«  لفظة  تستدعي   
قدحية في الدارجة، فهي مرادف لّلجام، 
للصمت، لانقياد، للجانب الحيواني فينا، 
لذلك أضحت لها رمزيات في التعبير، مثل 
قانون  بمشروع  ال��ُم��رَدف  الكمامة  رم��ز 
حياة  »الكمامة«  ستكتسي  فهل   ،22.20

جديدة؟
< الحديث عن الكمامة ال يطال بالضرورة الكمامة 
المادية وإنما الكمامة الرمزية أيضا، إذ أن األنظمة 
السياسية التي تعاقبت على حكم العرب والمسلمين 
يعتبر  أصبح  ال��ذي  الذاتي  القمع  من  نوعا  ط��ورت 
كفضيلة وسمو لألخالق. فأصبح الصمت مقاما من 
األدبية  النصوص  عنه  وتحدثت  الصوفية  مقامات 
والفلسفات. حتى أصبح مقاما ال يصله إال الراسخون 
في العلم، وأصبح مطلوبا لذاته، نعرف أن هناك عددا 
فتح  من  وتحذر  الصمت  فضائل  تعدد  األبيات  من 

الفم.
نعرف أيضا عبارة »إذا كان الكالم من فضة فإن 
السكوت من ذهب« وسالمة اإلنسان في حفظ اللسان، 
ومن الخير أن تزل قدم اإلنسان بدال من لسانه، وإن 
لم تملك لسانك تندم، ومقتل الرجل بين فكيه، وسالمة 
اإلنسان من حفظ اللسان، وفي اللسان هالك اإلنسان. 

المغربية  بالعربية  أبيات  فهناك  المغرب  في  أم��ا 
منسوبة لسيدي عبد الرحمن المجذوب تقول:

»الصمت حكمة ومنو تفرقوا لحكايم
َلْحَنْش  ول��د  م��ا يجيه  ول��د لحمامة  ْن��َط��ْق  م��ا  ل��و 

هايم
نوصيك يا واكل الراس، في البير اْرمي ْعظامو

���ْن ليه  اض��ح��ك وال���ع���ب م���ع ال���ن���اس، وف��م��ك َم���َتّ
ْلجاُمو«.

 وكلنا يذكر سنوات الجمر والرصاص حين كانت 
التهمة الخطيرة هي »كتدوي بزاف أنت«، وأظنها كانت 
من وضع إدريس البصري أيام كان مجرد مخبر ثم 
البوليسي،  الجهاز  الوزارة بعد ذلك ومعها  تبنتها 
ومعناها أنك تخوض في أمور السياسة، وما عبارة 
إال  ودنين«  عندهم  الجدران(   - )الحيطان  »الحيوط 
كناية عن المتلصصين البصاصين الذين قد يتسللون 
حتى إلى فراش نومك، لذا عليك أن تدرب نفسك على 
طبيعتك  م���ن  ال��ص��م��ت  ي��ص��ي��ر  وأن  ب���ل  ال��ص��م��ت، 

البيولوجية. 
الكمامات  من  عنفا  أكثر  الرمزية  الكمامات  هذه 
القمع  يستبطن  اإلنسان  أن  هو  والسبب  المادية، 
فكرة  ت��ط��ورت  ولقد  فضائل،  ع��ن  للصمت  ويبحث 
الصمت والبياض واالنسحاب كقيمة فنية إبداعية 
سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، 
هذه  عن  بعيدة  تكن  لم  مفاهيم  كلها  أنها  وأعتقد 

الكمامات. 
الكمامة  اتخذت  السياسي  الواقع  في   
بعد االحتجاج. ونتذكر كمامة البرلمانيين 
في المعارضة زمن حكومة ابن كيران. ومع 
تعميم الكمامة على الكل، نفذت رمزيتها 
العلمي  وامتيازها  )المعارضة(  السياسية 
التحول  ه���ذا  ف��ي  رأي��ك��م  م��ا  )ال���ط���ب(، 

المصاحب للكمامة مع تعميمها؟
< الغريب في األمر أن الكل قبلها بدون مناقشة. 
واألوروبيين  األمريكيين  من  كبيرا  عددا  أن  نعرف 
رفضوها، وفضلوا حريتهم حتى ولو أدى ذلك إلى 
الموت. الكمامة حتى في زمن الوباء بقيت لدى عدد 
من الناس وخصوصا في األحياء الشعبية مرتبطة 
يحملون  ال��ن��اس  م��ن  ع��ددا  أن  لنتصور  بالسلطة. 
الكمامات في جيوبهم وال يضعونها إال عندما يقتربون 
من حواجز البوليس، هناك رفض للتحول وأنا متفق 
معك عندما أشرت إلى عالقة الكمامة بالحيوان، وكثير 

من الناس رفضوها لهذا السبب. 
ومن غريب الصدف أن القانون الذي يقال أنه كان 
يطبخ في دهاليز الحكومة حمله الخيال الشعبي رمز 

الكمامة السياسية: تكميم األفواه.
 منذ الحديث عن فيروس كورونا والقناع 
زيا  يستدعون  المغاربة  ب��دأ  الصحي، 
»ال��ن��ق��اب«،  أو  »ال��ل��ث��ام«  اس��م��ه  تقليديا 
وي��ن��وه��ون ب��م��زاي��اه. م��ا ه��ي دالل���ة هذا 
الثقافية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  االس��ت��دع��اء 

واالجتماعية والعقدية أيضا؟
تقليدنا  في  يسمى  ما  أو  الخمار،  أو  اللثام   >
بالنقاب كان يوضع على الوجه إلبراز قوة العينين. 
وكم من شاعر تغنى بسهام الَلّْحِظ. أي أن النقاب كان 
العين،  َلْحُظ  يمتلكها  قد  التي  الفتك  قوة  يقّوي من 
من  اللتين  بالعينين  يحيط  النقاب  يوضع  عندما 

َنتا بالكحل، وكأن الصورة  الضروري أن تكونا قد ُزِيّ
العين  تقرب  التي  السينمائية  اللقطة  مثل  تصبح 
غير  السري  القانون  لكن   .)zoom( ال��زوم  بتقنية 
أن  في  يكمن  يقابلها  ومن  المرأة  بين  به  المصرح 
البصر يجب أن يكون خاطفا وأن ال يترك الفرصة 
للمبصر حتى يكتشف كل السر، هذا قانون من قوانين 
الفتنة والغواية )la séduction(: أن يتهرب البصر 
)se dérober(، هذه المناجاة تجعل من المرأة من 
خالل عينيها سرا دائما يجب الجري وراءه الكتشافه. 
والنحيب على سهام  بالبكاء  اكتفي  وكم من شاعر 

اللحظ دون الكد والجري للبحث عنه.
النقاب في تقاليدنا إذن وكما ترين، هو لزرع الفتنة 
الغاوية من خالل سحر العينين. لذا تجدين في بعض 
الدول اإلسالمية المتشددة أن الفكر األبوي ارتأى أن 
يغطي وجه المرأة بالكامل. بل منهم من فضل اإلبقاء 
عليها في البيت حتى تصير عجوزا أو حتى، حسب 

فهمهم، تفقد جانب الغواية. 
هذا ما سمته العرب البرقع )burqa(، ولو عدنا 
للسان العرب البن منظور لرأيناه يقول: أن الُبرُقُع 
معروف وهو للدواب ونساء األعراب، قبل أن يضيف، 
جمع البرقع براقع وتلبسها الدواب ونساء األعراب 
وفيه خرقان )أي ثقبان( للعينين. األمر هنا يختلف 
مع  العالم  اكتشفه  ال��ذي  األفغاني  اللباس  ذلك  عن 
الهجوم األمريكي على حكومة طالبان والذي َعْولَمتُه 
الصحافة الغربية تحت مسمى البرقع، فكما عندنا 
هنا في المغرب احتفظت اللغة األفغانية باسم هذا 
الثوب أو غيره الذي يغطي وجه المرأة أو الشاة أو 
الفرس وال يترك لها إال ثقبين لكي ترى من خاللهما، 
فإذا كانت الثقافة المغربية قد احتفظت بالخصوص 
بكلمة لثام فإن أجزاء أخرى من العالم اإلسالمي ووفق 
النظرة التي كونتها عن المرأة والمكانة التي خصتها 
بها استعملت الكلمة المناسبة لذلك. فاألفغان أو على 
األقل جزء منهم يعتبر أن ال فرق بين المرأة والدابة 
ولذا وضع عليها برقعا. ويجب التنويه هنا أن البرقع 

ال يغطي الجسد كله فهو يختص بالرأس والوجه.
البرقع في األصل ال يغطي إال الرأس والوجه وهو 
الذي ما زلنا نجد له أثرا في بعض بلدان الخليج حيث 
القناع مزودا بمنقار  النسوة ما يشبه  يفرض على 
حديدي يغطي األنف والفم بحيث يستحيل معه أن 
َل المرأُة أيا كان من الغرباء. وهو ما يشبه حزام  ُتَقِبّ
من  فترة  ف��ي  األوروب��ي��ي��ن  المسيحيين  عند  العفة 

تاريخهم.
 س��ت��دخ��ل ال��ك��م��ام��ة ع��ص��ر ال��م��وض��ة، 
عامتها  وض��ع  ف��ي  ال��ش��رك��ات  وستنجح 
من  عديدة  أنواع  على  المميزة  التجارية 

األقنعة، فتصبح لدينا أقنعة متعددة، 
للهوية  محددة  طبقية  وكمامات 

محددة  كمامات  أو  االجتماعية، 
للنوع، أو كمامات مجالية... هل 

نحن أمام عصر مقّنع؟
< األكيد أن تجار الكوارث مستعدون 
الجدل  استغلوا  أنهم  فكما  لكل شيء، 
القائم حول البرقع في الغرب وطوروا 

ولباسا  ب��ال��ب��ورك��ي��ن��ي  س��م��ي  م���ا 
بالزي  ي��س��م��ى  م����ا  ي��س��ت��وح��ي 

الش��ك سوف  فإنهم  اإلس��الم��ي، 

يستغلون هذا الفيروس ويبدعون في تصميم كمامات 
)sexy(. لكن يجب أن ال يغيب عن أذهاننا أن تقليد 
عاديا.  ي��ع��د شيئا  األق��ص��ى  ال��ش��رق  ف��ي  ال��ك��م��ام��ة 
يستعملون  وال��ك��وري��ون  واليابانيون  فالصينيون 
الكمامات الواقية من التلوث منذ زمن بعيد، كما أنهم 
ال يلمسون بعضهم البعض وفق تقاليدهم العريقة.

من  أهم جزء  أن  فقط وننسى  للغرب  ننظر  نحن 
اإلنسانية موجود بالشرق، وأن موضتهم سوف تصلنا 
وسوف تتحول المقاييس الجمالية عندنا وربما سوف 
نتبع الصينيين ألن نموذجهم يتقوى يوما عن يوم، 
وسوف ينتشر على مستوى كوكبنا كما حدث بالنسبة 

للنموذج الغربي.
 توحي الكمامة كقناع، بنوع من المسرحة 
على خشبة الحياة، كنوع من التخفي، وفي 
نفس الوقت تحيل على الرهاب والخوف، 
ومحاولة االختفاء عن أعين الفيروس، هل 
بدأنا في صنع حاجز بيننا وبين اآلخرين 
وبين العالم: الكمامة � التباعد االجتماعي 

� الحفاظ على مسافة األمان؟
< القناع استعمل في جميع الحضارات لتقمص 
استعمل  ك��م��ا  ح��ي��وان��ي��ة  أو  إن��س��ان��ي��ة  شخصيات 
الشعائر  في بعض  بقايا  بالمغرب  لدينا  للعبادات. 
التي مازالت تقاوم االندثار. هناك تظاهرة بوجلود 
والتي يعتقد البعض أنها استمرار لحفالت التضحية 
بالبشر أوال ثم بالحيوان بعد ذلك. ليس غريبا إذن 
األضحى  عيد  أو  الكبير  بالعيد  لصيقة  تبقى  أن 
وحمادشة  عيساوة  حفالت  أيضا  هناك  بالمغرب. 
بموسم الهادي بنعيسى أو الشيخ الكامل بمكناس 

والتي تصادف عيد المولد النبوي.
فينا  تثير  الثقافية  المظاهر  ه��ذه  ك��ل  أن  أك��ي��د 
الرهبة، خصوصا عندما يتحول  االستغراب وربما 
إنسان ما إلى أسد أو ذئب أو تيس ألننا نخاف من 
التحول، سواء كان فعليا كالتحول الجنسي أو رمزيا 
كما هو الحال في هذه الممارسات، لكن ال أظن أن 
األمر سوف يطول في ما يتعلق بكمامة كورونا. سوف 
من  جزءا  تصبح  وسوف  حياتنا  في  ربما  ندمجها 
أجسادنا لكنها لن تمنعنا من االقتراب من األجساد 
األخرى وربما سوف تؤجج الحنين إلى جسد آلخر 
والرغبة في اكتشافه مثل ما يقع مع النقاب المغربي 
بين  المساواة  هو  هنا  الجديد  الشيء  التقليدي، 

الجنسين: كلنا منقب وكلنا موضع رغبة ومراودة.
 البروفايل هو إحالة إلى أبعاد الشخصية 
في كافة مستوياتها، فما الذي ستحجبه 
الكمامة اليوم عن حقيقة صورتنا وما الذي 

ستخفيه؟
< قلت في البداية إن العينين مصدر من مصادر 
الوصول إلى شخصية الناس. عندما تتأملين بروفايل 

الكبار  الفنانين  أحد  طرف  من  مرسوم 
س���وف ت��ري��ن أن���ه ي��رك��ز على 

العينين. وذكرت ما حدث 
للمخرج التلفزيوني مع 

ي��وس��ف ش��اه��ي��ن، لن 
إال  الكمامة  تحجب 
مالمح  م���ن  ج�����زءا 
ال������وج������ه ول���ي���س 

بالضرورة األهم، 
وسوف تتاح لنا 
الفرص إذن لكي 
صراحة  نتواجه 
نكتشف  ول���ك���ي 
البعض  بعضنا 
إلى  مليا  بالنظر 
بعضنا  ع����ي����ون 

البعض.

موليم العروسي في تأمالت على ضفاف الكمامات:

فضائل القمع وسهام العيون و»بوركيني« 
وجوه ولعبة الغواية

اللثام أو الخمار، أو ما يسمى في تقليدنا بالنقاب كان يوضع على 
الوجه إلبراز قوة العينين، ومع فيروس كورونا المستجد، يؤمن 

الباحث الجمالي موليم العروسي، أن الكمامة لن تحجب إال جزءا من 
مالمح الوجه، وسُتتاح لنا الفرصة لكي نتواجه صراحة ونكتشف 

بعضنا البعض عبر األعين. كما يغوص بنا عميقا في رمزيات 
الكمامة في الثقافة القديمة كما الحديثة، وكيف أنها تعتبر جزءا 

من الثقافة الشرقية خاصة في الصين بما تفرزه من قيم وتمثالت 
بدأت تغزو العالم اليوم.

زينب مركز

zaraaa10@hotmail.fr 

< موليم العروسي
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 أصبحت الكمامة جزءا من ممارستنا 
اليومية، ويبدو أنها ستعمر بيننا طويا 
في ظل غياب لقاح ناجح لفيروس كورونا 
المستجد، ما هي الدالالت الرمزية التي 
الثقافة  ف��ي  الصحي  القناع  يحملها 

اإلنسانية؟
< بطبيعة الحال، ستمسي الكمامة من األشياء 
المتداولة أكثر فأكثر مع استرسال بقاء الوباء إلى 
زمن وجود اللقاح الناجع إلطفاء الفيروس، الزمن 
الذي يمتد إلى نهاية 2020 بحسب آراء الخبراء 
األكثر تفاءال، وقد يطول أكثر من ذلك. من ثمة، ال 
بد أن تصير الكمامة من بين المستلزمات األساسية 
للعيش، كُمْنَتج استراتيجي، وكداللة على َصْحَوة 
كل  شملت  الحال،  واق��ع  فرضها  ُمفاِجئة  صحية 
البلدان واألقطار المتقدمة والنامية على اختالف 
أجناسها وأديانها أمام هول الخطورة والتهديد 
لتوحيد  إنسانيا  رم���زا  أض��ح��ت  كما  ج��ه��ة،  م��ن 
المجتمع الكوني في مقاومة الفناء من جهة أخرى: 
ألول مرة يستنفر العالم بأسره قواه لمحاربة عدو 

مشترك شديد الفتك بالكائن البشري.
 ال صورة اليوم في جل وسائل اإلعام 
بدون وجود أقنعة. تلك الكمامات التي 
ارتبطت فقط باألطباء الجراحين، وفي 
ما بعد سادت بقوة في آسيا، بدون شك 
من  باالنتقال  ج��دي��دة،  قيما  ستفرز 
مركزية الفم واألنف، والعودة إلى مركزية 

العينين في التواصل واالتصال؟
< نظرا لكثافتهم السكانية ضمن بيئة صناعية، 
ه األسيويون إلى خطورة اإلفرازات الكيميائية  َتَنَبّ
باستعمال  والفيروسات  األوبئة  تنقل  وقاوموا 

الكمامات الواقية قبل انتشار »كورونا«. وإلى عهد 
قريب، كنا ُنعاِين ذلك بقدر من الغرابة من خالل 

أفواج السياح األسيويين باألسواق والمطارات.
بعد انتشار الوباء وإعالن حالة االستنفار، ذابت 
َدواعي الَغرابة، وصرنا َقري�بين منهم ومن هيئات 
الطب والتمريض. وهكذا، أضحت الكمامة أيقونة 
الفضاء العمومي، َتْحجب الذقن والفم واألنف، أي 
تحجب ثالثة أرباع مالمح الوجه، ما يجعلك، في 
هذه الحال، ترد التحية باليد على من َحّياك على 
نفس الَرّصيف دون أن تعرفه بالتأكيد. قد تعرفه 
في حالة المسافة القريبة وإلقاء التحية الشفهية 
)بالجهر(. ومع اْرِتداِئنا الكمامة، علينا استدراك 
مهارات الُعْميان باعتماد طبيعة الصوت لمعرفة 
بقيمة  فتتعلق  الثانية  أما  األول��ى،  صاحبه. هذه 
الَعْيَنْين ضمن البورتريه Le portrait: صحيح أن 
الَعْيَنْين تتخذان مركز الصدارة في الوجه من حيث 
ْظَرة Le regard التي تميز كل شخص عن آخر،  الَنّ
على  ِل��ت��دّل��ك  خصوصيتها  تفقد  ال��ن��ظ��رة  أن  إاّل 
عن  معزولة  الكمامة،  مع  تمسي،  حين  الشخص 
تقاسيم الوجه باعتباره كاّل متماسكا يعكس هويتك 

ة. التي َفَقَدت قيمتها الّصوِرَيّ
اليوم، عندما تتنقل في سيارتك واضعا الكمامة، 
لم يعد الشرطي في حاجة لرؤية وجهك - هويتك، 
رخصة  على  الزجاج  وراء  من  تطلعه  أن  فيكفي 

المرور ليفسح لك الطريق.
معاني  »الكمامة«  لفظة  تستدعي   
قدحية في الدارجة، إنها مرادف للجام، 
الحيواني  للجانب  لانقياد،  للصمت، 
في  رم��زي��ات  لها  أض��ح��ت  ل��ذل��ك  فينا، 
ال��ُم��رَدف  الكمامة  رم��ز  مثل  التعبير، 
ستكتسي  هل   ،22.20 قانون  بمشروع 

»الكمامة« حياة جديدة؟
< َمْبَدِئيا، ما يلحق عبارة »الكمامة« من تأويالت 
قدحية، وبينها ما ذكرت في سؤالك أمر صحيح، 
لكن األمر هنا يتعلق بالتسمية في حد ذاتها، ضمن 
ما تحمله العبارة من قراءات قبلية ثابتة. سيختلف 
»القناع  مزدوجة:  بعبارة  استبدلناها  إذا  المقام 
الواقي« مثال، في هذه الحال ستنتصر التسمية 
في  ِرْفَعة معنوية  من  للكلمة  لما  ل�«الوقاية«  أكثر 

اللغة. 
من الطبيعي أن يميل تأويل »الكمامة« إلى الوجه 
السلبي الموصول ب�«التكميم« و«المنع« مع مشروع 
قانون 20.22، الذي عبر الشعب المغربي بشأنه 
هو  كما  الحكومي،  للمنزلق  الرافض  موقفه  عن 
الوسائل  م��رة، بكل وع��ي، وبكل  ك��ل  ف��ي  ال��ش��أن 
الحضارية الممكنة. من جانب آخر، فإن للكمامة 
الحقوق  م��ج��ال  ف��ي  واإلش���اري���ة  ال��دالل��ي��ة  قوتها 
والحريات، ولطالما باتت الكمامة رمزا لالستنكار 
الفئات  المتضررين من مختلف  لدى  واالحتجاج 
ضمن  أيضا،  والسياسية  والحقوقية  الشعبية 
من  بالرغم  لكن،  خاصة.  المعارضة  التعبيرات 
افتراض  )م��ع  ال��ع��ام  االستعمال  صفة  اتخاذها 
المحدودية الزمنية لتداولها باختفاء الفيروس(، 
موسومة  ستظل  رمزيتها،  ة  ِب��ِح��َدّ الكمامة  ف��إن 

ورموز  إش���ارات  إض��اف��ة  عبر  خ��اص��ة  بخطابات 
وعالمات عليها لتأكيد طبيعة الرسالة، وذلك ضمن 

اجتهادات التحويل والتوجيه والتطويع.
كورونا  ف��ي��روس  ع��ن  الحديث  منذ   
والقناع الصحي، بدأ المغاربة يستدعون 
أو »النقاب«،  زيا تقليديا اسمه »اللثام« 
هذا  داللة  هي  فما  بمزاياه،  وينوهون 
الثقافية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  االس��ت��دع��اء 

واالجتماعية والعقدية أيضا؟
< كلما أصيبت الشعوب بالنكسات في حياتها 
دة  المعاصرة، كلما وجدت نفسها، طواعية، ُمَتَفِقّ
السترجاع  الذاكرة  قاع  في  وُمسَتْغِرَقة  للُمعَتَقد، 
صور األسالف وهناء وبساطة عيشهم، في محاولة 
لترطيب الجراح. من الَبَديهي أن تستدعي »الكمامة« 
ة الَعْين باْلِتحاف  استحضار »َلْعويَنة« )اعتماد ُأحاِدَيّ
الحايك »العشعاشي«( واللثام )أو »النكاب« بالطريقة 
المغربية(، كطريقة في اللباس خارج البيت ضمن 
القيم السائدة حينها لدى النساء )الستر، الحشمة، 
الوقار...(، في َتالُؤم مع المبادئ اإلسالمية )إسالم 

وسطي وفقا للمذهب المالكي(.
غير أن ذلك لم يمنع من أن يكون الّلثام من ِقطع 
والتطريز  الزخرفة  خالل  من  المرأة  عند  الّزيَنة 
وال��ت��ه��ذي��ب ون���وع ال��ث��وب ال��م��م��ه��ور ب��درج��ة من 
وَمقاسه  لونه  الحسبان  في  األخذ  مع  الشفافية، 

)الطول والقصر( انسجاما مع نوع الجلباب ولونه. 
إذا كان استحضار ذلك باعتباره احترازًا بدوره، 
فإن »اللثام« ظل يمثل وقاية مجتمعية للمرآة وقتذاك 
في تالؤم مع إيقاع تصاُعد فن العيش الذي يدخل 

في تطور الحضارات واألمم بشكل عام.
الموضة،  عصر  الكمامة  ستدخل   
عامتها  وض��ع  في  الشركات  وستنجح 
التجارية المميزة على أنواع عديدة من 
متعددة،  أقنعة  لدينا  فتصبح  األقنعة، 
للهوية  م��ح��ددة  طبقية  وك��م��ام��ات 
للنوع،  محددة  كمامات  أو  االجتماعية، 
أو كمامات مجالية.. فهل نحن أمام عصر 

مقّنع؟
< تماشيا مع واقع الوضع، أصبحت »الكمامة« 
تمثل مركز الصدارة ضمن الُمْنتجات الرئيسية على 
المعامل  مختلف  دف���ع  م��ا  ال��ع��ال��م��ي،  ال��ص��ع��ي��د 

إلى  تنصت  الصلة،  ذات  الصناعية  والمقاوالت 
الجديد،  للمجتمع االستهالكي  المسَتَجد  النبض 
ِلُتسارع إلى االستجابة الَفْورية بتصنيع »الكمامة« 
طبقا لتنوع المقامات والمستويات الطبقية، باللعب 
ثوب،  )مواد مصنعة،  والمادة  الجودة  على سلم 
جلد...( والِفئات العمرية مع األخذ في الحسبان 
مقاربة النوع، لتنشط التجارة اإللكترونية عن بعد، 
حيث صرنا نقرأ على صفحات موزعي »الكمامة«: 
ن  »األداء عند التوصيل، اطلبوا قناعكم اآلن. ُمَضَمّ
بكمامة  األم��ر  ويرتبط  م���رات«..  خمس  بالغسل 
ة  م بزخارف َزْهِرَيّ ع، وُمَطَعّ لألطفال من جلد ُمَصَنّ

ها لإلناث. ة وردية لكونه ُمَوَجّ على َخْلِفَيّ
ومن ثمة، ستتنافس الشركات ومختلف العالمات 
التجارية على اإلنتاج المتنوع، الذي يلبي ِحّس 
الُمباهاة لدى النساء، كما يلبي ميوالت الشباب 
وانتماءاتهم بإضافة طبع األيقونات والَمْسبوكات 
والعالمات الّدالة )الفرق الكروية واألندية الرياضية( 
في  الكمامات  تستعير  أن  أخمن  وأن��ا  وغيرها. 
َتطعيمها  ليتم  »الجينز«  ُتحاكي  أثوابا  القريب 
بالتقطيع والَحّك والتقشير، تماشيا مع السائد في 
موضة شباب اليوم الذي يمثل شريحة هائلة من 
الزبائن لدى المصنعين، ليتم تحويلها من المجال 
الصحي إلى المجال الترفيهي. وفي المقابل صرنا 
نسمع عن »الكمامة الشعبية« التي أصبحت منتشرة 

في القطر المصري، وهي عبارة عن كمامة سوداء، 
قابلة للغسل أكثر من مرة. 

من  ب��ن��وع  ك��ق��ن��اع،  الكمامة  ت��وح��ي   
المسرحة على خشبة الحياة، كنوع من 
على  تحيل  الوقت  نفس  وفي  التخفي، 
الرهاب والخوف، ومحاولة االختفاء عن 
أعين الفيروس. هل بدأنا في صنع حاجز 
بيننا وبين اآلخرين وبين العالم: الكمامة 
على  الحفاظ   � االجتماعي  التباعد   �

مسافة األمان؟
< إن الكمامة في وضعنا الرمادي الراهن، نوع 
من الَمْسَرَحة المغرقة في تراجيديا واقعية مفرطة 
بتوقيع »مخرج هوائي«، زئبقي وقاهر. إذ وضعنا 
القاتل في ديمومة تصارع مع  التاجي  الفيروس 
ذواتنا، كما حول الشوارع إلى حمامات وبائية، 
عليك أن تتحسس فيها سيرك اآلمن قبل العودة 
إلى ُجْحرك بدون عدوى. فهل تحمينا الكمامة من 
ْت أفواَهنا وأنوفنا لتقربنا  العدوى حقا؟ وقد َسَدّ
بالملموس من معنى َضْيق التنفس والشم، ناهيك 
وأنت  والتقبيل.  واالبتسام  اللسان  احتباس  عن 
ر مسافتك مع اآلخر لَتقيس معيار األمان، فأنت  ُتَسِطّ
تبني جدار العزل الخارجي بنفسك من وراء الكمامة 
ل بدورها بناء معتقلك الباطني: الكمامة  التي ُتَكِمّ

سجن مضاعف. 
صورنا،  إلى  والقناع  الكمامة  أضيفت   
اإلض���اف���ة  ه�����ذه  دالالت  ه����ي  ف���م���ا 

وأبعادها؟
< أعتقد أن الداللة القصوى للكمامة، تشير إلى 
جبروت كوفيد في تجريدنا من وجوهنا، ومن ثمة 
الهوية  الوجه  باعتبار  أجسادنا،  من  تجريدنا 
الصورية والعقلية والشعورية للكائن البشري. في 
محو الوجه بارتداء الكمامة. يكمن الموت الجزئي 
ضمن فصول حرب بال هوادة. ولعلنا بذلك صرنا 
على مقربة من تبديل فهم وضعنا وحقيقتنا داخل 
الطبيعة، فهل سيطر اإلنسان على الطبيعة حقا؟ 
»كائن  قائمة مع  أط��وار حرب  أننا نعيش  الواقع 
مجهري« عابر للقارات، لم تنل منه أطنان الصابون 
والمعقمات والكيماويات، يتمسك بدوره في البقاء 
ضمن عناصر الطبيعة التي صنعته اآلن أو قبل، 

فِلَمن الَغَلَبة؟
 ال��ب��روف��اي��ل ه��و إح��ال��ة إل���ى أب��ع��اد 
الشخصية في كافة مستوياتها، فما الذي 
حقيقة  عن  اليوم  الكمامة  ستحجبه 

صورتنا وما الذي ستخفيه؟
< أمست »بروفايالت« األشخاص َمزيَدة بِ�قطعة 
»الكمامة« بوصفها من ملحقات اللباس - اإللباس، 
ومنقوصة بفعل الَحْجب الَقْسري، فأمست تتحرك، 
على قلتها، بشكل ُمتباِعد، كأشباح متشابهة داخل 
الشوارع واألزقة والُفسح المعمارية المنزوعة من 
صخب المدن الُمْفَرَغة من حياتها. هكذا ننتقل من 
المفهوم الُمعتاد لألشخاص كذوات حرة ومنطلقة 
بصورتها  والَمْسكوَكة  َهة  الُمَوَجّ الشخوص  إلى 
َدة والُمْعِلَنة عن قهرها المشترك. إذا كانت  الُمَوَحّ
الجانب  ف��إن��ه  )ال��وج��ه(،  ال��ج��زء  تخفي  الكمامة 
الجوهري الذي يسري على الكل، الكل المحكوم 
بروح محطمة تتوق إلشعال الَلّْمِس والِعناق من 

جديد.

الكمامة ستكون الداللة القصوى على 
جبروت كوفيد في تجريدنا من وجوهنا

التشكيلي والناقد الفني بنيونس عميروش :

يغوص بنا التشكيلي والناقد الفني بنيونس عميروش عميقا في رمزية 
الكمامة ودالالتها االستطيقية وما أصبحت توحي به في زمن كورونا، حيث 

ة رمزيتها، ستظل  يؤكد في هذا الحوار مع "األيام" أن "الكمامة ِبِحدَّ
موسومة بخطابات خاصة عبر إضافة إشارات ورموز وعالمات عليها لتأكيد 
طبيعة الرسالة، وذلك ضمن اجتهادات التحويل والتوجيه والتطويع"، مع 

استقرائه ألبعاد ارتداء الكمامة في تفاصيل حياتنا اليومية بعين ذكية 
تخبر العميق في الرموز واألشياء.

حاورته :  زينب مركز

zaraaa10@hotmail.fr 

< بنيونس عميروش
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تصّدرت صورة عالم األحياء الجزيئية ومناعتها، 
مواقع  السالوي«،  محمد  »منصف  البروفيسور 
خالل  االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وشبكات  األخ��ب��ار 
األسبوع المنصرم، وأضحى من دون شك مفخرة 
للمغاربة في الوقت الراهن وما بعده، وأحد أكثر 
األس��م��اء ت���داوال ف��ي اإلع���الم ال��وط��ن��ي والعربي 
والعالمي، بعدما عينه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب رسميا، يوم الجمعة 15 ماي الماضي، على 
رأس مبادرة الرئاسة األمريكية ألجل تطوير لقاح 
ناجع ضد فيروس »كورونا« المستجد، حيث ترك 
كبريات  ك��ام��ي��رات  أم���ام  كلمة  ليلقي  مكانه  ل��ه 
التلفزيونات العالمية داخل مبنى البيت األبيض، 
وصفق عليه بحرارة بعد إلقاء كلمته، بما يحمله 

هذا التصرف البروتوكولي من معنى.
منصف السالوي لم يبرز اليوم فقط، فقد رصع 
مكانته في البحث العلمي البيولوجي منذ ثمانينات 
اليوم بال منازع واحد من  القرن الماضي، وهو 
أشهر العلماء والباحثين في العالم ككل في علم 

المناعة والفيروسات.
البروفسور البالغ من العمر اليوم 61 سنة، ازداد 
الدشيرة  تسمى  صغيرة  بمدينة   1959 سنة 
الجهادية تابعة ألحواز مدينة أكادير التي سيدمرها 
الزلزال بعد سنة واحدة من ميالده، ألب فالح كان 
يمتلك ضيعة كبيرة ويصنف، بمعايير ذلك الزمان، 
منصف  وجد  ولذلك  المدينة،  أغنياء  من  كواحد 
الصغير نفسه محظوظا عندما بلغ من العمر 17 
ليغادر  الباكالوريا،  شهادة  على  وحصل  سنة 
المغرب متوجها بداية إلى فرنسا لمتابعة دراسته، 
انتقل  طويال، حيث  يدم  لم  هناك  مقامه  أن  غير 
ع��ل��ى درجة  وف��ي��ه��ا ح��ص��ل  بلجيكا  إل���ى  ب��ع��ده��ا 
الجزيئية  البيولوجيا  تخصص  في  الدكتوراه 
والمناعة من جامعة »ليبردو« بروكسل ببلجيكا، 
وأكمل دراسات ما بعد الدكتوراه في كلية الطب 
بجامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة تافتس قرب 
بوسطن، كما سبق له أن شغل منصب أستاذ لعلم 
المناعة في جامعة مونس ببلجيكا، حسب سيرته 

الذاتية المنشورة بموقع جامعة حمد بن خليفة 
ال��ق��ط��ري��ة، ال���ت���ي ي��ش��غ��ل ف��ي��ه��ا م��ن��ص��ب عضو 

استشاري.
في بروكسيل أيضا استطاع السالوي أن يجمع 
ما بين الطب والبيولوجيا والثقافة، حيث ساهم 
في عدة مشاريع من بينها صنع أنظمة إلكترونية 
صغيرة قابلة للزرع يمكن استخدامها لتصحيح 
بشركة  جمعه  ابتكار  ف��ي  العصبية،  النبضات 
»فيرلي« المتخصصة بعلوم الحياة، كما شارك في 
اكتشاف لقاحات علم المناعة كالمالريا، سرطان 
عنق الرحم، كما أنار البحث العلمي واألكاديمي 

بمؤلفات علمية في مجال تخصصه.
مقام منصف السالوي في بلجيكا دام حوالي 
بالتجارب  م��ث��ق��ال  ي��غ��ادره��ا  أن  ق��ب��ل  س��ن��ة،   27
والنجاحات، مقررا االلتحاق بالواليات المتحدة 
األمريكية، والتدريس بواحدة من أكبر الجامعات 
هناك وهي جامعة »هارفارد«، وبقي في هذه المهنة 

لمدة 15 سنة كاملة.

مع تعيين الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
للبروفسور المغربي منصف السالوي مستشارا له 

الختراع لقاح ينقذ به البشرية بالقضاء على 
فيروس "كورونا"، عاد النقاش حول هجرة 

األدمغة بالمغرب، خاصة بعد التدوينة المثيرة 
التي نشرها عالم مغربي آخر متخصص في علم 

الفيروسات يدعى كمال المسعودي، جاء فيها أن 
"السالوي عاد للمغرب حامال دكتوراه وهو 

متحمس لخدمته، فتوجه نحو كلية الطب 
بالرباط ليقترح عليهم تقديم محاضرة في 

اختصاصه بشكل تطوعي، لكنه لقي تجاهال 
تاما، فكّرر العرض على كلية الطب بالبيضاء ولم 

يتلق جوابا، ليقرر العمل واالستقرار نهائيا في 
المهجر".

هذا النقاش القديم/الجديد يبرز للواجهة في كل 
مرة تظهر بعض األرقام المثيرة بخصوص هجرة 
األدمغة المغربية، فبعض اإلحصائيات تشير إلى 

أن المغرب يعد ثاني بلد في شمال إفريقيا 
والشرق األوسط يعرف أعلى معدل لهجرة 

الكفاءات، حيث يوجد ما يناهز 50 ألف طالب 
مغربي يتابعون دراستهم بالخارج، ناهيك عن أزيد 

من 200 ألف من أصحاب الكفاءات متعددة 
التخصصات قرروا االستقرار والعمل بعيدا عن 

المغرب.
في جريدة "األيام" اخترنا منذ سنوات أن نتتبع 

مسارات هؤالء المغاربة المتفوقين في بالد 
المهجر بعيدا عن أرض اآلباء واألجداد، حيث بدأنا 
بسرد قصص األطباء المغاربة المقيمين بالخارج 

ثم الصحفيين المتألقين في كبريات التلفزيونات 
والجرائد العالمية ثم الرياضيين ممن صنعوا 

ويصنعون الفارق في كل بقاع األرض، 
فالمحامين الذين يدافعون عن حقوق األفراد 

والمؤسسات في مختلف القارات الخمس. وفي 
هذا العام بدأنا بنشر سلسلة عن المخترعين 

المغاربة المقيمين بالخارج، مليئة بالعبر 
والدروس، وفيها إجابات عديدة عن األسباب التي 

جعلت المغرب اليوم يفرط في اآلالف من 
كفاءاته التي لم تجد في بالد اآلباء واألجداد أرضا 

خصبة للتطور والتميز.
في هذا الملف سنحاول أن نعود ألقوى تلك 

الحوارات ونعيد نشر مقتطفات منها بتصرف، 
لنستمع من جديد لرأي بعض من هؤالء 

المتميزين، خاصة منهم العلماء والمخترعين، 
لنعرف األسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى 

هجرة المغرب واألمور التي فرضت عليهم البقاء 
هناك ولماذا لم يعودوا إلى خدمة وطنهم من 

الداخل؟ وهل هم مستعدون للعودة إذا ما اقترح 
عليهم ذلك؟ فمعظمهم ورغم النجاحات التي 
حققوها في بلدان المهجر، غير أنهم يحلمون 

بالعودة إلى بالدهم، رغم أن لسان حال الكثير 
منهم يقول "بالدي وإن جارت علي عزيزة".

منصف السالوي: من حركة »إلى األمام« 
في المغرب إلى البيت األبيض

األدمغة المغربية بالخارج: 
حان وقت الدخول؟

كيف لم تُغر  المملكة 200  ألف كفاءة من أبنائها

إعداد : رضوان مبشور

red.mabchour@gmail.com 

العدد : 899 | من 21 إلى 27 ماي 2020
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في  حياته  ط��وال  يبقى  أال  الرجل  ثقافة  وألن 
الله  أي��ام  ويعد  به  يقوم  ما  يكرر  واح��د  منصب 
منتظرا الحصول على تقاعد مريح، فقد قرر ابن 
أرحب  فضاءات  في  لالشتغال  ينتقل  أن  سوس 
ليتقلد عدة مناصب مرموقة في القطاع الخاص 
في الواليات المتحدة األمريكية، وبالضبط في ما 
يتعلق بصناعة اللقاحات الطبية، حيث سيصبح 
اللقاحات بشركة »جالسكو سميث  رئيسا لقسم 
كالين«، وبصرامته وانضباطه واصل خطاه الثابتة 
نحو األمام، آمال في بلوغ الجديد وحل شفرات 
ومواكبة  فعالة  م��ض��ادات  بإيجاد  الفيروسات 

التطورات العلمية. 
التي  تلك  حققها  التي  النجاحات  بين  وم��ن   
ارتبطت بعمله بقسم البحث والتطوير في شركة 
»جالسكو« لمدة سنتين ) من 2015 إلى 2017(، 
حيث تمكنت المجموعة التي كان يشرف عليها من 
التوصل إلى العديد من األدوية واللقاحات للعديد 
من الفيروسات المتطورة، حظيت بموافقة رسمية 

من قبل اإلدارة األمريكية المختصة بذلك. 
كلها  تكن  لم  السالوي  منصف  حياة  أن  غير 
نجاحات، فهو بدوره خاض تحديات وعاش خيبات 
األمل وعرفت حياته مراحل من الصعود والنزول، 
ففي المغرب كان يساريا معارضا وانتمى لحركة 
وعبد  السرفاتي  أب��راه��ام  بزعامة  األم���ام«  »إل��ى 
اللطيف اللعبي، فتبنى أفكارها الداعية إلى القيام 
بثورة شعبية ضد النظام، حتى وهو يعيش في 
بلجيكا حيث كان دائما ما يجلس إلى »الرفاق« 
اللينينيين الماركسيين يتحدثون عن المغرب الذي 
يحلمون به، ومن بين هؤالء الذين كانوا يجالسهم 
عالم مغربي آخر في علم الفيروسات مازال مقيما 
وهو  بروكسيل،  العاصمة  ف��ي  ه��ذا  يومنا  إل��ى 
الدكتور كمال المسعودي، الذي كشف مؤخرا أن 
إلقاء  م��ن  ال��م��غ��رب  ف��ي  م��ن��ع  ال��س��الوي  منصف 
محاضرات علمية في كلية الطب بكل من الرباط 

والدار البيضاء.
كمال المسعودي نشر تدوينة تم تداول محتواها، 
م���ؤخ���را، ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع، ع��ن��ون��ه��ا ب�«على 
مسؤوليتي«: وقال فيها »... أتذكر جيدا لما حكى 

لنا السالوي ما حدث له حين عاد للمغرب حامال 
نحو  فتوجه  لخدمته،  متحمس  وهو  الدكتوراه، 
كلية الطب بالرباط، ليقترح عليهم أن يقدم محاضرة 
في اختصاصه بشكل تطوعي، وكانت المسؤولة 
البداية  في  الفكرة  استحسنت  قد  الشعبة  عن 
اليوم  أنه في  المحاضرة غير  تاريخ  له  وحددت 
التالي ُأْخِبَر أن المحاضرة ألغيت، من دون تقديم 
أي مبرر. وبعدما كرر السالوي نفس العرض لكلية 
ال��ط��ب ب��ال��ب��ي��ض��اء ك���ان ال��ص��م��ت ال��م��ط��ب��ق هو 

الجواب«.
هذه  يروي  إنه  قال  المسعودي  كمال  الدكتور 

الحادثة اليوم، ألنه يتذكر الحسرة واألسف اللذين 
كان عليهما السالوي: »... ال أريد منهم المال، وال 
أي شيء، أريد فقط أن أفيد بلدي، والبيولوجيا 
العمومية،  للصحة  ومهم  حديث  علم  الجزئية 

ويمكنني أن أقدم الكثير«. 
وبعد سنوات ركن منصف السالوي للعمل في 
كما  العودة،  أح��الم  كل  تبخرت  بعدما  المهجر، 
مسارا  تتبعوا  ال��ذي��ن  م��ن  العديد  عند  تبخرت 
في  السالوي  منصف  يظهر  ذلك  ورغ��م  مشابها. 
المغربية  الصحافة  مع  يجريها  التي  الحوارات 

متشبعا بمغربيته ومفتخرا بأصوله.

منصف السالوي لم 
يبرز اليوم فقط، 

فقد رصع مكانته في 
البحث العلمي 

البيولوجي منذ 
ثمانينات القرن 

الماضي، وهو اليوم 
بال منازع واحد من 

أشهر العلماء 
والباحثين في العالم 

ككل في علم 
المناعة والفيروسات
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 أين وصلتم في أبحاثكم إلنتاج اللقاح 
ضد كورونا؟

سيكون  »ك��ورون��ا«  ف��ي��روس  على  القضاء   >
نقوم  الساعة  ح��دود  إلى  ونحن  اللقاح،  بفضل 
على  العمل  يتم  بأسره  العالم  ففي  بعمل جيد، 
اللقاحات  هذه  أثبتت  بعدما  لقاحا،   30 إنتاج 

فعاليتها بعد تجريبها على الحيوانات.
أنا أشتغل على اختراع اثنين من اللقاحات، 
وحاليا وصلنا إلى مرحلة التجارب على اإلنسان 
)بعد تجربتها أوال على الفئران ثم الحيوانات(، 
ثمانية  حوالي  تقريبا  ستدوم  المرحلة  وه��ذه 
أسابيع، وبعد ذلك سنمر للمرحلة الثانية والثالثة، 
للقاح  سنتوصل  ال��ج��اري��ة  السنة  نهاية  وف��ي 

النهائي لهذا الفيروس.
المشكل الذي سنواجهه ويجب أن نجد له حال 
هو صنع ماليير اللقاحات حتى يتم تلقيح جميع 
البشر على كوكب األرض، وهذا اإلجراء من المؤكد 
أنه سيأخذ وقتا طويال والكثير من المجهودات 
في  متخصصة  معامل  إنشاء  علينا  ألن  كذلك، 

تصنيع هذا اللقاح.
هذا  ح��ول  حاليا  نعرفه  ال��ذي  م��ا   
يصبح  أن  الممكن  من  هل  الفيروس، 
فيروس  غ��رار  على  موسميا  فيروسا 

األنفلوانزا الشتوي؟
< هذا الفيروس ال نعرفه كثيرا، بحكم أنه ظهر 
في شهر نونبر من العام الماضي، ما نعرفه أن 
إلى  وانتقل  الخفافيش  في  كان  الفيروس  هذا 
البشر في شهر أكتوبر أو نونبر 2019، من غير 

هذا ال نعرف الشيء الكثير عنه.
فيروس »كورونا« ينتمي إلى عائلة فيروسات 
تنخفض حدتها في فصل الصيف ثم ترتفع مع 
نزول درجة الحرارة، وأنا أتوقع أن يحدث ذلك 
ويقل انتشاره في الصيف، لكن على أي حال علينا 

أن ننتظر.
الحالة  تطور  إل��ى  تنظرون  كيف   

الوبائية في المغرب؟

من  الكثير  ع��ل��ى  أت��وف��ر  ال  الحقيقة  ف��ي   >
المعطيات بخصوص الحالة الوبائية في المغرب، 
لكن بحسب ما سمعته من عائلتي وما شاهدته 
في اإلعالم، يظهر لي أن المغرب قام بعمل جيد، 
واتخذ إجراءات سريعة، ولم يتم ارتكاب األخطاء 
مثال التي حدثت في الواليات المتحدة األمريكية 
لمدة  الوقاية  ق��رارات  اتخاذ  في  تأخروا  حيث 

شهرين تقريبا.

إل��ى حدود  المغرب  ف��ي  ال��وف��ي��ات  أن  أس��م��ع 
الساعة لم تتجاوز 180 وفاة، وهذا رقم صغير 
ألف   20 فيها  توفي  التي  أمريكا  عكس  ج��دا، 
شخص في ظرف 6 أسابيع فقط، ومن المؤكد أن 
هذا الرقم سيرتفع بشكل أكبر. يظهر لي أن وزارة 
ال��ص��ح��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ات��خ��ذت إج�����راءات جيدة، 
يتبعوا  أن  عليهم  ال��م��غ��رب  ف��ي  وال��م��واط��ن��ون 
اإلرشادات، فالخطة التي تم اتخاذها بإعالن فرض 
الحجر الصحي خطة سليمة، حيث أن الفيروس 
لن يستطيع أن ينتقل بين األشخاص، خاصة وأن 
غالبية المصابين ال تظهر عليهم عالمات اإلصابة 

بالفيروس.
الوضعية  تطور  إلى  تنظرون  كيف   

الوبائية في العالم؟
< أعتقد أنها مازالت في تصاعد، لكن نالحظ 
أن درجات انتشار الفيروس سواء في الصين أو 
في كوريا الجنوبية تراجعت، وهذا ما يعطينا 
أم��اًل على أننا يمكن أن نجد حال، غير أنه في 

لم يحدث هذا بعد،  أمريكا  أو  أوروب��ا 
منتشرا،  م��ازال  الفيروس  أن  حيث 

وفيات  بالتأكيد  سيخلف  م��م��ا 
إضافية، لكن في األشهر المقبلة 
اإلصابات  ع��دد  أن  المؤكد  م��ن 
ال  لكن  سينخفض،  وال��وف��ي��ات 
أعتقد أننا سنجد الحل بسرعة، 
ول���ذل���ك ف��ال��ح��ل س��ي��ك��ون عبر 
األولى  المرحلة  ففي  مراحل، 
يجب أن نجد األشخاص الذين 
يتوفرون على مناعة جيدة أو 
األشخاص الذين أصيبوا فتم 
ش��ف��اؤه��م، ه����ؤالء ي��م��ك��ن أن 
أنشطتهم  لممارسة  ي��ع��ودوا 
االقتصادية، غير أن األشخاص 

ال��ط��اع��ن��ي��ن ف���ي ال���س���ن يجب 
حمايتهم وال يجب أن يختلطوا 

مع الناس، ويظهر أننا في حاجة 

ثالثة  أو  ش��ه��ري��ن  إل���ى 
ل��ن��ع��ود إلى  أش��ه��ر 

الطبيعية  الحالة 
بشكل  ون���رف���ع 
الحجر  نهائي 
الصحي ونفتح 

المجتمع.

الرجل األكثر  تفاؤال في العالم يبشر بلقاح نهاية السنة

حين تحدث منصف السالوي عن الجائحة في المملكة

استكماال للبرورتريه المصغر الذي 
يلخص حياة ومسار العالم المغربي 
منصف السالوي، ننشر هذا الحوار 

المقتضب الذي أجراه السالوي قبل 
أيام قليلة مع الزمالء في القناة 

األولى، ويتحدث فيه عن اختراعه 
للقاحين يهمان فيروس "كورونا"، 

ونظرا ألهميته نعيد نشره على 
صفحات أسبوعية األيام حتى تعم 

الفائدة.

< منصف السالوي والرئيس األمريكي ترامب

< منصف السالوي



 التحقت بكلية العلوم بمدينة الرباط 
فرنسا.  إلى  ستهاجر  وبعدها   ،1971 سنة 
لماذا قررت الهجرة ولم تبق في المغرب؟

< في العام 1972 كنت في مدينة الرباط، وكنت 
شاهدا على االنقالب العسكري الذي قاده الجنرال 
محمد أوفقير، شعرت بخوف شديد، وقلت في نفسي 
أن مستقبلي ال يمكن أن يكون في المغرب، خاصة 
أن البالد في تلك الفترة عرفت اضطرابات كثيرة، 
ولم نكن نعرف إلى أين تتجه البالد، فقررت حينها 

أن أغادر المغرب.
 أنت بالمناسبة مخترع بطارية الليثيوم، 
وبسبب ذلك حصدت جوائز عالمية مقابل 
االختراعات التي كنت تنجزها. هل تتذكر 

أول جائزة حصلت عليها؟
< في الحقيقة، أنا لم أحصل قط على جائزة من 
فرنسا، فأغلب الجوائز التي حصدتها كانت من دول 
حيث  أمريكا،  إل��ى  ذهبت   2000 سنة  في  أخ��رى. 
 ،)NASA( األمريكية  الفضاء  وكالة  مع  اشتغلت 
ومعهد التكنولوجيا في كاليفورنيا )كالتيك(، ومازلت 
أتذكر أن األستاذ األمريكي الذي استدعاني لالشتغال 
معه في فريق بحثه كان يقول عندما يتحدث عني 
لم  التوصيف  وه��ذا  الليثيوم«،  بطارية  »أب  أنني 

أسمعه قط من الفرنسيين.
وبالعودة إلى سؤالك فأول جائزة حصلت عليها 
في ما يتعلق باختراعاتي كانت في سنة 2001، ثم 

جائزة أخرى في 2003 ثم 2005.
 وهل كان أهم تتويج حصلت عليه في 

سنة 2012؟
ليست هي  لكنها  كانت مهمة،   2012 < جائزة 
والكهرباء  اإلل��ك��ت��رون��ي��ك  معهد  م��ن  وه��ي  األه���م، 
للمهندسين )IEEE(، وهو بالمناسبة أكبر معهد في 
شخص،  أل��ف   500 يضم  تخصصه،  ف��ي  ال��ع��ال��م 
وينضمون كل سنة مؤتمرا عالميا في بوسطن، حيث 
عن  ياباني  وآخ��ر  أمريكي  وعالم  أنا  تتويجي  تم 

اختراعي لبطارية الليثيوم.
 غير أن الجائزة األهم التي حصلت عليها 
وقد   ،2014 العام  في  كانت  مسارك  في 
الوطنية  »األك��ادي��م��ي��ة  م��ن  تسلمتها 
للمهندسين« في أمريكا، وهي بالمناسبة 

تعادل جائزة نوبل للمهندسين؟
< صحيح، وكانت هناك حكاية تستحق أن تروى 
األكاديمية  من  وف��د  ذه��ب  إذ  الجائزة،  ه��ذه  ح��ول 
الوطنية للمهندسين في أمريكا إلى السويد، حيث 
تمنح هناك جائزة نوبل من طرف »األكاديمية الملكية 
في السويد«، واقترحوا عليهم أن يتم إضافة جائزة 
نوبل جديدة خاصة بالمهندسين، كما اقترحوا أن 
أن  غير  دوالر،  مليون  بمبلغ  الجائزة  يمولوا هذه 
السويديين اعتذروا عن ذلك بمبرر أن »نوبل« مؤسس 
الجائزة كتب وصية قبل وفاته يرفض أن تتم إضافة 

جوائز أخرى.

وهكذا فكرت األكاديمية الوطنية للمهندسين في 
خاصة  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  يشبه  م��ا  تخلق  أن  أمريكا 
بالمهندسين، بشكل مستقل عن جوائز نوبل التي 
الملكية في السويد، بحكم أن  تمنحها األكاديمية 
المهندسين ساهموا كثيرا في تطور البشرية في 
مختلف المجاالت، سواء في الطب أو في البيولوجيا 

أو في الصناعة.
جائزة »األكاديمية الوطنية للمهندسين« في أمريكا 
ليست بالجائزة القديمة، فعمرها ال يتعدى ثالثين 
سنة، وعندما يقومون بتسليمها يسلمونها بنفس 
الطقوس التي تسلم بها جائزة نوبل، وحتى قيمتها 

المالية تصل تقريبا إلى نفس قيمة جوائز نوبل.
معمل  إلنشاء  مستعد  أن��ك  لي  قلت   
لبطاريات الليثيوم في المغرب؟ هل هذه 

الفكرة ما زالت تراودك؟
< هذا أكيد، وإنشاء مصنع في المغرب لصناعة 
 3000 حوالي  يخلق  أن  يمكن  الليثيوم  بطاريات 
فرصة عمل، لكن هذا يتطلب استثمارات كبيرة جدا، 
ومن الالزم أن ينخرط في هذه الفكرة مجموعة من 
هذه  مثل  يتبنى  أن  يمكن  والمغرب  المستثمرين، 
المشاريع، خاصة أنه يقدم نفسه كدولة رائدة في 
سيتخلى  المستقبل  وف��ي  ال��م��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ات 
بالوقود  تشتغل  ال��ت��ي  ال��س��ي��ارات  ع��ن  المغاربة 
وسيركبون السيارات الكهربائية، مما يعني أننا في 
حاجة متزايدة لبطاريات الليثيوم، فالسوق المغربي 
لوحده مهم، ويمكن أن يدر أرباحا كبيرة على أي 
شركة استثمرت في هذا المجال، وأكثر من ذلك يمكن 

لهذه الشركة أن تصدر البطاريات ألوروبا.
هذا  م��ن  مصنع  يكلف  أن  يمكن  ك��م   

القبيل؟
مليار  بقيمة  الس��ت��ث��م��ار  ن��ح��ت��اج  أن  يمكن   >

دوالر. 
 هل تنظر بعين التفاؤل للبحث العلمي 

في المغرب؟
< مع األسف هذا موضوع يجب أن نشتغل عليه 
المغرب وسنغافورة  بين  كبير  فرق  فهناك  كثيرا، 
التي أشتغل فيها حاليا في هذا المجال، مع بداية 

االس��ت��ق��الل ك���ان ال��م��غ��رب وس��ن��غ��اف��ورة ف��ي نفس 
المستوى تقريبا، لكن سنغافورة تفوقت علينا في 
في  مشكلتنا  كبير.  بشكل  العلمي  البحث  مجال 
ونضع  سريع  بشكل  النجاح  نريد  أننا  المغرب 
وصفات سريعة، نريد أن نصنع شيئا اليوم لنسوقه 
غدا، غير أن البحث العلمي يلزمه الوقت، فبعض 
اختراعاتي لم يتم تسويقها مثال إال بعد مرور عشر 
كنا  استقاللنا  ت��اري��خ   1956 سنة  ف��ي  س��ن��وات. 
متقدمين على الصين وعلى كوريا الجنوبية، وها 

أنت اليوم تشاهد الفرق.
 أين المشكل إذن؟

< بكل بساطة المشكل في أننا لم نهتم بالبحث 
اليوم نجد دوال أجنبية  أننا  لله  العلمي. والحمد 
تساعدنا في تحقيق طموحاتنا العلمية، فالخارج 
ما  لكن  المغاربة،  من  كبيرا  ع��ددا  يحتضن  اليوم 
نتمناه أن تكون للمغرب معاهده الخاصة في البحث 
تماما  احتياجاتنا ومشاكلنا مختلفة  العلمي، ألن 

عن احتياجات ومشاكل فرنسا.
 ما هي رسالتك للشباب المغاربة؟

أن  للشباب  أق��ول  أن  مني  تنتظر  أن��ك  يبدو   >
لكن  وأم��ل،  لهم طموح  يكون  وأن  كثيرا  يشتغلوا 
عندما تلتقي مع الطلبة الباحثين في المغرب فهم 
يصدمونك، سيقولون لك أنهم ال يلتقون بأساتذتهم 
المؤطرين، ولما يلتقون بي يقولون لي »ساعدنا لكي 
نخرج من المغرب«، ألن ظروف االشتغال ببساطة 
المغرب  في  باألساتذة  ألتقي  وعندما  تساعد،  ال 
في  اإلمكانيات  على  يتوفرون  ال  أنهم  يخبرونني 
العلمي  البحث  ندعم  أن  يمكن  فكيف  المختبرات. 
ونحن نعطي للطالب الباحث مبلغا هزيال يتمثل في 

3000 درهم شهريا.
في الحقيقة يجب أن يتغير كل شيء في المغرب، 
علينا أن نواكب العالم، على أساس أن تكون الجامعة 
في  القادمة  سنوات  العشر  غضون  في  المغربية 
م��س��ت��وي��ات ع��ال��م��ي��ة، وه���ذا ل��ن ي��ح��دث إال بتغير 
العقليات. في سؤالك قلت لي ما هي رسالتك للشباب 
ال��م��غ��ارب��ة، أق����ول ل��ه��م ب��اخ��ت��ص��ار: »ال���ل���ه يكون 

فعونكم«.

العالم الحاصل على »نوبل«  للهندسة حول بطارية الليثيوم رشيد اليزمي:

مستعد للعودة من سنغافورة ولكن ليس في بيئة 
يتقاضى فيها الباحث 3 آالف درهم شهريا !

< رشيد اليزمي
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 تقول أنك في العام 2006 حصلت على 
براءة اختراع لدواء يقضي على البكتريا 
على  ق��ادرا  اليوم  يبدو  وهو  المقاومة، 
فيروس«كوفيد  مقاومة  ف��ي  اإلس��ه��ام 

19«؟
شركة  وق��ام��ت   ،2006 سنة  ك��ان  اختراعي   >
سنة  تطويره  في  بالشروع  ل��ألدوي��ة  »سوطيما« 
2010، ولوال هذه الّظروف االستثنائية لكان منتظرا 
للخروج  الصحة  وزارة  رخصة  على  يحصل  أن 
للسوق في بداية شهر أبريل الماضي. هذا الدواء 
عبارة عن مضاد حيوي وفيه أيضا مادة من الزيوت 
»األوكاليبتول«  أو  »سينيول«  اسمها  العطرية 
ولديها  »األوكاليبتوس«،  شجر  من  المستخرجة 
االتجاه  ف��ي  المناعة  جهاز  توجيه  على  ال��ق��درة 
المادة  هذه  السلبي.  االتجاه  وتوقيف  اإليجابي 
»Eucalyptol« تباع في ألمانيا منذ سنين عديدة 
على شكل كبسوالت يتناولها الكبار في السن الذين 

يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي.
 بحسب ما فهمته، فهذه المادة تصلح 
لعاج المصابين ب�«كورونا« بحكم أن هذا 

الفيروس يؤثر على الجهاز التنفسي؟
< تماما...

 أي���ن ال��س��ر ف��ي ال����دواء ال���ذي قمت 
باختراعه؟

< السر يكمن في أن هذا الدواء له قدرة على 
توجيه جهاز المناعة في االتجاه الصحيح وعلى 

تفادي العاصفة االلتهابية. 
ال��دواء  بهذا  مقتنع  ال��ي��وم  أن��ت  ه��ل   

وبفعاليته؟
< أنا مقتنع أن هذا الدواء له مكانته المعتبرة 
في دعم األدوية األخرى لمعالجة المصابين بفيروس 

»كورونا«.
بشكل  المغاربة  سنة 2017 سيعرفك   
أكبر، إذ توجت بجائزة المبتكر األوروبي، 

بعد اختراعك لمضاد حيوي؟ 
< الجائزة التي حصلت عليها سنة 2017 بألمانيا 
في  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  م���ن  نتيجة 30 سنة  ه���ي 
المختبرات، صحيح أني لم أكن وحدي، حيث كان 
الطلبة  أن��س��ى  أن  دون  ب��اح��ث��ون  أس��ات��ذة  م��ع��ي 
الباحثين، إذ كونت ما بين 30 إلى 35 طالبا حصل 
الذي  أن��ا  أنني  ال��دك��ت��وراه. صحيح  على شهادة 
كونتهم لكنهم ساهموا معي بدورهم في أبحاثي، 
وأكبر مساهمة لهم هي وجودهم معي. وقبلها في 
مخترع  أفضل  جائزة  على  حصلت   2015 سنة 

إفريقي.
الجامعة  في  أستاذا  اشتغلت  كونك   
ال��ص��ع��وب��ات التي  ال��م��غ��رب��ي��ة، م��ا ه��ي 

عشتها؟
< حين تخرجت من فرنسا تم تعييني كأستاذ 
باحث في كلية العلوم بفاس، وحينها لم تكن جامعة 
فاس تتوفر على مختبر، بل كانت قاعة مساحتها 
هذا  أجهز  فبدأت  ف��ارغ��ة،  مربعا  قرابة 12 مترا 
المختبر شيئا فشيئا، وكنت أشتري بعض اآلليات 
في  وأضعها  وأصلحها  ال��خ��ارج  م��ن  المتهالكة 
المختبر، وأوصي بعض األصدقاء في الخارج أن 
األخ��رى من  األدوات واألشياء  لي بعض  يجلبوا 
مالي  م��ن  ش��يء  ك��ل  أش��ت��ري  وكنت  مختبراتهم، 
الخاص، وأتذكر أن الكثيرين كانوا يقولون لي إنني 
أخسر راتبي و«رزق أوالدي« في هذه األمور، فكنت 
أجيبهم«: »اعتبروني شخصا مدمنا، هناك من هو 
مدمن على المخدرات أو القمار، وأنا شخص مدمن 

على المختبرات وأصرف فيها األموال«.

عندما عينت باحثا لم أجد مختبرا بكلية 
فاس فبدأت أشتري بعض اآلليات 

المتهالكة من الخارج من مالي الخاص

العالم المغربي الحاصل على جائزة المبتكر األوروبي عدنان الرمال:

< عدنان الرمال
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 بعد حصولك على شهادة الدكتوراه في كلية 
الصيدلة في فالنسيا اشتغلت في أحد مختبرات 
مختبر  وه��و  إسبانيا،  في  الشهيرة  األدوي���ة 
م��ت��خ��ص��ص ف���ي ص��ن��اع��ة وت��ط��وي��ر أدوي����ة 

الزهايمر..
< عندما وجدت هذا المختبر في إسبانيا كنت كأنني 
وجدت شيئا قد ضاع مني، بحكم أن والدي كان مريضا 
بالباركينسون، وكنت أشعر أن على عاتقي حمل ثقيل وهو 
أن أجد دواء يعالج والدي المريض، فشكل لي اشتغالي 
في مختبر للزهايمر والباركينسون أمال كبير في أن أكتشف 
مرض  أدوي��ة  على  اشتغلت  وهناك  ال��م��رض.  لهذا  دواء 
ال��زه��اي��م��ر، وب��ع��د س��ن��ت��ي��ن ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أول ب����راءة 

اختراع...
 )مقاطعا(... أريدك أن تتحدث لي عن براءة 
االختراع هذه، ألنها مهمة في مسارك، ومهمة 
أيضا بالنسبة لوالدك الذي كان يعاني من مرض 

الباركينسون؟
< براءة االختراع كانت حول إيجاد أدوية لعالج مرض 
بعض  ففي  ال��وق��ت،  نفس  في  والباركينسون  الزهايمر 
الحاالت نجد شخصا مصابا بالمرضين معا، ألن بينهما 
تداخال على مستوى خاليا الدماغ، وكان هدفي أن أخترع 

دواء يعالجهما في نفس الوقت.
 كيف كان إحساسك وأنت تشتغل في مختبر 
لدواء الزهايمر والباركينسون ووالدك كان مصابا 

بهذا المرض؟
< كنت أشتغل في المختبر أكثر من الجميع، إلى درجة 
أنني أبقى داخل المختبر إلى حدود الساعة الثانية عشرة 
ليال، وأشعر أن الوقت غير كاف، ألنني عندما أعود من 
مدريد إلى مدينة طنجة وأجد والدي مصابا بهذا المرض 
أقول إن علي أن أسرع في اكتشاف دواء لعالج والدي، ولو 
كان في اليوم 48 ساعة الشتغلتها كلها. كنت حقا أسارع 
الزمن، ألن صحة والدي كانت في تدهور مستمر، بينما أنا 
لم أتوصل بعد ألي اكتشاف حينها، ولذلك كنت أعاني بشكل 
كبير، رغم أن زمالئي كانوا يرونني أضحك معهم بشكل 

عادي.
 المفاجأة أن والدك مات قبل أن تكتشف هذا 
الدواء. أكيد أن ذلك شكل بالنسبة إليك خيبة 

أمل كبيرة؟
< كالمك صحيح، فقد بذلت مجهودا كبيرا، لكن والدي 
توفي قبل أن أصل لهذه النتائج، فأصبت بخيبة أمل كبيرة، 
واعتقدت أنني لم أصل لالكتشاف في الوقت المناسب، غير 
أن مجهوداتي مازالت قائمة، ورغبتي في أن أحصل على 
نتائج أفضل مازالت مستمرة. كل شيء عند الله سبحانه 
وتعالى بأجل، فرغم وفاة والدي فهناك أشخاص آخرون 

مصابون بهذا المرض يمكن أن يستفيدوا من الدواء.
 بعد هذا االختراع ستحدث مفاجأة جميلة 
منحك  ق��ررت  إسبانيا  أن  وه��ي  حياتك،  ف��ي 
باسم  الرسمي  الناطق  خرج  حيث  جنسيتها، 
الحكومة اإلسبانية ووقف أمام وسائل اإلعام 
معلنا منحك الجنسية، بعدما صادق البرلمان 
العلمية  أب��ح��اث��ك  بفعل  ال��ق��رار،  ه��ذا  على 

المتميزة؟
المركزية  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  كلمة   >
اإلسبانية التي منحني من خاللها الجنسية يمكن للجميع 
أن يجدها على شبكة األنترنيت، ويمكن ألي شخص أن 
يطلع عليها، حيث قال بالحرف: »... اليوم صوتت الحكومة 
على منح الجنسية اإلسبانية للدكتور عبد الواحد الصمدي 
من دوار بني خالد، نظرا ألبحاثه وأعماله... ». )ضاحكا( 
فهو ذكر في كلمته حتى القرية الصغيرة التي نشأت فيها 
في المغرب. كل البرلمانيين والوزراء اإلسبان صوتوا على 
منحي الجنسية اإلسبانية، فكان األمر مفاجأة وأمرا مشرفا 

بالنسبة لي ولعائلتي.
 أنت اليوم تشتغل في دولة اإلمارات العربية 
مثا  ال��ع��ودة  ف��ي  تفكر  ل��م  ل��م��اذا  المتحدة، 

لاشتغال في المغرب؟
< هناك الكثير مما يقال في هذا الجانب، فقد جالست 
لعودة  سعينا  في  المغرب  في  ووزراء  كبارا  مسؤولين 
الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، على غرار بعض الدول 
ذلك  على  وكمثال  كفاءاتها  من  استفادت  التي  األخ��رى 
إسبانيا، التي استرجعت في وقت من األوقات كفاءاتها في 
أمريكا وألمانيا وباقي الدول، بعد انضمامها إلى االتحاد 
األوروبي. وقد كان من المنطقي بالنسبة إلى المغرب أن 

يقوم هو أيضا باستقطاب أبنائه من كفاءات الخارج.
أليس من المنطقي أن نقوم اليوم باستقطاب الدكتور 
المغربي الكبير رشيد اليزمي، وهو ما شاء الله من أكبر 
المخترعين في العالم في ما يتعلق ببطاريات الليثيوم، 
وكيف ال نستقطب الدكتور عالل بوتجنكوت الذي يعيش 
اليوم في أمريكا، وكيف ال نستقطب الدكتور رشيد عمروش، 

والالئحة طويلة...
الكفاءات  بخصوص  ل��ق��اء  ح��ض��رت   2012 سنة  ف��ي 
هدف  فكان  بينهم،  من  كنت  وأن��ا  العالم،  في  المغربية 
الكفاءات  هؤالء  من  يستفيدوا  أن  المغاربة  المسؤولين 

شريطة أن يبقوا بالخارج، حيث تدخل وزير وقال إننا نريد 
من هذه الكفاءات أن يكونوا مثل بطارية يتم شحنها في 
الخارج وتفريغها في المغرب، كان هدفه أن يتم استقطاب 
الدكاترة المغاربة بالخارج للتدريس في الجامعات المغربية 
لمدة 3 أشهر في السنة ثم العودة مجددا لبلدان إقامتهم 

في أوروبا.
باعتبارنا  أن��ه  وقلت  بتدخل  أن��ا  قمت  ذل��ك  مقابل  في 
كفاءات مغربية في الخارج، فنحن نريد أن نخدم بلدنا من 
الداخل، رغم ذلك فهناك دكاترة مغاربة قرروا العودة إلى 
االشتغال في المغرب لكن ليس بالطريقة التي كنا نريدها 
نحن، نحن نطلب أن نتمتع بنفس المكانة التي نتوفر عليها 
في الخارج، وال نريد أن نبدأ من الصفر هنا في المغرب، 
األمور  ه��ذه  ينظم  قانون  لدينا  ليس  أن��ه  هو  والمشكل 
بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لكن نحن 
في الحقيقة نختار المكان الذي يحتضننا ويقدرنا، وندرس 

في الجامعات التي تهتم بنا.

انتقلت  الباكلوريا  على  حصولك  بعد   
للتكنولوجيا  العليا  المدرسة  في  للدراسة 
التابعة لجامعة محمد األول بوجدة، لكن 
بعد سنة من ذلك سيتم طردك، ثم ستقرر 
بعدها الهجرة لمتابعة الدراسة في هولندا. 

تحدث لنا عن هذه الواقعة؟
< اجتزت امتحانا في جامعة محمد األول في وجدة، 
وتم قبولي في المدرسة العليا للتكونلوجيا التابعة 
لكلية العلوم، وكنت أتحصل على معدالت جد إيجابية، 
غير أنه تم طردي بحكم نشاطي الطالبي، وفي تقديري 
الشخصي أعتبره طردا تعسفيا. على أي حال حدث ما 
ح���دث ووق����ع م��ا وق����ع، وه��ك��ذا ق����ررت ال��ه��ج��رة إلى 

أوروبا.
 بعد ذلك ستتابع دراستك في واحدة من 
أكبر الجامعات الهولندية، وستتوج بأحسن 
أطروحة على المستوى العالمي. كيف جاء 

ذلك؟
< بالفعل ذهبت إلى هولندا، وشاءت األقدار أن أتابع 
الدراسة في جامعة Delft للتكنولوجيا، هذه الجامعة 
اليوم  بها  ُس  ُأَدِرّ التي  نفسها  هي  بها  َدَرْس��ُت  التي 
على   19 المرتبة  ف��ي  ت��وج��د  وه��ي  ك��رس��ي،  كأستاذ 
المستوى العالمي، وهناك حضرت شهادة اإلجازة ثم 

الماجستير، ثم شهادة الدكتوراه أيضا.
التحقت ب�شركة intel وأنا ما زلت في السنة الرابعة 
من تحضيري لشهادة الدكتوراه، فقمت بمجموعة من 
لتحسين  منها  استفادوا  للشركة  العملية  األبحاث 
إل��ى هولندا إلنهاء  اإلن��ت��اج، وبعدها ع��دت  م��ردودي��ة 
عليها  حصلت  والتي  الدكتوراه،  لشهادة  التحضير 

بميزة »حسن جدا«.
الشركات  م��ن  مجموعة  أن��ظ��ار  جلبت  أطروحتي 
أنني قمت بحل عدة مشاكل واقعية  العالمية، بحكم 
وملموسة في ما يتعلق بالشرائح والرقائق اإللكترونية، 
وهو ما جعل أطروحتي تفوز بجائزة أحسن شهادة 
أطروحة في العالم في مؤتمر دولي في ميونخ بألمانيا، 
في مجال تخصصي،  كبيرة  أعطاني شهرة  ما  وهو 
حيث تلقيت بعد ذلك عروضا كبيرة من شركات عالمية 
أعود  أن  اخترت  لكنني   ،Philipsو  IBM غرار  على 
مجددا لشركة intel بدون تردد في كاليفورنيا، وبعد 
سنوات قررت أن أعود مجددا إلى االشتغال في أوروبا، 
ضمن  غرونوبل،  في  اشتغلت  بالضبط  فرنسا  وفي 
تحالف يضم ثالث شركات فرنسية إيطالية وهولندية، 
متخصصة في األبحاث وتطوير الرقائق اإللكترونية 

المستقبلية.
 سنة 2019 ستكون مميزة في مسيرتك، 
بروفسور  درجة  إلى  ترقيتك  ستتم  حين 
كرسي، واليوم أنت على رأس قسم هندسة 
بواحدة  الناشئة  والتكنولوجيا  الكمبيوتر 

من أحسن الجامعات العالمية؟

< كان المشرفون على الجامعة سعداء جدا ألنهم 
استقطبوني من جديد، وأنا اليوم رئيس قسم هندسة 
الكمبيوتر في الجامعة. وفي حدود سنة 2019 تمت 
ترقيتي إلى »بروفسور كرسي«، وهذه الدرجة ال تمنح 
عالميا،  العلمي  المستوى  يؤثرون على  للذين  سوى 
المستوى  على  وزن  لك  يكون  أن  يجب  أن��ه  بمعنى 
»بروفسور كرسي«،  لكي تحصل على درجة  العالمي 
هذا  ي��ص��ل  م��غ��رب��ي  أول  أن��ن��ي  اكتشفت  ذل���ك  وب��ع��د 

المستوى. 
ما  في  المغرب  في  اليوم  ينقصنا  م��اذا   
رسالتك  هي  وما  العلمي؟  بالبحث  يتعلق 

للمسؤولين عن التعليم العالي بالمغرب؟
< هذا سؤال عريض وطويل، غير أن الذي يمكن أن 
أقوله لك أنه ال يوجد هناك أي مجتمع متطور فرض 
وجوده على المستوى العالمي من دون أن يكون متوفرا 

المستوى  على  وج��وده  وأثبت  متطور،  تعليم  على 
العلمي، كما أنه ال توجد دولة في العالم لديها تعليم 
فاشل فرضت وجودها في العالم. أنا ال أملك الحقيقة 
المطلقة، لكن في تقديري الشخصي هناك أربعة محاور 
مهمة لكي نرتقي بمستوى الجامعة المغربية لتؤثر 

على االقتصاد:
- المسألة األولى هي القيادة )leadership(، فإذا 
كنت تتوفر على قيادة لديها كفاءة متميزة يمكن أن 
كانت  إذا  لكن  م��ا،  شيئا  جيدة  غير  فكرة  من  تصنع 
القيادة فاشلة أو فاسدة أو غير مكونة وغير مؤهلة 

فلو منحتها فكرة جيدة فستقوم بإفشالها.
- المسألة الثانية هي وضع خريطة طريق وطنية، 
بجدول زمني محدد. نحن نعرف وضع تعليمنا، إذ يجب 
أن نستفيد من تجارب دول أخرى سواء كانت إفريقية 
أو آسيوية أو أوروبية، لكن في تقديري الشخصي يجب 
أن تكون خريطة طريق وطنية تتماشى وفق الثقافة 
 Copier« المغربية ومكونات اللغة المحلية، أما سياسة
الذات  من  ينطلقون  فالذين  تنجح.  ولن  فلم   »coller
ويستفيدون من تجارب اآلخرين هم من ينجحون، كما 
أن التكنولوجيا فيجب أن تكون هي العمود الفقري 
لخارطة الطريق، ألن التعليم والبحث العلمي واالبتكار 
أصبحت ض���رورة إل��زام��ي��ة م��ن أج��ل االس��ت��م��رار في 

الحياة.
- المسألة الثالثة هي خلق ما يمكن أن نسميه ب� 
»ecosystem«، من خالل تعليم يدرس فيه أساتذة في 
المستوى قادرين على مواكبة تحديات اليوم وتحديات 
المستقبل يستطيعون التأثير في عقلية المغربي، كما 
أن االبتكار والمقاولة وريادة األعمال يجب أن تكون 
جزءا ال يتجزأ من عمل الجامعة في المغرب، والدولة 

يجب أن تساهم في ذلك.
- المسألة الرابعة هي االستفادة من مغاربة العالم، 
سنة  في  فالصين  والهند،  بالصين  مثاال  وسأعطيك 
2008 خلقت برنامجا اسمه  Dawson Talentقاموا 
من خالله باستقطاب الكفاءات الصينية الموجودة في 
الظروف  جميع  لهم  ووف���روا  العالم  أنحاء  مختلف 
المواتية ليساهموا في تطوير البحث العلمي والمقاولة 
واالبتكار، وها نحن اليوم نرى مستوى التكنولوجيا 
في الصين ومستوى االقتصاد أيضا، والصين ستحكم 
العالم أحب من أحب وكره من كره، فهي قادمة بقوة 
بفعل األشياء التي ذكرت وهي القيادة، محاربة الفساد، 
ثم   »ecosystem« وال����  الوطنية  ال��ط��ري��ق  خريطة 
تجربة  لهم  ممن  الصينيين  الخبراء  من  االستفادة 
واليوم  العالم،  في  الذي يحدث  ما  ويعرفون  عالمية 
الجامعات  من ضمن  تصنف  جامعات صينية  هناك 

األرقى في العالم.
الشروط  ه��ذه  توفرت  إذا  الشخصي  تقديري  في 
يمكننا أن ننجح وأن نكون رائدين في التعليم وفي 

المقاولة وفي تطوير االقتصاد الوطني. 

مطور دواء للزهايمر والباركينسون عبد الواحد الصمدي:

إسبانيا استرجعت كفاءاتها وأنا عندما قررت العودة 
للمغرب طلبوا مني البداية من الصفر

الصين جلبت أدمغتها من العالم في 2008 
ومستعدون للعودة بأربعة شروط
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سعيد حمديوي الحائز على جائزة أحسن أطروحة جامعية في العالم:

< سعيد حمديوي

< عبد الواحد الصمدي
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كبير  عالم  فأنت  للكثيرين  بالنسبة   
تقول  م��اذا  لكن  تعريف،  كل  عن  غني 
للقارئ الذي ال يعرف من يكون الدكتور 

سمير ماشور؟
< في الحقيقة من الصعب جدا على اإلنسان أن 
الرباط،  مدينة  مواليد  من  أنا  نفسه،  عن  يتحدث 

القنيطرة،  مدينة  في  طفولتي  من  جزءا  وقضيت 
تابعت دراستي في حي يعقوب المنصور بالعاصمة، 
وفي مرحلة الباكالوريا انتقلنا إلى مدينة أزرو حيث 
حصلت على شهادة الباكالوريا بثانوية طارق ابن 

زياد.
حصلت على الباكالوريا في سن ال� 17، وأتيحت 
دراستي  لمتابعة  كندا  إلى  أذهب  أن  الفرصة  لي 
وحضرت  الفيزياء،  في  تخصصت  حيث  العليا، 
شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية، وبعد ذلك 
التحقت بسوق الشغل، حيث اشتغلت مع مجموعة 
من المختبرات العالمية. بعد ذلك تابعت دراستي 
بجامعة »هارفارد« األمريكية وحصلت على شهادة 

عليا في تسيير المقاوالت.
في الثمانينات من القرن الماضي بدأت االشتغال 
مع مختبرات متخصصة في الصيدلة، وغالبيتهم 
من أفضل 5 أو 6 مختبرات في العالم، من المؤكد 
أنني في بداياتي تحملت مسؤوليات صغيرة، وهذا 
أمر طبيعي، ثم بعد ذلك تقلدت مناصب مسؤولية 

مختبر  غ��رار  على  المختبرات  بعض  ف��ي  مهمة 
»Pfizer«، وهو واحد من أكبر ثالث مختبرات في 
العالم، ثم انتقلت لالشتغال في مختبرات أخرى 
كبيرة على غرار »Johnson and Johnson« ثم 
مختبر »Becton Dickinson« الرائد عالميا في 
األجهزة الطبية وهو واحد من أكبر المختبرات في 
أمريكا والعالم، حيث يبلغ رقم معامالته ما بين 12 
و13 مليار دوالر، ثم انتقلت لالشتغال في مختبر 
آخر في سويسرا، وكنت مسؤوال عن الجودة، واآلن 
مجموعة  ف��ي  الجنوبية  ك��وري��ا  ف��ي  أشتغل  أن��ا 
العام  للمدير  كنائب  بايولوجيك«،  »سامسونغ 
على  التنظيمي  واالمتثال  للجودة  العام  والمدير 

مجلس  في  كذلك عضو  وأن��ا  ال��دول��ي،  المستوى 
اإلدارة لمجموعة من المؤسسات المتخصصة في 
»البيوتكنلوجي« سواء في بريطانيا أو الواليات 
المتحدة األمريكية أو فرنسا أو كوريا، ومستشار 
التكنولوجيا  ف��ي  المتخصصة  ال��ش��رك��ات  ل��ه��ذه 

.)biotechnologique( الحيوية
 وفي سنة 2018 تم تصنيفي ضمن الئحة أحسن 
50 قائد عالمي في ميدان الصحة من طرف منظمة 
أنني  Smart Healthcare، كما  الدولية  الصحة 
اآلن أشتغل مع »سامسونغ بايولوجيك« على صناعة 
أربعة من أصل 5 أدوية لعالج مرضى«كوفيد 19«، 
وإضافة إلى ذلك أشتغل كمستشار لوزارة الصحة 

في كوريا الجنوبية.
 ما الذي يمكن أن يجعل شابا صغيرا 
ازداد في المغرب وترعرع في نفس الفضاء 
من  األطفال  مايين  فيه  ترعرع  الذي 
العلم  درج��ات  أعلى  إلى  يصل  أمثالك، 
غنية  الذاتية  فسيرتك  والمسؤولية؟ 

ومتنوعة..
< ليس هناك مجال للصدفة، فكل شيء مرتب له. 
اإلنسان  ي��ط��ور  وأن  العمل  ه��و  ذل��ك  ف��ي  وال��س��ر 
إمكانياته، فقبل سنة ونصف كنت أشتغل في شركة 
»Lonza« في منصب المسؤول عن مراقبة الجودة، 
القوة  وشكلت  سويسري،  صيدلة  عمالق  وه��ي 
 American ع��ل��ى  االس���ت���ح���واذ  وراء  ال��داف��ع��ة 
فأنا من  مليار دوالر،   5.5 بأكثر من    Capsugel

تكلفت بالعملية من ألفها إلى يائها.
في كل قصة نجاح من المؤكد أن هناك جانب من 
الحظ، وهذا النجاح يلزمه الطموح أيضا إضافة 
إلى الجدية والعزيمة، إضافة إلى اتخاذ القرارات 
الصائبة كذلك. في حياتي ال مجال للصدفة، فكل 
شيء مدروس، حيث أسير حياتي بنفس الشاكلة 

التي أنتج بها منتوجا دوائيا معينا.
 ورغم كل هذه النجاحات، فالقليل من 

المغاربة فقط يعرفونك..
< عندما أدخل المغرب أدخله كمواطن عادي، ال 
أحد يعرفني، أقضي في المغرب أسبوعا أتناول 
خالله الكسكس والطاجين المغربي، ثم أعود إلى 
الدولة التي أشتغل فيها دون أن ينتبه لي أي أحد 

أو يعرف أي شخص من أكون.
 وبالمناسبة، فأنت تقريبا اشتغلت في 

القارات الخمس؟
< نعم، اشتغلت في كندا وفي الواليات المتحدة 
وفي  وهولندا،  وفرنسا  سويسرا  في  األمريكية، 
أستراليا، وفي الصين وكوريا الجنوبية منذ سنة 
ساعدني  الثقافي  التنوع  وه��ذا  تقريبا،  ونصف 

كثيرا.

هو حقا واحد من أكبر الكفاءات 
المغربية الموجودة في الخارج، يشغل 

حاليا منصب النائب األول للمدير 
 Samsung" العام لشركة

biologics"، العمالق الكوري 
الجنوبي في مجال التكنولوجيا 

الحيوية، الراعي العالمي للجودة 
والمطابقة التنظيمية، مسؤوال عن 

تسويق جميع المنتجات واألدوية 
المبتكرة من الشركة الكورية 

العمالقة، وخلفه يجر مسارا حافال 
بالنجاحات، حيث عمل في جميع 

القارات تقريبا وشغل مناصب قيادية 
على مستويات عالية جًدا، مع العديد 
من عمالقة الصيدليات والتكنولوجيا 

الحيوية واختراع وتطوير األجهزة 
الطبية على مستوى العالم، سواء 

في كندا أو أمريكا أو سويسرا أو 
فرنسا أو الصين أو أستراليا، وقاد 

مفاوضات استحواذ عمالق الصيدلة 
السويسري "Lonza" على 

"American Capsugel" في صفقة 
تجاوزت 5.5 ماليير دوالر أمريكي.

في هذا الحوار المطول يتحدث سمير 
مشور، المزداد في مدينة الرباط، 

والحاصل على الدكتوراه في الفيزياء 
النووية من كندا وأمريكا، عن قصة 

صعوده المثيرة نحو النجاح في مجال 
صناعة األدوية واألجهزة الطبية في 

كبريات المختبرات والشركات 
العالمية، وعن بعض اختراعاته، فهو 

بالمناسبة مخترع حقنة التلقيح ضد 
السيدا غير القابلة لالستعمال إال مرة 
واحدة، ويتحدث بإسهاب عن التجربة 
الملهمة لكوريا الجنوبية في مواجهة 

جائحة "كورونا"، ويشرح 
"بالخشيبات" كيف يمكننا أن ننتقل 

في المغرب إلى مرحلة رفع الحجر 
الصحي عبر 3 مراحل من خالل 

إجراءات صارمة، وما الذي علينا أن 
نقوم به في مرحلة ما بعد الجائحة.

أجرى الحوار : رضوان مبشور
red.mabchour@gmail.com

< العالم والمخترع المغربي سمير مشور

العالم والمخترع المغربي نائب رئيس »سامسونغ بايولوجيك« سمير مشور

ال أريد نفس أجري بكوريا ولكن بيئة 
مالئمة لإلنتاج ألعود لمساعدة بلدي

تم تصنيفي ضمن 
الئحة 50 قائدا 

عالميا في ميدان 
الصحة
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في  أنت تعيش  الجائحة،  هذه  ظل  في   
كوريا الجنوبية، والمعروف أن هذا البلد هو 
الثاني في العالم الذي وصله الفيروس بعد 
الصين، غير أن الماحظ أن كوريا الجنوبية 
لم تعلن أبدا عن فرض الحجر الصحي أو 
حالة الطوارئ كما حدث مثا في المغرب 

وفي معظم الدول األوروبية وأمريكا؟
< هناك العديد من العوامل ساعدت في ذلك، يبدو 
أن كوريا الجنوبية لديها تجربة في مثل هذه األمور، 
ففي سنة 2015 تأثرت كوريا بفيروس »ميرس« الذي 
ظهر في الشرق األوسط، والذي نقله رجل أعمال دخل 
كوريا وأصاب بالعدوى 186 شخصا، نتجت عنها 
36 وفاة، وتم وضع ما بين 17 و18 ألف شخص في 
الحجر الصحي، مع اإلشارة إلى أن األمور لم يتم 
تدبيرها حينها بالشكل الجيد. المغرب اليوم يعيش 
هذه التجربة وإذا افترضنا أن هذا الفيروس سيعود 
في وقت الحق، فسيكون المغرب مؤهال لمواجهته 

بشكل أفضل مما فعله حاليا.
قامت  ووه��ان  في  الفيروس  تفشى  بعد  مباشرة 
كوريا الجنوبية بتشغيل المنظومة الكاملة لمواجهة 
الفيروس، عبر مختلف الوزارات )الداخلية، الصحة، 
في  الوقت  يضيعوا  لم  أنهم  حيث   ،)... الخارجية 
جاهزة  األزم���ة  خلية  ك��ان��ت  وال��ت��ه��ي��يء،  التنسيق 
ومستعدة. والمثير أنه مباشرة بعد إعالن الحاالت 
األولى لإلصابة في الصين بدأت كوريا الجنوبية في 
فحص الجميع، وهو ما لم يحدث ال في فرنسا وال 
إيطاليا اللتين تضررتا كثيرا. كذلك رأينا أن الواليات 
المتحدة األمريكية وجدت نفسها عاجزة عن فحص 
مواطنيها مخبريا، ولذلك رأينا كيف أن المواطنين 
األمريكيين ذهبوا بأنفسهم لشراء التحاليل المخبرية 
على  التعويل  يمكن  ال  أنه  تأكدوا  بعدما  بأنفسهم 

الدولة الفيدرالية.
المختبرات  بمنح  كذلك  قامت  الجنوبية  كوريا 
الخاصة إمكانية إجراء التحليالت المخبرية، في أقل 
من أسبوع، وهكذا يمكن أن تتخيل أنه في المغرب 
باستطاعة جميع المختبرات في جميع المدن إجراء 
الطاقة  أن  ن��ن��س��ى  أن  دون  م��خ��ب��ري��ة.  ت��ح��ل��ي��الت 
االستيعابية للمستشفيات الكورية هي األفضل في 
العالم، فهناك 500 سرير لكل 10 آالف شخص، بينما 
 38 سوى  نجد  ال  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
سريرا لكل 10000 شخص، وهذا يعني أن هناك فرقا 

كبيرا جدا.
الكوريين  من  ف��اآلالف  ذلك  رغم  لكن   

أصيبوا بالفيروس؟
< الرقم وصل إلى حوالي 10 آالف مصاب، وما 
زاد في هذا الرقم هو ما حدث في إحدى الكنائس، 

حيث أصيب 2000 شخص تقريبا، وهم من نقلوا 
هذه  لتمكنت  ذلك  يحدث  لم  ولو  لآلخرين،  العدوى 
الدولة من احتواء الفيروس بشكل أسرع. سجلت كذلك 
حوالي 230 وفاة، بينما في المغرب نجد أزيد من 
6000 مصاب وحوالي 190 وفاة، مع العلم أن كوريا 
دولة  ثاني  وهي  الصين،  من  جدا  قريبة  الجنوبية 

وصلها الفيروس في يناير الماضي.
لمحاربة  األنجع  الوسيلة  أن  ترى  أنت   
الفيروس هي إجراء االختبارات على أكبر 

عدد ممكن من المواطنين؟
< نعم، ففي كوريا الجنوبية يجرون االختبارات 
التحليالت  نتائج  أن  كما  والباركينغ،  الشوارع  في 
تخرج بعد 10 دقائق فقط، وليس بعد يوم أو يومين، 
من  العشرات  يعدي  أن  يمكن  المريض  فالشخص 

األشخاص قبل أن نمنحه نتائج التحليالت.
في 2015 صدر قانون في كوريا يمنح الدولة الحق 
التلفون  أج��ه��زة  م��ن خ��الل  ف��ي حماية األش��خ��اص 
وأجهزة االئتمان البنكية وعبر تقنية »GPS«، حيث 
يتم تتبع جميع األشخاص ويتم معرفة مكان تواجد 
دولة  ه��ي  الجنوبية  ك��وري��ا  أن  وب��م��ا  المصابين، 
تخترق  ال��دول��ة  أن  في  يشكك  أح��د  فال  ديمقراطية 
الحياة  تجاوز  كان  ف��إذا  األشخاص،  خصوصيات 
الخاصة سيحافظ على سالمة المواطنين فالكوريون 

ليس لديهم أي إشكال، عكس ما يمكن مثال أن نجده 
ف��ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة أو ف��ي دولة 

أوروبية.
وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ف��أن��ا م��ث��ال وم���ن خ���الل هاتفي 
المصابون  يوجد  أي��ن  أع��رف  أن  يمكن  المحمول 
بالفيروس وأتتبع تحركاتهم حتى ال أختلط معهم، 
فجهاز التلفون مثال يخبرك أن أحد المصابين يوجد 
على مسافة 100 أو 200 متر منك، وبالتالي فيمكن 
تجنبه، كما يخبرك باألماكن التي تردد عليها، سواء 

أكان مطعما أو متجرا أو سيارة أجرة.
 يبدو أن التجربة الكورية تفوقت كذلك 
ان��ض��ب��اط م��واط��ن��ي��ه��ا، أليس  م��ن خ���ال 

كذلك؟
< نعم، فإذا أوصت الدولة للمواطنين بإجبارية 
ارتداء الكمامة فالكل سينضبط للقرار، هنا الجميع 
يرتدي الكمامات منذ 24 يناير الماضي، سواء في 

الشارع أو في مقرات العمل.
النقطة المهمة األخرى هو أنه يتم فحصنا حراريا 
ث��الث م��رات ف��ي ال��ي��وم ف��ي م��ق��رات العمل، م��رة في 
الصباح عندما ندخل إلى مكاتبنا ثم وقت الظهيرة 
وفي المساء عندما نغادر مكاتبنا، كما سيتم فحصك 
لمراقبة درجة حرارتك إذا أردت الذهاب إلى المطعم 

أو البنك أو عند الحالق.

لهذا تفوقت كوريا الجنوبية في محاربة الفيروس 
ولم تطبق أبدا الحجر على مواطنيها

في كوريا 
الجنوبية يجرون 

االختبارات في 
الشوارع 

والباركينغ، كما 
أن نتائج 

التحليالت تخرج 
بعد 10 دقائق 

فقط، وليس بعد 
يوم أو يومين، 

فالشخص المريض 
يمكن أن يعدي 

العشرات من 
األشخاص قبل أن 

نمنحه نتائج 
التحليالت

النجاح يجمعنا
والجالية المغربية فخرنا
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 حين تحدثنا هاتفيا للتنسيق بخصوص 
الوضعية  عن  كثيرا  تكلمنا  الحوار،  هذا 
ما  النقاش  في  نتشعب  أن  قبل  الوبائية. 
المغرب  في  الوبائية  الوضعية  في  رأيك 

وفي العالم؟
فكلنا معنيين،  الجائحة عالمية  < حينما تكون 
وهذه نتيجة العولمة والتواصل الذي تعرفه جميع 
دول العالم، ولذلك ال يمكن حصر تنقل الفيروس من 

دولة إلى أخرى.
من  المغرب  ب��ه  ق��ام  بما  فوجئت  ص��راح��ة،  بكل 

إجراءات، فقد كان حاسما منذ البداية باتخاذه قرارات 
جريئة. المغرب ليس هو الصين أو كوريا أو فرنسا، 
صحيح لدينا إمكانياتنا لكن هذه اإلمكانيات ال تصل 
إلى مستوى إمكانيات تلك الدول، فليس من السهل 
أن تغلق الحدود، ولحصول ذلك يجب أن يكون لديك 

في الداخل كل ما ستحتاجه، غير أن المغرب فعل.
ال��م��غ��رب ق���رر إغ���الق ال��ح��دود رغ���م أن نسيجه 
االقتصادي  بالنشاط  باألساس  مرتبط  االقتصادي 
الفردي )يقصد بذلك أن المغاربة يشتغل غالبيتهم 
في االقتصاد غير المهيكل(، وهناك جزء من المغاربة 

ال يتعدى دخلهم اليومي 30 أو 40 درهما ويعيل بها 
إغالق  المغرب  قرار  إن  قلت  ولهذا  بأكملها.  عائلة 
الحدود هو قرار جريء. تخيل معي لو بقيت الحدود 
مفتوحة، علما أن للمغرب جالية كبيرة في إيطاليا 
وإسبانيا، ولو عادوا لحصلت الكارثة. صحيح أن 
القرارات كانت جريئة، أما تطبيقها فذلك شيء آخر، 
اجتماعيون  المغاربة  م���ادام  مفهوم  ش��يء  وه���ذا 
ي��ف��ض��ل��ون ل��ع��ب ال��ك��رة ف��ي األزق����ة وال��ج��ل��وس في 

المقاهي.
سألتني كذلك عن كيف أنظر إلى الوضعية الوبائية 

العالمية، فهي حتما تختلف من دولة إلى أخرى، فنرى 
كيف أن دوال أوروبية أغلقت حدودها ونفس األمر 
بالنسبة ألمريكا، كما أن كوريا أغلقت حدودها كذلك 
الحجر  تعلن فرض  لم  أنها  ال��دول، رغم  مع بعض 
الصحي على مواطنيها، وهكذا فالدول تختلف في 

مقاربتها وطريقة تصديها للوباء.
في المغرب ال يجب فقط أن نستعد لرفع الحجر 
للعالج  نستعد  أن  كذلك  علينا  يجب  بل  الصحي، 
الطبي وكيف يمكن تلقيح الناس، وهذا هو التحدي 

األكبر.

الغالف



 في ظل كل هذه المعطيات، قلت لي في 
نقاش هامشي إن الخروج من الحجر الصحي 
أصعب بكثير من الدخول إليه، أنت الخبير 
في  هي  فما  واألدوي���ة،  الصحة  مجال  في 
نتبعها  أن  يجب  التي  اآلل��ي��ات  اعتقادك 

للخروج من الحجر الصحي في المغرب؟
الحجر  م��ن  سنخرج  متى  نقرر  م��ن  نحن  لسنا   >
الصحي، بل تطور الفيروس هو من يقرر، فال يمكن ألي 
أحد في المغرب أن يقدم احتماالت ويقول أنه في يوم 
20 ماي أو 10 يونيو سنخرج من الحجر الصحي، فمن 
يقول هذا الكالم هو يعبر فقط عن أمنيات، ونفس الشيء 

بالنسبة لجميع دول العالم.
الحجر الصحي ال يمكن أن نخرج منه إال إذا نزل عدد 
اإلصابات اليومية عن عتبة 10 إصابات في اليوم، في 
المغرب نرى أن عدد المصابين يوم 4 أبريل هو 128 
ويوم 17 أبريل هو 281 ويوم 22 أبريل 237 ويوم 11 
ماي نجد 218 حالة ويوم 15 ماي حوالي 99 حالة، 
ويوم 18 ماي 87 حالة، ففي ظل هذه اإلصابات ال يمكن 

أن نرفع الحجر يوم 20 ماي.
الشرط الثاني لرفع الحجر الصحي هو أن تكون لدينا 
إمكانية إلجراء تحاليل طبية لجميع المواطنين، أو على 
األقل 50 في المائة من المواطنين في البلد في ظرف 3 
أشهر، فال يمكن أن نسمح للناس بالخروج إلى الشارع 

ونحن ال نجري تحاليل على نطاق واسع.
الشرط الثالث هو أن تكون لنا آلية لتتبع المصابين 
بالفيروس، لنعرف أين ذهب المصاب ومع من التقى 
ومتى، وإذا لم نقم بذلك فيمكن أن يعادي المصاب من 

التقاه ويصيب عائلته كذلك.
والشرط الرابع أن تكون لدينا طاقة استيعابية كبيرة 
في المستشفيات، فبعد رفع الحجر الصحي يجب على 
المستشفيات أن تظل في حالة تأهب، وأن تترك أجنحة 

كاملة مخصصة للمصابين بفيروس »كورونا«.
يضع  أن  يجب  الجميع  أن  ه��و  الخامس  ال��ش��رط 
الكمامات في الشوارع وفي مكان العمل، على األقل أن 
يتم وضع الكمامات العادية التي تنتج وتباع في المغرب 
بأثمنة مدعمة، وأن يكون وضعها إجباريا، أما رجال 
األمن والدرك واألطباء فعليهم أن يضعوا األقنعة الطبية 
)على غرار FFP2(، بحكم أنهم يلتقون مع المئات من 

األشخاص يوميا.
حرارة  درج��ة  مراقبة  يتم  أن  هو  السادس  الشرط 
المواطنين في كل مكان وبشكل يومي وعدة مرات في 

أو  المطاعم  ف��ي  أو  العمل  م��ق��رات  ف��ي  ال��ي��وم، س��واء 
الدخول  ف��ور  اإلدارات  مختلف  أو  البنكية  ال��وك��االت 

إليها.
خالصة الكالم، ال يمكن أن تعلن رفع الحجر الصحي 
التوالي  البلد لمدة أسبوعين على  إال إذا سجلت في 
نسبة إصابات أقل من 10 في اليوم، ولكن ال يجب أن 
تسجل 10 حاالت ثم ترتقي إلى 65 وبعدها 32 ثم 218 
ثم 14 كما يحدث، فكل شخص مصاب يمكنه أن ينقل 
العدوى ل� 2.5 شخص آخر، فإذا كان هناك 200 شخص 
مصاب في اليوم هذا يعني أنهم تسببوا في إصابة أكثر 

من 600 شخص آخرين، البعض منهم لن تظهر عليه 
أي أعراض لإلصابة.

 هل رفع الحجر الصحي يعني أننا يجب 
أن نسمح للجميع بالخروج؟

< ال يمكن أن نسمح للجميع بالخروج إلى الشارع 
دفعة واحدة، بل هناك خطوات لرفع الحجر الصحي:

- في المرحلة األولى ال يجب أن نسمح لألشخاص 
60 في المائة بالخروج،  البالغين من العمر أزيد من 
فيجب أن يستمروا في الحجر، كما ال يمكن السماح 
ألكثر من 5 أشخاص بالتجمع سواء في الشارع أو في 
مقرات العمل، كما أن الشركات التي لديها إمكانية أن 
يشتغل موظفوها انطالقا من منازلهم عليهم أال يلتحقوا 
بمكاتبهم، أما المسألة األخرى فهي الحفاظ على التباعد 
االجتماعي في األماكن العمومية وفي مقرات العمل. في 
هذه المرحلة كذلك ال يجب السماح بالتنقل بين المدن، 
فال يمكن أن نسمح لشخص من مراكش أو الدار البيضاء 
أو أكادير بالتنقل إلى الداخلة أو العيون. يمكن في هذه 
المرحلة السماح للشركات الكبرى أن تعود إلى نشاطها 
االقتصادي، غير أنهم ال يجب أن يفتحوا بعض األماكن 
أن  أو  »الكافيتيريا«  غرار  على  الشركة  في  المشتركة 
يعقدوا اجتماعات ألكثر من 5 أشخاص، مع ضرورة 
ارتداء جميع الموظفين والعاملين للكمامات، ومراقبة 

درجة حرارة العاملين ثالث مرات في اليوم.
بالنسبة لمختلف المحالت التجارية يمكن ألصحابها 
أن يفتحوا شريطة أال يستقبلوا أكثر من 30 في المائة 
من زبنائهم في وقت واحد، لكن بعد أن يتم مراقبة درجة 
حرارتهم. نفس األمر كذلك ينطبق على وسائل النقل 
في   30 من  أكثر  تحمل  أن  يمكنها  ال  التي  العمومي، 
المائة من المقاعد، فثلثي المقاعد يجب أن تبقى شاغرة، 
لكن ال يجب أن يفتح مثال النقل الجوي في المرحلة 
األولى ما بين الدار البيضاء أو مراكش أو طنجة التي 
تعرف نسبة إصابات مرتفعة ومدينة الداخلة التي تعتبر 
اليوم خالية من اإلصابات، لكن يمكن أن نفتح الخطوط 

بين المدن التي ال تعرف تسجيل إصابات.
أما بخصوص األشخاص الوافدين على المغرب من 
التحليالت  جميعا  لهم  تجرى  أن  فيجب  أخ��رى  دول 
الطبية وتكون النتائج معلنة في الحين، وليس بعد يوم 
أو يومين، وال أعرف صراحة هل المغرب مؤهل للقيام 
المغربية مؤهلة حاليا  المطارات  أن  ال، رغم  أم  بذلك 
لقياس درجة حرارة المسافرين، وعندما يثبت أن أحد 
المسافرين مصاب، فيجب وضعه في الحجر الصحي، 
كما أن مختلف المسافرين يجب أن يرتدوا الكمامات.

أن  شريطة  لكن  أبوابها،  تفتح  أن  يمكن  المساجد 
تتوفر بواباتها على قياس درجات الحرارة وأن يرتدي 
المصلون الكمامات ويحافظوا على التباعد االجتماعي، 
فال يجب أن تتجاوز الطاقة االستيعابية للمساجد نسبة 

ال� 30 في المائة في المرحلة األولى.
 وماذا عن األنشطة الرياضية؟

< بخصوص األنشطة الرياضية الفردية على غرار 
الغولف فاإلشكال غير مطروح، غير أن الرياضة الشعبية 
ففي  اإلشكال،  يكمن  القدم وهنا  كرة  المغرب هي  في 
المباريات  ب��إج��راء  السماح  يمكن  األول���ى  المرحلة 
الرياضية شريطة أال يحضرها الجمهور، الذي يجب أن 
التلفزيوني فقط، فكما  النقل  يتابعها بداية من خالل 
العمى«،  وال  العمش  »ال��ل��ه��م  المغربي  المثل  ي��ق��ول 
المالعب  إلى  العودة  يمكنها  ال  الرياضية  فالجماهير 

سوى في المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي.
أما بالنسبة للفنادق فيمكن السماح لها في المرحلة 
األولى باالشتغال لكن شريطة أال تتجاوز 30 في المائة 
من نسبة الملء، وأال يتم في هذه المرحلة فتح المقاهي 

والمطاعم التابعة للفنادق.
والمقاهي،  للمطاعم  بالنسبة  كذلك  الشيء  نفس 
يمكنها فتح أبوابها في المرحلة األولى لكن شريطة أال 
يسمح ألزيد من 30 في المائة من الزبناء بالدخول، مع 
احترام التباعد االجتماعي، كما ال يمكن السماح ل� 3 
الطاولة وتناول  4 أشخاص بالجلوس على نفس  أو 
األكل بشكل جماعي، أقول هذا رغم أنني أعرف أنه من 
الصعب على المغاربة أن ينضبطوا لهذه التعليمات. 

اللعب  على  يعتمد  ك��ان  إذا  ينتصر  الفريق  أن  غير 
الجماعي عكس اللعب الفردي.

أما بالنسبة للمدارس فيجب أال تفتح في المرحلة 
األولى، وعلى التالميذ أن يستمروا في متابعة دروسهم 

عن بعد.
من  األول��ى  المرحلة  أنهينا  أننا  يبدوا   
الحجر الصحي. نريدك أن تتحدث لنا عن 

الثانية؟ المرحلة 
< يتم االنتقال إلى المرحلة الثانية إذا تراجعت نسبة 
اإلماتة إلى ما دون 1.5 في المائة، بعدما كانت 3 في 

المائة في المرحلة األولى.
في هذه المرحلة يجب أن يستمر أيضا البالغون من 
العمر فوق 65 سنة في البقاء في منازلهم، بحكم أنهم 
معرضون أكثر من غيرهم لإلصابة بالفيروس. كما أن 
ال��م��رح��ل��ة ال ي��ج��ب أن يفوق  االج��ت��م��اع��ات ف��ي ه���ذه 
المشاركون فيها أكثر من 10 أشخاص، بعدما كانوا 5 
في المرحلة األولى، مع ضرورة الحفاظ على التباعد 
درجات  مراقبة  وأيضا  الكمامة،  ووض��ع  االجتماعي 

الحرارة باستمرار.
في هذه المرحلة يمكن السماح لألشخاص بالتنقل 
بين المدن، غير أنه ال يمكن السماح بالتنقل إلى المدن 
التي فيها نسبة عالية من اإلصابات، أو السفر لدول 

فيها نسبة إصابات مرتفعة.
في هذه المرحلة يمكن للمدن التي أصبحت خالية 
الطبيعية، ويمكن  إلى حالتها  أن تعود  الفيروس  من 
للشركات أن تعود لالشتغال بشكل طبيعي من خالل 
فتح األماكن المشتركة وعقد االجتماعات على أساس 
أال يتجاوز عدد المجتمعين 10 أشخاص، مع ضرورة 
الموظفين  ح���رارة  درج���ة  وق��ي��اس  الكمامات  ارت����داء 
والعاملين، كما أن المناطق والمحالت التجارية ووسائل 
النقل العمومي يمكن أن تفتح بشكل أكبر واستقبال 50 
في المائة من زبنائها عوض 30 في المائة في المرحلة 

األولى، مع ضرورة ارتداء الكمامات بطبيعة الحال.
نشاط  فتح  فيمكن  ال��ج��وي،  النقل  بخصوص  أم��ا 
الطيران بشكل أكبر في المرحلة الثانية شريطة مراقبة 
درجة حرارة المسافرين، وهذا األمر يجب أن يستمر 
ألكثر من سنة، فإذا تسرب شخص وحيد من الخارج 
يحمل الفيروس فيمكن أن يعيدنا لنقطة الصفر، كما أن 
المطارات في هذه الفترة يجب أن تتوفر على التحاليل 
األشخاص  على  إلجرائها  المكان  عين  في  المخبرية 

المشتبه فيهم.
تفتح  أن  المرحلة  هذه  في  فيمكنها  المساجد  أما 
أبوابها ل� 50 في المائة من المصلين شريطة ارتداء 
الكمامات وقياس درجة الحرارة، ويمكن للفنادق كذلك 
وفتح  المائة  في   50 بنسبة  زبنائها  أع��داد  من  الرفع 
المطاعم  غ��رار  على  الفنادق  في  المشتركة  المناطق 
شريطة أال يتجاوز عدد مرتاديها في نفس الوقت 10 

أشخاص.
المرحلة  إل��ى  ننتقل  أن  يمكننا  ومتى   

الثالثة؟
< يمكننا أن ننتقل إلى هذه المرحلة بعدما تبلغ نسبة 
هذه  في  المصابين.  من  المائة  في   1 من  أقل  اإلماتة 
بالخروج  السن  في  للكبار  نسمح  أن  يمكن  المرحلة 
أن  العائلية كما يمكن  بالزيارات  بكماماتهم، ونسمح 
نفتح الباب للتنقل بين المدن، وتعود المستشفيات إلى 
واحد  جناح  يخصص  أن  شريطة  الطبيعية  حالتها 
لمرضى »كوفيد 19«، كما أن المقاوالت الصناعية يمكن 
أن تستأنف نشاطها الكامل، علما أن ارتداء الكمامات 

في هذه المرحلة يصبح اختياريا وليس إجباريا.
التجارية والمطاعم والصيدليات  كما أن المحالت 
ووسائل النقل العمومية يمكن أن تعود للعمل المعتاد 

ونفس األمر بالنسبة للمساجد والفنادق التي تستطيع 
في هذه المرحلة أن تستقبل 100 في المائة من مرتاديها 
بشكل  تفتح  أن  والمقاهي  للمطاعم  ويمكن  وزبنائها 
عادي، وكذا المدارس. غير أن بعض األمور يجب أن 
تؤخذ بعين االعتبار بالنسبة لهذه األخيرة، عليها في 
هذه المرحلة أن تحرص على التباعد االجتماعي بين 
التالميذ إلى حين خروج اللقاح، كما أن دور السينما 
والمسارح والمالعب الرياضية يمكنها استقبال مرتاديها 
شريطة العمل باستراتيجية التباعد وارتداء الكمامات 

بشكل اختياري.
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الشروط الستة لرفع آمن للحجر 
الصحي بالمغرب

على المغرب التفكير 
في صناعة دوائية 

قوية ألن القادم أسوأ
 ما هي نصيحتك 

للمغرب؟
لدينا  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب   >
جدا،  ق��وي��ة  دوائ��ي��ة  صناعة 
ويجب أن يكون هناك تنسيق 
م���ا ب��ي��ن م��ص��ن��ع��ي ال�����دواء 
والدولة، وتنسيق بين وزارة 
الداخلية والصحة بشكل دائم 

وليس بشكل مناسباتي، ويجب أن تكون هناك 
التهديدات  ب��خ��ص��وص  دائ��م��ة  أزم���ة  خلية 
البيولوجية التي يمكن أن نتعرض لها، على 
غرار ما هو موجود في الدول الكبرى، حتى 
ال نسقط في االرتجال عند حلول أي أزمة، فهذا 
فيه حماية للدولة والنظام السياسي وصون 
لصحة اإلنسان، ف� »هادشي مافيه اللعب«، بل 
هي أمور يجب أن نأخذها على محمل الجد، 
فنحن نتحدث هنا عن استقرار الدولة، فمن 
المؤكد أننا في المستقبل سنشهد جائحات 
من هذا القبيل، هذا ال مفر منه. السؤال هو 

متى؟ أما الجائحات فهي قادمة ال محالة.
في كل األحوال فجائحة »كورونا« علمتنا 
الكثير، على األقل بدأنا نعرف ما معنى الحجر 
الصحي وكيف نطبقه، لكنني أركز دائما على 
ضرورة التفكير في صناعة دوائية قوية في 
المغرب، فنحن لسنا فرنسا أو أمريكا، فالدولة 
عندنا ال يمكنها أن تضخ 2 أو 3 تريليونات 
دوالر لدعم االقتصاد، فاقتصادنا هش، ومن 
الصعب جدا أن نوقف االقتصاد لسنة على 
في  نفكر  أن  ي��ج��ب  ول��ذل��ك  ال��م��ث��ال،  سبيل 

اإلجراءت الوقائية.

الغالف
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قضينا  أننا  اللقاح  خ��روج  يعني  هل   
نهائيا على الفيروس؟

< اإلشكال هو أننا ال نعرف مدة صالحية هذا 
اللقاح، فبعض الفيروسات يكون لقاحها صالحا 
لمدة سنتين، وهو ما يعني أننا يجب أن نخضع 
للتلقيح كل سنتين، وال ندري هل فعاليته يمكن أن 
تمتد ل� 6 أشهر أو سنة أو سنتين أو مدى الحياة، 
فهناك احتمال أن يعود هذا الفيروس لألشخاص 

الملقحين بعد فترة.
 ما فهمته من كامك أن هذا الفيروس 

يجب أن نتعايش معه لسنوات؟
< هذا هو الواقع، تخيل معي كم من سنة ونحن 
العادية،  الموسمية  األنفلوانزا  مع  متعايشون 
لسنوات طويلة، ربما منذ أن خلقت البشرية أو منذ 
400 سنة، علما أن فيروس »كورونا« ينتمي لنفس 
معا  فهما  الموسمية  العادية  األنفلوانزا  فصيلة 

فيروسات تنفسية، ويحملون نفس األعراض.
فيروس »كورونا« لن نقضي عليه رغم توفرنا على 
اللقاح، حتى ولو قمنا بتلقيح 7 ماليير من البشر، 
الماليير  نلقح هذه  أن  ن��دري هل يجب علينا  وال 

السبعة من البشر بشكل سنوي.
 وحتى نكون واقعيين، فهل يمكننا على 
المستوى العملي أن نقوم بتلقيح 7 مايير 

من البشر؟
< هذا غير ممكن، ليست هناك أي دولة سواء 
أكانت الصين أو الواليات المتحدة األمريكية قادرة 

على صنع 7 ماليير لقاح.
 ما رأيك في الذين كانوا يعولون على 
م��ن��اع��ة ال��ق��ط��ي��ع ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ه��ذا 
الفيروس. المدافعون على هذه النظرية 
على  للقضاء  الطبيعة  على  يعولون 

الفيروس؟
< اإلحصائيات تقول أنه في هذه الحالة يمكن 
أن يصاب 70 في المائة من البشر في العالم، لكن 
هذا في الواقع غير ممكن على المستوى العلمي. 
تصور معي لو تم تطبيق هذه االستراتيجية في 
مليون   300 ال�  ذات  األمريكية  المتحدة  الواليات 
نسمة، هذا يعني إصابة 200 مليون من األمريكيين 
بالفيروس، فكيف يمكن أن نعالجهم دفعة واحدة 
في المستشفيات، هذا يفوق طاقة البشر، ونفس 
األمر بالنسبة لفرنسا بكل إمكانياتها، فنجد اليوم 
أن مستشفياتها مهددة باإلفالس والفشل بعد إصابة 
تطبيق  رغ��م  بالفيروس  مواطن  أل��ف   60 حوالي 

الحجر الصحي.
تخيل معي أن الهند مثال ذات ال� 1.3 مليار نسمة 
طبقت هذه االستراتيجية، فكيف ستعمل لعالج ال� 
800 مليون شخص ممن سيصابون، هل هي قادرة 
على ذلك؟ ونفس الشيء بالنسبة للصين، فهي غير 
قادرة على عالج 10 ماليين مصاب دفعة واحدة في 
مستشفياتها فما بالك ب� 50 أو 100 أو 500 مليون 

مصاب في نفس الوقت.

يتوصلوا  أن  العلماء  باستطاعة  هل   
للقاح في المستقبل القريب؟

< من المؤكد أننا سنتوصل إلى لقاح، هذا شيء 
أكيد، من خالل تجربتي في مجال األدوية واللقاحات 
التي تجاوزت 30 سنة، ما أعرفه هو أن إنتاج لقاح 
يتطلب على األقل 18 شهرا، علما أن هناك لقاحات 

لم  لقاحات  وهناك  10 سنوات،  بعد  لها  توصلنا 
نتوصل لها منذ 40 سنة إلى اليوم وأعطيك نموذج 
فيروس فقدان المناعة المكتسبة »السيدا«، فعالجه 

إلى يومنا هذا غير موجود.
 هل أنت متفائل بإيجاد هذا اللقاح في 

أقرب وقت؟
< نعم أنا متفائل، فيروس »كورونا« هو فيروس 
بخصوص  سابقة  لقاحات  لدينا  ونحن  تنفسي، 

بلقاح  يتعلق  ما  خاصة  التنفسية،  الفيروسات 
األنفلوانزا العادية، لكن في مقابل ذلك فلقاح فيروس 
»كورونا« ليس كرة كريستال يمكن أن نصنعها في 
مساري  وطيلة  معقدة،  فالعملية  أشهر،   6 ظرف 
المهني لم أعاين أن لقاحا ما تمت صناعته في ظرف 
6 أو 7 أشهر، فأقل مدة ممكنة لتصنيعه هي 18 

شهرا.
إلى  التوصل  يمكن  أنه  يقول  البعض   

لقاح في نهاية السنة؟
< سنكون محظوظين إذا توصلنا للقاح في آخر 
السنة الجارية، لكن اإلشكال سيكون لو أن دولة ما 
توصلت إلى اللقاح، فالمؤكد أن األولوية بالنسبة 
 300 لها هو تلقيح مواطنيها أوال، أمريكا لديها 
مليون مواطن وألمانيا 80 مليون مواطن والصين 
1.3 مليار مواطن، فمن المؤكد أن أي دولة من هذه 
توصلت للقاح ستولي األسبقية لتلقيح مواطنيها 
أوال، ومن البديهي أن المغرب كذلك إذا توصل إلى 
اللقاح فإنه سيلقح مواطنيه أوال قبل أن يمنح اللقاح 

لبقية دول العالم.
يجب أن نترقب صراعا عالميا على من سيحصل 
أوال على اللقاح، هذا أمر أكيد. واليوم هناك 3 دول 
تصنع اللقاحات، في بريطانيا هناك مشروع لقاح، 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  لقاحات  ث��الث  ومشاريع 
األمريكية، وثالث أخرى في الصين، ومن المؤكد 
األولوية  سيعطي  أوال  إل��ي��ه  سيتوصل  م��ن  أن 
لمواطنيه قبل التفكير في الدول األخرى. فال يعقل 
أن الصين مثال إذا توصلت للقاح أن تمنحه ألمريكا، 
بحكم الصراع االقتصادي بين البلدين، والعكس 

صحيح.
من بين المشاكل األخرى التي سنسقط فيها هي 
غياب المادة األولية في صناعة اللقاح، فلصناعة 
7 ماليير لقاح ينقصنا 7 ماليير من المواد األولية، 
بمعنى أننا في حاجة إلى 7 ماليير حقنة، و7 ماليير 
من القارورات و7 ماليير من كل مادة أولية مكونة 

للقاح.
لنفترض جدال أن العالم بأكمله متصالح سياسيا 
واقتصاديا وليست هناك نزاعات، رغم ذلك فال يعقل 
أن يستفيد الجميع من اللقاح، فها نحن نرى أن 
منظمة  مع  نزاع  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
رجل  ترامب  دونالد  فالرئيس  العالمية،  الصحة 
براغماتي، وما يهمه هو أمريكا فقط ومن بعدها 
الطوفان، وهذا أمر منطقي، فنفس الشيء ستفعله 
فرنسا بدورها، وقد يفعله المغرب إذا توصل إلى 

لقاح.
 بخبرتك في المجال التي تتجاوز 30 

سنة. كيف تنظر إلى المستقبل؟
< على البشرية أن تستعد لفيروسات أخرى من 
قبيل »كورونا«، هناك ماليير الفيروسات موجودة 
ف��ي ه��ذا ال��ك��ون، وه��ن��اك فيروسات م��وج��ودة في 
حيوانات لم تصلنا بعد، ومن يدري قد تصلنا في 
المستقبل، ففي السنوات القليلة الماضية ظهرت 
عدة فيروسات من قبيل »إيبوال« و«ميرس« و«سارس« 

.»H1N1»و

تلقيح 7 ماليير من البشر   ال يعني 
القضاء على "كوفيد 19"

يجب أن نتعايش مع الفيروس لفترة طويلة

أنا مخترع حقنة تلقيح 
"السيدا" غير القابلة 

إلعادة االستعمال

 أن����ت أي��ض��ا م��خ��ت��رع ول��دي��ك 
في  االخ��ت��راع��ات  م��ن  مجموعة 
أن  يمكنك  ه��ل  الطبي.  المجال 

تحدثنا عنها؟
< نعم لدي العديد من االختراعات، خاصة 
في ما يتعلق باألجهزة الطبية، فأنا مثال مخترع 
حقنة التلقيح ضد السيدا، وهي الحقنة غير 
القابلة إلعادة االستعمال أكثر من مرة واحدة، 
والتي يمكن استعمالها في مختلف دول العالم 

حاليا.
لدي كذلك مجموعة من االختراعات األخرى 
في مجال األجهزة الطبية، لكن بشكل مشترك 
مع بعض الزمالء، غير أن الحقنة التي تحدثت 

عنها اخترعتها لوحدي.

حول  قديم/جديد  نقاش  المغرب  في  اليوم  هناك   
في  الموجودة  المغربية  الكفاءات  استرجاع  ض��رورة 
أنت  القطاعات.  مختلف  وتطوير  الستغالها  الخارج، 
العالمي،  المستوى  خبير كبير في مجال األدوية على 
ونرى كيف أن ترامب عين قبل أيام البروفسور منصف 
الساوي مستشارا له بغرض تصنيع لقاح ضد »كوفيد 
19«، وهناك عدد كبير من أمثالكم في مختلف القارات، 
إلى  للعودة  مستعدون  اليوم  أنتم  هل  مباشر:  كسؤال 

المغرب إذا عرض عليكم األمر؟
< جميع الدول في العالم قامت بهذا األمر، واسترجعت 
إلى  العودة  لدي رغبة في  الخارج، شخصيا  كفاءاتها في 
المغرب خاصة بعد الذي حدث، أريد أن أساعد بلدي في 
مواجهة الجائحة، ال يمكن أن أجلس في كوريا الجنوبية 
ألتفرج على ما يحدث في المغرب وهناك عائلتي وأصدقائي، 

وال يمكن أن أتركهم للمصير المجهول.
على الدولة اليوم أن تفكر في استرجاع العقول المغربية 
الموجودة في الخارج، ممن لهم خبرة كبيرة. شخصيا قضيت 
العالم  ق��ارات  30 سنة من االشتغال في مختلف  أزيد من 

الخمس، وأريد العودة إلى المغرب، لكن مع األسف ليس 
هناك برنامج واضح السترجاع الكفاءات المغربية. عندما 
تركت المغرب في سن ال� 17 متوجها إلى كندا كانت نيتي 
أن أحصل على الدبلومات والشواهد العليا وأعود للمغرب 

لخدمة بلدي.
أعرف عن قرب وبشكل جيد البروفسور منصف السالوي، 
فهو كذلك له رغبة كبيرة جدا في العودة للمغرب، بل أكثر 
من ذلك حاول أن يعود وجرب ذلك، لكنه أصيب بخيبة أمل 
كبيرة. كل ما في األمر أنه على الدولة المغربية اليوم أن 

تفكر في استرجاع هاته الكفاءات.
هناك مغاربة أكفاء يحتلون مناصب مرموقة وكبيرة جدا، 
وعلى الدولة أن تنسق معنا لنخدم بلدنا، ونحن مستعدون 
لذلك، يمكننا أن ننجز شراكات مع الشركات الكبرى التي 
نشتغل فيها اآلن. أنا أشتغل حاليا مع شركة »سامسونغ 
بايولوجيك«، واشتغلت في مؤسسات كبيرة وعمالقة بمختلف 
القارات، وأنا مستعد للتنسيق معها، وما على المغرب سوى 
أن يسهل لنا المأمورية للتنسيق، لما فيه خدمة الصناعة 
ليست هناك  أنه  لكن يظهر  الوطني،  المغربية واالقتصاد 

استراتيجة.
 اإلشكال قد يكون بالنسبة للدولة في تعويضاتكم، 
أنتم اليوم تتقاضون تعويضات كبيرة جدا، من شركات 
عماقة في العالم، وأحيانا تصل رواتبكم إلى 30 أو 40 
ألف دوالر للشهر الواحد، السؤال هو هل أنتم مستعدون 
لاشتغال في المغرب برواتب 3 أو 4 آالف دوالر في أحسن 

األحوال؟
مناصب  في  رواتبنا  أن  س��ؤال صعب، صحيح  ه��ذا   >
تكون  قد  الكبرى  والمؤسسات  الشركات  في  المسؤولية 
مسؤوليات،  لدينا  كذلك  فنحن  تهمنا  واألج���ور  مرتفعة، 

وأبناؤنا يدرسون في كندا وفرنسا.
رغم ذلك أقولها بصراحة ال يهمني األجر بالدرجة األولى، 
فدخولي للمغرب سيكون بهدف مساعدة بلدي لكن بأهداف 
محددة، أعرف مسبقا أن المغرب لن يمنحني الراتب الذي 
أتقاضاه حاليا، لكن عندما أعود لالشتغال في بلدي يجب 
أن أشعر أن الجو العام لالشتغال مالئم لإلنتاج، ال أريد أن 
أكون ذلك الموظف الذي يتنقل ما بين مكتب ومكتب، ال أحب 

البيروقراطية في اإلدارة، فهذه أمور لم أتعود عليها.

نحن ككفاءات مستعدون للعودة لالشتغال في المغرب وهذه شروطنا

الغالف
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زلزال أكادير المدمر 

أحداث طبعت الشهر الفضيل
مأساة مدينة ووطن

إذا كانت الدروس الحسنية واحدة من أبرز المناسبات التي ارتبطت بشهر رمضان 
بشكل قوي، منذ أن دشنها الملك الحسن الثاني بعد سنتين من اعتالئه العرش، 
والتي تغيب ألول مرة هذه السنة بفعل الحجر الصحي الذي يفرضه وباء كورونا، 

فقد ارتبطت تواريخ أحداث أخرى في المغرب بشهر رمضان، اخترنا بعضا منها 
في هذا الملف.

إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

الكوارث  ج��رح خطته  أصعب  أك��ادي��ر  زل��زال  يظل 
تاريخ  التي عرفها  الكوارث  الطبيعية على صفحات 
المغرب، فقبل ستين سنة، أوت المدينة ليلة الثالث من 
رمضان، مطمئنة إلى النوم، على الرغم من أن اليوم لم 
يمر دون أن يلفت انتباه السكان إلى صوت قوي غير 
بدت  وسماء  البحر،  ج��وف  من  ص��داه  ت��ردد  مألوف 
السكان  يكن  ول��م  ال��ع��ادة.  غير  على  كئيبة  سحبها 
يتصورون أن ذلك كان إنذارا بكارثة ستطمس وجه 
المدينة في ثوان معدودات قبل دقائق قليلة من منتصف 
الليل، وتحولها إلى دمار دفن تحت أنقاضه ثلث سكان 

المدينة. 
حدث ذلك ليلة التاسع والعشرين من فبراير 1960 
الموافق لثاني رمضان. كان المغرب في بداية سنواته 
األولى من االستقالل، ليجد نفسه أمام تحدي مواجهة 
ما خلفه الزلزال من ضحايا ظل البحث متواصال عنهم 
ألكثر من أسبوع، بتدخالت شاركت فيها فرق من العديد 
التي عجز مستشفاها  للمدينة  الدول، ومن دمار  من 
الذي تأثر بالزلزال عن استقبال الجرحى، الذين كانوا 
ينقلون إلى مستشفيات المدن المجاورة، تحت إشراف 
ولي العهد آنذاك موالي الحسن بتكليف من والده محمد 
الموالي  اليوم  في  المكان  بعين  حل  ال��ذي  الخامس 

للكارثة. 
خمسة عشر ثانية حولت أكادير فجأة إلى مدينة 
البالغين حينها  ألفا من سكانها  فقدت خمسة عشر 
خمسة وأربعين ألف نسمة، وتحصي أكثر من خمسة 
وعشرين ألف جريح، بعد أن عاشت قبل هذا الحادث 
بيوم هزتين خفيفتين خالل النهار دون أن ينتبه إليهما 

أغلب السكان. 
تذكر أرملة محمد المجيد الراحلة »بييريت« في حوار 
سابق لها مع »األيام« كيف جعلها زلزال أكادير تواصل 
لالعتناء  تعتزل  أن  ق��ررت  أن  بعد  كممرضة  عملها 

بأسرتها: »كنت قد توقفت عن ممارسة عملي كممرضة 
قبل يوم فقط من حدوث زلزال أكادير في تاسع وعشرين 
فبراير 1960، ولكن هذه المأساة جعلتني ألتحق من 
جديد بعملي بالمستشفى كمتطوعة. كان هناك العديد 
من الجرحى، الذين نجوا بأعجوبة من هذه الكارثة، 
في  عشتها  التي  اللحظات  أصعب  من  ه��ذه  وكانت 

عملي«. 
وطني  كبير  إنساني  تضامن  عن  المأساة  كشفت 
في  للتحكم  الزمن  التحركات تسابق  فكانت  ودول��ي، 
الوضع الذي يتطلب مجهودات كبيرة من أجل تفادي 
حدوث ما يمكن أن يعقد العملية، وخاصة التخوف من 

أن يتسبب الزلزال في ظهور وباء ما، لذلك كانت المدينة 
التي أصبحت شبه خالية تخضع للتعقيم وقاية. 

كان هذا الزلزال إنذارا ولد التفكير في اعتماد بناء 
مقاوم للزالزل في ما بعد، بعد أن تخطى المغرب مرحلة 
اإلنقاذ وإحصاء الضحايا والجرحى، وكان التحدي 
األكبر هو إعادة الحياة ألكادير التي ستبعث من رمادها 
على مدى عشرة أعوام في عملية بناء مدينة جديدة 
قادها الحسن الثاني وليا للعهد وملكا أيضا. لكن رغم 
مرور ستين سنة على هذه المأساة، ظلت أكادير مقترنة 
بزلزال صار جزءا من تاريخ وطن يضبط من خالله 

الكثيرون بعضا من تواريخهم الشخصية.

الصديق  اإلع����الم����ي   ي���ذك���ر 
معنينو في مذكراته »أيام زمان« 
أنه في شهر غشت من سنة 1979، 
أي في عز الصيف وحرارته، كان 
ال��م��غ��ارب��ة ي��ت��اب��ع��ون »ال����دروس 
وكانت  الرمضانية،  الحسنية« 
درسا  اليوم  ذلك  ستنقل  التلفزة 
للشيخ المكي الناصري. »الزلت 
غير  على  الملك،  أن  أذك���ر 
عادته، أخبر الوزير بأنه 
الكلمة.  س���ي���ت���ن���اول 
يبدأ  أن  وع������وض 

الحسن  تكلم  درس��ه،  الناصري  المكي 
الثاني وقال: »راجت في هذه األيام أخبار 
تتأكد كل يوم، تقول أن موريطانيا ربما 
ستتخلى عن الجزء الصحراوي المسمى 
»تيريس الغربية…«، وكان يقصد وادي 
الذهب، وبعد تحليل سياسي وقانوني 
ألبعاد هذا القرار أضاف الملك: »يقول 
شيئا  تكرهوا  أن  »وعسى  تعالى:  الله 
وهو خير لكم«، وأنا أترجمها بالعربية 
الدارجة »كبرها تصغار« وقد كونت هذه 
في  سياستي  أرك��ان  من  ركنا  المقولة 
الداخل والخارج«. وأضاف الملك »إننا 

نتتبع األحداث بصرامة هادئة، فالوقت 
يقتضي التبصر والتحليل«.

 كانت رسالة الحسن الثاني واضحة، 
فعندما قال الملك »قررنا أن تكون هجرتنا 
إلى صحرائنا وقفا علينا وعلى أبنائنا 
ووحدتنا« فمعناها أننا سنسترد »وادي 
الذهب« ولن نتركه للجزائريين، وعندما 
يكونوا  أن  العلماء  من  أطلب   ..« ق��ال: 
جامعين للمعاني في أقل ما يمكن من 
الوقت، خاصة خالل الثالثة أو األربعة 
أيام المقبلة نظرا ألشغالنا ومشاغلنا«، 
فمعناها أن الملك كان يتابع األحداث عن 

قرب، وأن وحدات من الجيش المغربي 
تحركت نحو إقليم وادي الذهب.

 كان واضحا أن سباقا ضد الساعة 
ق��د ان��ط��ل��ق، ف��ال��ق��وات ال��م��ع��ادي��ة تقوم 
ب���ت���ج���م���ع���ات ض���خ���م���ة ف�����ي ال����ت����راب 
الموريطاني، وهي عازمة على التوجه 
فورا إلى الداخلة عبر بئر أنزران لإلعالن 
عن قيام »الدولة الصحراوية«. وفي نفس 
رغم  المغربية،  ال��ق��وات  كانت  ال��وق��ت 
الضربات التي تتلقاها، تنفذ أوامر الملك 
بالتوجه إلى الداخلة واسترجاع وادي 

الذهب«.

رمضان
في 

المملكة

قرار داخل الدروس الحسنية 

حيـن قال الحسن الثانـي: »كبـرها تصغـار «

< الملك الحسن الثاني
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رحيل في منتصف العمر

وفاة الملك محمد الخامس

رحيل األميرة لال نزهة 
وابنها الوحيد

 شاءت األقدار أن يتوفى الملك محمد الخامس 
بعد مرور سنة فقط على زلزال أكادير، وبالضبط 
الشهر  في سادس وعشرين فبراير، أي في نفس 
الذي وقع فيه هذا الزلزال المدمر، حيث كان العاهل 
المغربي قبل سنة من هذا التاريخ قد جاء في زيارته 
التفقدية األولى ألكادير في اليوم الموالي للزلزال، 
فيما كانت زيارته الثالثة واألخيرة للمدينة في شهر 

يونيو أي قبل تسعة أشهر فقط من وفاته.
الثانية  عمر  ف��ي  الخامس  محمد  الملك   كان 
والخمسين عندما خطفته يد المنون خالل خضوعه 
لعملية جراحية في األنف، في مصحة القصر الملكي 
بالرباط في سادس وعشرين فبراير الموافق لعاشر 
رم��ض��ان، ول��م يكن ق��د م��ر على ع��ودت��ه م��ن منفاه 
بمدغشقر سوى ثماني سنوات واإلعالن عن استقالل 
المغرب. وكان محمد الخامس قد تولى العرش في 
سن لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد وفاة والده موالي 
نوبة  بسبب  واألربعين  الثانية  عمر  في  يوسف 
صدرية، كما روت ذلك الممرضة إيناس أرملة ليوطي 
في مذكراتها، وهي تتذكر آخر زيارة قام بها موالي 
وزوجها  أنها  وكيف  فرنسا،  في  لليوطي  يوسف 
فرحا جدًا حين أخبرهما موالي يوسف أنه سيقوم 
مسجد  تدشين  أج��ل  من  لفرنسا  رسمية  ب��زي��ارة 
موالي  السلطان  وليوطي  إيناس  فدعت  باريس، 
يوسف وابنه محمد الخامس للعشاء في منزلهما، 
وكيف الحظ موالي يوسف أن ليوطي أصابه الوهن 
وهو على مشارف السبعين، وكانت تلك آخر مرة 
ترى فيها موالي يوسف قبل وفاته في نونبر 1927 
بعد أن أصيب بنوبة صدرية في بداية أبريل، ونوبة 

أخرى في نونبر.
محمد  أن  إل��ى  أيضا  مذكراتها  في  تشير  كما 
الخامس ظل يطمئن على صحتها بعد وفاة ليوطي 
في سنة 1934 حيث تروي مذكرات أرملة المارشال 
الموالي حين جاء محمد  الفرنسي: »في الصيف 
الخامس إلى فرنسا، وجدت إيناس أن الملك يبدو 
متعبا، ومشغوال بالوضع الذي تعيشه بالده، أحس 
أي��ام، وحين خضع  بألم في بطنه بعد مرور عدة 
عملية  ب��إج��راء  نصحه  ت��م  ب��اري��س  ف��ي  للفحص 
جراحية، ولكنه فضل أال يمدد فترة غيابه، وفضل 

ولم يخضع  المملكة،  مواصلة عالجه خارج  عدم 
للعملية الجراحية إال في ثالث عشر دجنبر1937 
والبروفيسور  ه��ارت��م��ان  ال��ب��روف��ي��س��ور  ي��د  على 
دوبوا  هنري  ال��دك��ت��ور  مصحة  داخ��ل  بيرجيري 
منذ  بناها  التي  المصحة  الرباط«،  في  ريكبيري 
تقديمه  بعد   ،1932 سنة  في  بالمغرب  استقراره 
الستقالته من منصبه كرئيس للقسم الجراحي في 
المستشفى الجامعي بباريس، حيث أصبح الدكتور 
دوبوا روكبيري بعد ذلك طبيبا خاصا للملك محمد 
الخامس، وصديقه أيضا لدرجة أن الملك كان يزوره 

في منزله الصيفي الذي كان يتواجد في أحضان 
الملك  من  مقربا  وظل  أمزميز،  بمنطقة  الطبيعة 
الراحل وحاضرا في اللحظات األخيرة من حياته، 
بعد خضوعه لعملية جراحية في األنف في 1961، 
حيث كان روكبيري يحاول إنعاشه عن طريق تدليك 
الصدر. ليظل طبيبا خاصا للملك الحسن الثاني، 
لكن الموت سيغيبه بعد مرور عشر سنوات على 
حينما سقط ضحية  وذلك  الخامس،  محمد  وفاة 
رص����اص ال��ج��ن��ود ال��ط��ائ��ش ف��ي ح����ادث انقالب 

الصخيرات في يوليوز 1971.

كان الفصل صيفا، حين تزامن شهر يوليوز من 
سنة 1977 مع شهر رمضان الكريم، لكن أحد أيام 
هذا الشهر حمل معه األجل المحتوم لواحدة من 
أشهر شقيقات الملك الحسن الثاني الذي كان قد 
جلس على العرش منذ ستة عشر عاما، إذ جاء خبر 
وفاة األميرة لال نزهة في حادث سير في مدينة 
بها لشمال  قامت  ق��د  كانت  زي���ارة  ت��ط��وان خ��الل 

المملكة كما دأبت على ذلك في العطلة الصيفية.
كان لرحيل األخت الوسطى لبنات الملك الراحل 
الملكية،  العائلة  محمد الخامس، وقع مؤلم على 
وعلى زوجها أحمد عصمان الذي توطدت صداقته 
مع الحسن الثاني، بحيث كان الوحيد الذي رافقه 
في مختلف مراحل دراسته بعد إنهائهما الدراسة 
االبتدائية بالمعهد المولوي، وقد سهل له قربه من 
الملك اإلقدام على أن يطلب يد شقيقته لال نزهة 
بعد أن أعجب بها، ليوافق الملك على زواجهما في 
سنة 1964، حيث أقيم لهما حفل زفاف أشرف الملك 
الحسن الثاني على مختلف تفاصيله، كان عصمان 
يكبر األميرة بعشر سنوات، وبعد مرور سنة على 

زواجهما أنجبا ابنهما الوحيد نوفل.
كانت لال نزهة في عمر السابعة والثالثين عندما 
خطفها الموت، ولم يكن سن ابنها آنذاك يتجاوز 
اثني عشر سنة، والذي كانت تربطه عالقة وطيدة 
بولي العهد آنذاك األمير سيدي محمد الذي كان 
يكبره بسنتين، لكن القدر كان يهيئ ضربته الثانية 

المفجعة ذات يوم من أيام رمضان من سنة 1991، 
حينما سيرحل ابن أحمد عصمان واألميرة لال نزهة 
وحفيد محمد الخامس بسبب نزلة رئوية مفاجئة، 
ليفقد  سنة،  وع��ش��رون  ستة  حينها  عمره  وك��ان 
عصمان ابنه الوحيد بعد مرور أربعة عشر عاما 
نوفل عصمان  وكان  نزهة.  لال  زوجته  وفاة  على 
المتحدة  ال��والي��ات  بين  ويعيش  للرياضة  محبا 

األمريكية والرباط. 
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< األميرة 
لالنزهة في 
لندن سنة 

1960

< الملك محمد الخامس



تشكيليون مغاربة بين الفن والحياة
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أخي والسفر والحرف العربي خلقوا الحريري وكورونا لم تلهمني

  الفنان التشكيلي عبد اهلل الحريري في مسار نصف قرن 

مسار الفنان التشكيلي عبد الله 
الحريري جد غني بمحطاته 
وتجاربه، لدرجة أنه يشكل 

مدرسة تشكيلية قائمة الذات، 
بما راكمه من خبرة في تعطشه 
للبحث والتكوين في هذا المجال 

الذي نبش في كل مكوناته، 
جائال في بلدان عديدة كرحالة 
زاده اإلبداع حيثما حط رحاله 

أخذا وعطاء، مستنيرا في دنيا 
الفن والحياة معا، بما كان 

يحمله في جعبة الوجدان من 
ذاكرة اقتدائه بشقيقه الفنان 

الراحل المهندس المعماري أحمد 
الحريري الذي كان له أثره في 
تاريخ الهندسة المعمارية في 

المغرب. 
ساهم عبد الله الحريري في 

تطور الفن التشكيلي، ويعد من 
مؤسسي فن الحروفية في 
المغرب، كما يعد أيضا من 

األوائل في العالم العربي في هذا 
المجال من خالل اشتغاله على 
الحرف في لوحاته منذ نهاية 

الستينات، حيث كان الحريري قد 
نال منذ ثالث سنوات جائزة 

التكريم لفن الحروفية وتسلمها 
من يد الملك محمد السادس. كما 
وضع الحريري بصمته في جوانب 
عدة من الفن التشكيلي المغربي 

كما يشهد على ذلك مساره 
وأعماله. 

حاورته : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

مع  ع��اق��ت��ك  ب��داي��ة  تستحضر  ك��ي��ف   
الرسم؟

ألني  طبيعي،  بشكل  ب��دأت  ال��رس��م  م��ع  عالقتي   >
ترعرعت في وسط أسري كان فيه حضور كبير للرسم 
أن شقيقي  ذلك  بها،  الخاصة  األدوات  وكل  واألل��وان 
الراحل الرسام المهندس المعماري أحمد الحريري الذي 
في  المعمارية  الهندسة  تاريخ  في  كبيرة  ترك بصمة 
بحكم  ب��ال��رس��م،  توطيد صلتي  ف��ي  س��اه��م  ال��م��غ��رب، 
احتكاكي به، فقد كنت معجبًا به، بشكل كبير، جعلني 
يوجهني،  ك��ان  حياتي.  جوانب  كل  في  قدوتي  أراه 
من  بكثير  المستقبل  إلى  أنظر  يجعلني  أن  ويحاول 
الواقع لكن دون أن أتخلى عن أحالمي، وهذا ساعدني 

كثيرًا في ما بعد في العبور من تجارب غنية رسمت 
خطوات الفنان التشكيلي الذي سأصبحه فيما بعد.

اإلغراء  لحيلة  يلجأ  ك��ان  أخ��ي  أن  الطريف  وم��ن 
ال��خ��روج للعب مع  ن��ظ��ري ع��ن  ي��ص��رف  ك��ي  بالرسم 
أصدقائي، حيث كان يدخلني إلى مرسمه، ويحفزني 
على التدرب بجانبه، حتى صار الرسم يمثل لي متعة 
يدعو  أن  يحدث  ك��ان  ب��ل  ال��وق��ت،  نفس  ف��ي  وعقابا 
أصدقائي للحاق بي داخل مرسمه، ويشركهم في عملية 

الرسم، حتى يخفف من شعوري بأني حبيس مرسمه 
فيما أصدقائي ينعمون باللعب خارج منازلهم.

احتكاكي بأخي - كما أشرت - ساعدني على إبراز 
موهبتي في الرسم، فلفتت انتباه أساتذتي في المدرسة، 

الرسم خالل  في  عدة جوائز  على  رغم حصولي  لكن 
مساري الدراسي، لم أكن أعي قيمة ذلك، أو أدرك أني 
كفنان  القادمة  لحياتي  مسارا  أرسم  كنت  األصل  في 

تشكيلي. كنت أرسم وكفى.
 هل تذكر أول لوحة رسمتها وبدأت بها نسج 

هذه العاقة مع الرسم؟ 
< ال أتذكر، لكن تحضرني لوحة كنت قد رسمتها 
الكريم لحلو في سنة  ثانوية عبد  خالل دراستي في 
1964، وشاركت بها في مسابقة لطلبة الثانوية تحت 
إشراف أستاذنا آنذاك في مادة الرسم الراحل مصطفى 

الرسام. 
 كيف بدأت مرحلة تكوينك الفعلي في هذا 

المجال؟ 
< بعد إنهاء دراستي الثانوية، كنت أرغب في الذهاب 
إلى فرنسا لمتابعة دراستي في الفنون الجميلة، لكن 
أخي أحمد كانت له وجهة نظر أخرى، بحكم تجربته. 
بمدرسة  تكوين  على  أوال  أحصل  أن  نصحني  حيث 
الفنون الجميلة بالمغرب، وطلب مني أن أسجل نفسي 
اقتنعت  المؤسسة.  بهذه  االلتحاق  م��ب��اراة  الجتياز 
بنصيحته، وأستحضر هذا كما لو حدث باألمس فقط، 
إلى  م��رة  ألول  فيها  ذهبت  التي  اللحظة  تلك  خاصة 
مدرسة الفنون الجميلة، لقد أصبت بالرهبة، لدرجة أني 
لم أجرؤ على الدخول إليها، إذ ما إن أطللت عليها حتى 
عدت أدراجي سريعا حد الفرار، فقد أخافتني أجواء 
من  ب��دءا  جوانبها  كل  في  الطاغية  الفرنسي  الطابع 

الطلبة الفرنسيين وصواًل إلى التسيير والتدريس.
أنا  أألفه  لم  وبينهم  بيني  كبير  بفارق  أشعر  كنت 
الذي  العريق  القادم من درب السلطان، الحي  الشاب 
ترعرعت فيه داخل أسرتي. وبعد أن فشلت في تشجيع 
نفسي والدفع بها للدخول إلى مدرسة الفنون الجميلة، 
عدت من حيث أتيت أجر ورائي خيبة الخوف من دخول 
أجواء تفصل بيني وبينها فوارق كثيرة. كتبت رسالة 
ألخي أحمد الذي كان آنذاك بفرنسا، وأخبرته بما حدث 
معي، فنصحني أن أعود ثانية وأن أسأل في اإلدارة عن 
الفنان محمد شبعة، ومرة أخرى لم أجرؤ على الذهاب 
لوحدي، فطلبت من أحد أصدقائي أن يرافقني في هذه 

< الفنان التشكيلي 
عبد الله الحريري 

يتوسط بعض لوحاته
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< عبد الله الحريري رفقة ابنته خالل معرضه األخير



المهمة، والطريف في هذه المرة، أن ذلك اليوم صادف 
أنه كان أول يوم تلتحق فيه الكاتبة الجديدة بعملها 
في مدرسة الفنون الجميلة، كانت تجهل كل شيء عن 
المحيط الذي وجدت نفسها داخله بعد أن تم نقلها إليه 

من عملها السابق ككاتبة في العمالة.
كانت تائهة مثلي، سألتها عن محمد شبعة فلم تعرف 
من يكون، ثم قامت بتسجيلي الجتياز مباراة الدخول، 
المؤسسة،  هذه  داخ��ل  العالم صغيرا  حينها  لي  بدا 
وأثارني مكتب الراحل فريد بالكاهية الذي كان في أحد 
عادية  طاولة صغيرة  عن  عبارة  الفضاء،  هذا  أرك��ان 
اجتزت  أكتوبر  من  العاشر  يوم  وفي  كرسي.  خلفها 
مباراة الدخول لمدرسة الفنون الجميلة، وظللت أذكر 
هذا التاريخ ألنه صادف تاريخ اليوم الذي ولدت فيه. 
وهكذا شعرت أني ولدت من جديد. طبعا اجتزت المباراة 
بنجاح، وخالل التكوين باألقسام التحضيرية، وكذلك 
بعد قضاء أسبوعين في ورشة أستاذنا الفرنسي جاك 
زيما، اقترح علي محمد شبعة االلتحاق بالتكوين في 
الديكور، لكني أخبرته بأني أميل أكثر إلى الرسم، وهكذا 
تخرجت من مدرسة الفنون الجميلة بعد ثالث سنوات 

من التكوين. 
 عرفت هذه الفترة سفر بعض زمائك من 
لمتابعة  الجميلة  الفنون  مدرسة  خريجي 
في  البقاء  اخترت  لماذا  بالخارج،  دراستهم 

المغرب بعد تخرجك؟ 
< كنت قد سافرت إلى تولوز وخضعت لفترة تدريب 
في مجال السينوغرافيا والمسرح والسينما، ثم عدت 
إلى المغرب، وفي نيتي أني سأعود إلى باريس بعد 
ذلك، وقد وجدت زمالء في تلك الفترة من بينهم عبد 
عبر  سيسافرون  ك��ان��وا  ض��و  واب��ن  الغطاس  الكريم 
باريس، ومرة  إلى  أعد  لم  لكني  فرنسا،  إلى  الباخرة 
ال��ذي كان يعرف أن ركوب  أخ��رى بنصيحة من أخي 
المغامرة لن يكون سهال، فقد كان ال يبخل في تقديم 
المساعدة لعدد من األسماء في الغربة. كان أحمد واقعيا 
في تصوره للحياة، وكان يعرف أن الفن ال يطعم خبزا، 
لذلك نصحني أن علي أن أفكر جيدا في مستقبلي قبل 
اإلقدام على أي خطوة، وهكذا وجدتني أشتغل مع الفنان 
محمد شبعة ابتداء من شتنبر 1973 لمدة أربع سنوات، 
لكن عجلة البحث عن آفاق أكبر كانت تدفعني كل مرة 
لركوب تجربة جديدة ستحمل لمساري كل مرة إضافة 

جديدة. 
 إنها تجارب تبدو فيها على شاكلة رحالة، 
يأتي  ثم  أوال،  ش��اء  حيثما  الرحال  يحط 
أليس  ب��ه،  سيقوم  م��ا  ف��ي  الحقا  التفكير 

كذلك؟ 
< أنا بطبعي أحب السفر وركوب المغامرة، وبالتالي 
كنت أجمع بين متعة أن أكتشف وهدف أن أتعلم، وهكذا 
سافرت إليطاليا، والتحقت للدراسة بالمعهد األوربي 
للتصميم والهندسة الداخلية، وكنت حينها قد طورت 
في  الفني  والتعبير  الجرافيزم،  مجال  في  تكويني 
التخطيط، مما ساعدني كثيرا على إيجاد عمل بشكل 
سريع، وكانت قد مدت لي يد المساعدة فنانة إيطالية 

صديقة كانت قد دعتني إليطاليا.
لم يكن سفري في البداية يتعدى الرغبة في اكتشاف 

البلد في جبة سائح ال غير، قبل أن يتحول األمر إلى 
دراسة ثم العثور على عمل بدون عناء كبير بفضل ما 
راكمته من تجربة، بحيث وجدت أن أخي كان محقا 
حينما حفزني على أن يظل الفن غايتي، لكن علي أن 
أطور  ك��ي  للعيش  وسيلة  خ��الل��ه  م��ن  دائ��م��ًا  أض��م��ن 
شخصيتي وفني أيضا. وفعال استمتعت كثيرا بمقامي 
واشتغالي بإيطاليا في هذه المرحلة من تجربتي. وقد 
لعبت إيطاليا دورا كبيرا في ثقافتي البصرية، حيث 
كنت قد أقمت بها عدة سنوات على مراحل متقطعة، 
كان بعض  كما  إيطاليين،  فنانين  على  فيها  وتعرفت 
الفنانين يأتون لزيارتي من بينهم الراحالن محمد شبعة 

ومحمد القاسمي. 
 مرحلة تجربة بولونيا أيضا تعد من أهم 
كيف  الفني،  تكوينك  عرفها  التي  المراحل 

عشت هذه التجربة؟ 
< في بداية الثمانينات سافرت إلى بولونيا، وحدث 
أحد  مني  طلب  حينما  وذل��ك  الصدفة،  بمحض  ذل��ك 
أصدقائي أن أرافقه إلى سفارة بولونيا من أجل قضاء 
أحد األغراض، فإذا به يلتفت إلي قائال: ماذا لو نقدم 

ببولونيا؟  للدراسة  سويا  ون��ذه��ب  منحة  طلب  معا 
المسؤول  مع  صديقي  وتحدث  الفكرة،  استحسنت 
غادرنا  ثم  طلبي،  بكتابة  وتكلف  بالسفارة،  الثقافي 
السفارة، وكنت في الحقيقة ال أعطي أي أهمية لألمر 
الطلب،  قبول  ت��م  م��رور شهر،  بعد  لكن  داخ��ل��ي،  ف��ي 
وأخبرتني السفارة بأنها ستمنحني مائة دوالر منحة 
سنة لإلقامة ببولونيا، فرفضت العرض مؤكدا أني ألح 
على الحصول على منحة للدراسة. أسقطت بعد ذلك 

هذا األمر من انتظاراتي، ثم سافرت إلى فرنسا، فإذا 
ببرقية مرسلة من إدارة المعهد العالي للفنون الجميلة 
تدعوني  بالمغرب،  أسرتي  منزل  عنوان  على  تصل 
لاللتحاق بالمعهد قريبا إلجراء مباراة الدخول، حدث 
كل شيء بسرعة، احترت كثيرا، لكن أختي حرضتني 
على الذهاب. تسلمت البرقية، ثم غادرت إلى بولونيا، 
ومازلت أذكر تفاصيل هذه الرحلة العجيبة، حيث وصلت 
إلى فارسوفيا ليال، وكان البرد قارسا، والثلج يتساقط، 
وزاد من معاناتي أني كنت أنتعل حذاء عاديا غير مالئم 
لطقس بولونيا، باإلضافة إلى أن لغة التواصل هناك 
هي البولونية واأللمانية اللتين ال أجيد التحدث بأي 

منهما.
حينما أردت أن أستقل سيارة أجرة، أدركت بحسي 
أن أصحاب التاكسيات »يسمسرون« في القادم الغريب 
لنقلي  للركوب  يدعوني أحدهم  أن  قبل  أنا،  الذي هو 
للجهة المطلوبة، ولم تكن من وسيلة للتواصل بيني 
تطوي  السيارة  ب��دأت  التلغراف.  ورق��ة  س��وى  وبينه 
لساعات الطريق طيا في صمت، كان طويال ومظلما. 
بدأ الشك يتسرب إلى نفسي، إذ لم أكن أرى شيئا عبر 

النافذة، وازداد خوفي حينما توقف السائق في إحدى 
القرى. كانت فرائصي ترتعد من البرد والخوف معا، 
اعتقدت أن نهايتي ستكون في هذا المكان الذي ال أعرف 
عنه شيئا، لكن السائق واصل المسير، غير أن تصرفات 
السائق فيما بعد ستكشف لي أنني أسأت الظن به، فقد 
ساعدني كثيرا، بحيث دلني على أحد الفنادق، بعد أن 
خالل  استطعت  ليال.  مغلقة  الفنون  أكاديمية  وجدنا 
اللغة،  حاجز  بسرعة  أتخطى  أن  ببولونيا  إقامتي 

وتعمقت في مجال الطباعة الفنية، فلم أجد صعوبة في 
تدبر أمري في بلد دخلته خائفا، وخرجت منه بزاد مريح 

من التكوين والتجربة والذكريات الجميلة. 
 كيف جاء قرارك الحاسم للتفرغ للرسم 

بشكل نهائي منذ أربعين سنة تقريبا؟ 
< بعد انتهاء فترة تكويني ببولونيا، رجعت إلى 
لالستجمام  شهر  مدة  أقضي  أن  اخترت  ثم  باريس، 
بروما، قبل أن أعود للمغرب، حيث حاولت أن أنشئ 
مكتبا خاصا. لكن لم تنجح المحاولة، سواء حين نفذتها 
بمفردي أو في تجارب أخرى بشراكة مع أصدقاء. فقد 
أدركت أن األمر يحتاج لكثير من العالقات، فتخليت عن 
الفكرة بشكل نهائي. رغم أن أخي المهندس المعماري 
قدم لي مساعدات كثيرة، حيث كان مكتبه يوجد بدرب 
مع  اشتغالي  خ��الل  م��ن  كبيرة  تجربة  راك��م��ت  عمر. 
مؤسسات كبيرة ومع العديد من دور النشر المعروفة، 
حيث ساهمت كثيرا في تطوير غالف الكتاب المغربي، 
وهكذا ظللت أتنقل بين عمل وآخر لكن دائما في إطار 
تكويناتي الفنية التي راكمتها بالدراسة وعمقتها في 
كل التجارب التي مررت منها في العمل، وكان آخرها 
حدث  ف��ي  الخطي  التعبير  إط��ار  ف��ي  فنيا  اشتغالي 
األبيض  البحر  أللعاب   1983 المغرب سنة  احتضان 
المتوسط، حيث اتخذت بعد مرور أربعة أشهر قرارا 
بأن أتفرغ كليا للرسم، وكان قرارا نهائيا ظل قائما إلى 

اليوم. 
 كيف تتذكر أول معرض نظمته؟ 

وحدث  السبعينات،  ف��ي  ك��ان  ل��ي  م��ع��رض  أول   >
بالصدفة حينما عرضت علي صديقة فرنسية رسامة 
وكان  بالفكرة،  فرحبت  ثنائيا،  معرضا  معا  نقيم  أن 
المعرض قد أقيم في فضاء البنك الشعبي الذي كان 
بالبيضاء،  الملكي  الجيش  بشارع  آنذاك  مقره  يوجد 
وكان فعال أول معرض بمفهوم جميع المكونات التي 

يتطلبها المعرض التشكيلي. 
 هل بيعت فيه إحدى لوحاتك؟

< )ضاحكا( طيلة مدة العرض لم أكن أذهب إليه. 
حضرت حفل االفتتاح، ثم اختفيت. لم أكن أرغب في 
أه��رب في  كنت  بل  الفضاءات،  النوع من  ه��ذا  ول��وج 
الحقيقة من األجواء الراقية المرافقة للمعرض، وتركت 
صديقتي الفرنسية تتكلف بكل شيء، لم يتم بيع أي من 
لوحاتي، لكن لم يكن هاجس تنظيم المعرض آنذاك هو 
وحين  منا،  واح��د  كل  بأعمال  التعريف  وإنما  البيع، 
الفرنسية،  إلى فيال صديقتي  المعرض ذهبت  انتهى 

الستعادة لوحاتي.
تتأثر  أن  دون  تمر  لم  تجربتك  أن  أكيد   

بأحد األسماء التشكيلية؟ 
آنذاك  نتأثر  أال  الممكن  غير  من  يكن  لم  طبعا،   >
وفريد  شبعة  محمد  بالراحلين  صاعدين  كرسامين 
بلكاهية ومحمد المليحي، بحكم إنهم كانوا أساتذة لنا، 
وعملوا على تكويننا. وكانت عالقتنا بهم مثل عالقة 
اآلباء بأبنائهم وقد طوروا فعال الفن التشكيلي في عدة 
جوانب، حيث أصبح هذا التطوير يخلق اندهاشا لدى 
المتلقي األجنبي، ويكفي أن أشير مثال أني استطعت 
خالل إقامتي في إيطاليا أن أعمل بفضل الجرافيزم منذ 
األسبوعين األولين من وصولي إليها. وكان عملي يلقى 

تقديرا كبيرا. 
 عشت تجارب غنية ونوعا ما مريحة في 
االستقرار  فكرة  ت��راودك  ألم  بلدان،  عدة 
بإحدى هذه الدول، كما حدث مع العديد من 

الفنانين المغاربة، ومنهم الشرقاوي مثا؟ 
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أنا بطبعي أحب 
السفر وركوب 

المغامرة، وبالتالي 
كنت أجمع بين 

متعة أن أكتشف 
وهدف أن أتعلم، 

وهكذا سافرت 
إليطاليا، والتحقت 

للدراسة بالمعهد 
األوربي للتصميم 

والهندسة الداخلية، 
وكنت حينها قد 

طورت تكويني في 
مجال الجرافيزم

< عبد الله الحريري 

< الحريري حين إقامته بروما



< لم تراودني قط فكرة االستقرار في الخارج، رغم 
دراستي والعمل في العديد من الدول، كما حدث مع 
فنانين آخرين مثل الفنان الراحل الشرقاوي، أما الراحل 
هذا  يكن عندي  لم  قلت،  رحاال.  فنانا  فكان  الغرباوي 
الهاجس، وكان هذا األمر آخر شيء يمكن أن أفكر فيه. 
وهنا يعود إلى السطح مرة أخرى، تأثري بأخي أحمد 
الذي كان قدوتي، فقد كان ينصحني دائما بأن الفنان 
منفعة  ذلك  في  ألن  بلده،  في  اسمه  أن يصنع  ينبغي 

متبادلة للبلد ولمواطنه.
ومع مرور السنوات عرفت أنه كان على حق، حينما 
خارج  حياتهم  زحمة  في  ذاب��وا  كثرا،  فنانين  رأي��ت 
المغرب، وكانوا مجبرين على مزاولة أعمال أخرى من 
أجل العيش ربما ما كانوا ليرضون ألنفسهم بمزاولتها 
في بلدهم األم، مثلما رأيت آخرين صنعوا أسماءهم في 
ثم  لوحاتهم،  ليبيعوا  لوطنهم  يأتون  لكنهم  الخارج، 
من  يقتاتون  إنهم  وي��غ��ادرون.  ثمنها  معهم  يحملون 

المغرب كي يعيشوا بالخارج!.
وفي  فرنسا  في  اشتغل  ال��راح��ل  شقيقي  أن  أذك��ر 
كل  رغ��م  المغرب  ف��ي  االس��ت��ق��رار  فضل  لكنه  أمريكا، 
المغريات التي قدمت له مقابل أال يعود إلى بلده، ولكنه 
الهندسة  ع��ال��م  ف��ي  وط��ن��ه  ف��ي  وت���رك بصمته  ف��ع��ل، 
إذا لم أحفر اسمي في  المعمارية. وهكذا فهمت أني 
المغرب، فما كان لهذا االسم أن يكون له أثر داخل الوطن 

أو خارجه 
 من هن الفنانات اللواتي بصمن بحضورهن 

آنذاك مجال الرسم؟ 
لطيفة  أم��زي��ان،  مريم  الفنانات  من  هناك  كانت   >
التيجاني، والشعيبية طالل، كانت الشعيبية صديقة 
كبيرة، وهي امرأة ذات قلب كبير ومواقف كبيرة. فقد 
كانت تعبر دون لف وال دوران بعفويتها وتلقائيتها 
رأيها في األشخاص بكل جرأة وفي  وصراحتها عن 
المواقف، وكانت لي معها طرائف كثيرة جدًا، أفضل 

االحتفاظ بها بكل كرم لنفسي. كانت تتصل بي، وكانت 
لوجبة  تدعوني  وهي  باسمي  النطق  تحريف  تتعمد 
الكسكس بمنزلها: »وا الحرايري، وآجي تاكل الطعام!«. 
كانت كل مرة تنظم فيها معرضا، تدعو أصدقاءها من 
وقد  بمنزلها،  لهم  تقيمها خصيصا  لسهرة  الفنانين 
وطبيعة  الشعيبية،  الراحلة  الفنانة  تلقائية  ساهمت 

شخصيتها في شهرتها الفنية.
 من بين العديد من المعارض التي ميزت 
مسارك الطويل، ما هو المعرض الذي ترك 

أثرا في ذاكرتك؟ 
< طيلة خمسين سنة من مساري التشكيلي أقمت 
العديد من المعارض الفردية والمشتركة، سواء على 
المستوى الدولي أو الوطني، لكن ذاكرتي تحتفظ بذكرى 
خاصة لمعرض تشكيلي كنت قد نظمته في سنة 1975 
كثيرا  باهرا، وتحدثت عنه  روم��ا، وع��رف نجاحا  في 
الصحافة اإليطالية، واحتفت به في مقاالتها وأخبارها، 
كما كانت مجلة اإلكسبريس اإليطالية قد صنفته ضمن 
المعارض المهمة، وال أنسى أيضا الدعم المعنوي الذي 

لقيته حينذاك من طرف أصدقائي.
  كل فنان مهما حاول أن يعدل بين لوحاته، 
البد أن ينحاز إلى واحدة دون غيرها، الشك 
أن األمر حدث معك أيضًا في تعاملك مع لوحة 

ما من أعمالك؟
< أعتقد أني أربط عالقة خاصة مع جميع لوحاتي 

بدون استثناء، لكن أحيانا تحت تأثير خفقة قلب ما 
لعمل ما، كما يمكن أن يحدث في جميع المجاالت الفنية، 
أجدني أتخذ قرارا بأن أحتفظ بهذه اللوحة لعائلتي، 

أي أقتنيها من نفسي ألسرتي.
 هل تأثرت ابنتك وابنك بالرسم؟ 

< ابني وابنتي اللذان يعيشان خارج المغرب، ظال 
بعيدين كل البعد عن مجال الرسم من حيث الممارسة 
فقط، أما عالقتهما به كفن فكبيرة جدا، من حيث االهتمام 
ومتابعة كل تطوراته على المستوى الدولي والعربي، 
أعمالي  معي  ويناقشان  بتاريخه،  كبير  إلمام  ولهما 
باستمرار، كما يحرصان كثيرًا على زيارة المعارض.

وفي إحدى زياراتي البني بفرنسا، فوجئت بوجود 
أدوات للرسم في منزله، فعرفت أنه يرسم من حين آلخر 
بدافع االستمتاع ال غير، كنوع من االسترخاء، وأذكر 
أني استغللت فرصة توفر أدوات الرسم هذه لديه، لكي 

أقضي بعض وقتي في الرسم أنا أيضا.
 ال يمكن الحديث عن حركية فن الحروفية 
في المغرب دون التوقف عند اسم عبد اهلل 
الحريري لكونه أحد مؤسسيها، حيث كنت 
قد نلت منذ ثاث سنوات جائزة التكريم لفن 
الحروفية، والتي تسلمتها من يد الملك محمد 
الحرف  لتوظيف  اتجهت  كيف  ال��س��ادس، 

العربي في اللوحة؟ 
< أنا من مؤسسي فن الحروفية في المغرب، وقد 
كان  الذي  الخط  التعامل مع  الحرص على  دائم  كنت 
الميول يالزمني،  يستهويني بشكل غريب، وظل هذا 
خصوصا أن األقدار شاءت أن يجد هذا الفن اهتماما 
عندما تم العمل على إدخاله في عملية التكوين التربوي 
كتعبير  الخط  تطوير  على  االشتغال  وتم  التشكيلي. 
تشكيلي، أي االشتغال عليه في اللوحة، خاصة وأنه 
في سنة 1967 كان يطرح تساؤل حول ما إذا كان هناك 
العربي من  حل يمّكن من خالل االشتغال على الخط 

عن  مختلف  عربي  وبتعبير  عربي  لفن  بصمة  وضع 
الغرب. فكنت واحدا ضمن مجموعة من الفنانين الذين 
تطويره،  على  وعملوا  العربي  الحرف  على  اشتغلوا 
مع  الفني  التعامل  في  التفكير  من  النوع  ه��ذا  ولقي 
الحرف إقباال كبيرا، وهكذا ظلت عالقة الحرف مستمرة 

مع الحريري لمدة خمسين سنة ومازالت.
الذي  التشكيلي  الفن  وض��ع  ت��رى  كيف   

يعيشه المغرب اليوم؟ 
< في نظري، وضع الفن التشكيلي في المغرب جيد، 
ربما يعرف نوعا من الفوضى، لكنه بكل تأكيد يعيش 
حركية أيضا. كما نالحظ مثال ظاهرة اإلقبال لدى بعض 
سن  إل��ى  ال��وص��ول  بعد  الرسم  ممارسة  على  الفئات 
التقاعد، حتى ولو لم يكن يملك أي تكوين في المجال، 
فرغم أن األمر يبدو مزعجا في الظاهر، إال أنه في العمق 
يمكن أن يشكل إضافة ما، من شأنها أن تمخض شيئا 
يعد باالستمرارية، كما يمكن للتجربة أن تتوقف سريعا 

مثل سحابة عابرة. 
أعمالك  ب��ع��ض  ت��ع��رض��ت  أن  س��ب��ق  ه��ل   

للتزوير؟
< أكيد، فمنذ شهر  فقط، أطلعني أحد األشخاص 
على لوحة مزورة تحمل توقيعي، لكن ليس هناك حل 
لهذه المشكلة التي تزداد يوما عن يوم، وأنا شخصيا 
أشفق على األشخاص الذين يلتجئون لهذا النوع من 
التزوير، فمادام هذا الرسام قادر على أن يقلد لوحة 

التشكيلية،  الساحة  في  بمكانة  أعماله  تحظى  فنان 
كان  إبداعية  قدرات  يملك  المزور  أن هذا  ذلك  فمعنى 
األجدر به أن يستغلها وأن يطورها ويعمل من خاللها 
على فرض عمله، ويوقع باسمه كفنان. هذا من جهة أما 
من جهة أخرى فإن هذا األمر يكشف أنه ال تقع عرضة 
في  مادية  قيمة  ذات  تكون  التي  األعمال  إال  للتزوير 
الفنان  بوقوع  يسمح  تبريرا  ليس  هذا  لكن  السوق، 
وخصوصيته  ال��ف��ن��ي  م��ج��ه��وده  ل��س��ارق��ي  ض��ح��ي��ة 

اإلبداعية. 
 على ذكر القيمة المادية، ما هو أعلى مبلغ 

حصلت عليه من بيع إحدى لوحاتك؟
< أصدقك القول أني أعتبر دائمًا أن إدخال الماديات 
فالقيمة  اإلبداعية،  اللوحة  قيمة  يبطل  الحسبان  في 
اإلبداعية ال ثمن لها، لذلك فاللوحة ال تقاس بثمنها، 
ولكن بإبداعها وما أضافته للفن التشكيلي، وال ينبغي 

أن ينظر إليها كسلعة للبيع والشراء فقط. 
 مسارك تجاوز من العمر نصف قرن، ومع 
كتاب  ف��ي  تجربتك  م��راح��ل  نجد  ال  ذل��ك 
مونوغرافيا على شاكلة مع حدث مع بعض 

الفنانين اآلخرين؟ لماذا؟
< سبق أن منحت وزارة الثقافة دعما يهم إنجاز 
كتاب عن تجربة عبد الله الحريري، وبالتالي، ولألسف 
لم يعد لدي الحق في الحصول على دعم من الوزارة من 

أجل أن أعد كتاب استرجاعي ألهم محطات مساري، 
لكن هذا ال يهم، ألن في نظري ليس هذا النوع من الكتب 
هو الذي يصنع الفنان، بل مكانة أعماله اإلبداعية هي 
محتاجا  يكن  ل��م  مثال  فبيكاسو  عنه.  تتحدث  التي 
المغاربة من  الكبار  لمونوغرافيا، وال حتى غيره من 
م��ح��م��د ش��ب��ع��ة وح��س��ن الكالوي  ال��ف��ن��ان��ي��ن  أم���ث���ال 

وغيرهم. 

الحريري  اهلل  عبد  الفنان  يعيش  كيف   
فترة الحجر الصحي هذه؟

< أحاول أن أشغل نفسي قدر اإلمكان، وقد طلبت 
مني اليونسكو تهييء فيديو حول الفنان والحجر، لكن 
أكبر مشكلة يصارع اإلنسان من أجل التغلب عليها في 
تجربة الحجر، هي الجانب النفسي، بحيث أصبحت 
جميع اآلفاق المبنية على المستقبل مبنية للمجهول. 
في عملية الهروب من الوباء والدخول لفضاء جماعي 
يتحول شيئا فشيئا إلى لون أسود قاتم، أصبح التفكير 
يخضع كثيرا للفالش باك. فقد اختلط الليل بالنهار، 
وبالتالي أصبحنا نحاول أن نتبنى إيقاعا آخر لم نألفه 
من قبل، جعلنا نلتفت إلى بعض األشياء فيما يشبه 
عملية إنقاذ، لقد استرجعت عادة القراءة، التي كنت قد 
أن من  فقدتها منذ مدة طويلة، ولكن مع ذلك شعرت 
الصعب استعادتها كليا، إذ غالبا ما يحول التعب بيني 
الرفوف.  قراءة كتب ظلت طويال على  وبين مواصلة 
أحاول تكسير الروتين بمشاهدة التلفزيون أو النزول 
الصباغة  أن  أحيانا  أشعر  لكني  إلى ورشتي ألرسم، 
أصبحت عصية على التطويع، فقد أصبحت هي األخرى 
تجرني إلى أشياء قديمة، وتصر أن تعود بي إلى الوراء. 
أعتقد أن من الصعب التعامل فنيا مع وباء كورونا، هذا 

ما أعتقده شخصيا. 
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< الحريري في أحد 
المعارض 

< ارفقة الطيب الصديقي والرسام الحسين الميلودي 

< الحريري أيام الشباب 

اللوحة ال تقاس 
بثمنها، ولكن 

بإبداعها وما 
أضافته للفن 

التشكيلي، وال 
ينبغي أن ينظر 

إليها كسلعة 
للبيع والشراء 

فقط



ال تدعي هذه الصفحات نقدًا أدبيا أو محاورات فكرية مع مضامين كتب تصدر هنا 
وهناك، ولكنها نافذة مفتوحة على المكتبات واإلصدارات نقطف منها ما نراه 

مناسبا لقارئ سريع قد يجد في المختصر ما يفيد أو ما يفتح شهيته للجلوس لخير 
جليس، وهو الكتاب.

إنها مساهمة في الدفاع عن قراءة الكتاب في زمن التحول الرقمي الرهيب نتمنى 
أن تكون على بساطتها ذات معنى.
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إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

هكذا ستصبح حياة البشرية 
بين سنتي 2050 و2060

 يتوقف عندها كتاب »قصة موجزة عن المستقبل«

في كتاب »حياة الكتابة«

إنه كتاب لخص فيه مؤلفه رؤيته للمستقبل، والتطورات 
والتحوالت التي سيعيشها العالم في سنة 2050، ويكون 
لها تأثير على مختلف المجاالت. حيث يشير في تقديمه 
قائال أننا نقرر اليوم ما يمكن أن يكون عليه العالم في 
سنة 2050، كما يجري اإلعداد لما سيكون عليه العالم 
في سنة 2100، وبحسب النهج الذي سننهجه، سيتحدد 
ما إذا كان أطفالنا وأحفادنا سيعيشون في عالم قابل 
للحياة أم سيعيشون في جحيم مقيت. ولكي نترك لهم 
كوكبا يمكن الحياة فيه، علينا أن نتحمل مشقة التفكير 
نتعامل  وكيف  م��ص��ادره  ما  نفهم  وأن  المستقبل.  في 

معه«.
 يشير الكتاب إلى أنه قبل عام 2035 ستنتهي هيمنة 
في  العارضة  الهيمنة  وه��ي  األمريكية،  اإلمبراطورية 
التاريخ شأنها شأن كل سابقاتها، ومن تم سنشهد إقالع 
تلو  الواحدة  للمستقبل،  الثالثة  الموجات  كل  وانتهاء 
الفائق،  والصراع  الفائقة،  اإلمبراطورية  أي  األخ��رى، 
والديموقراطية الفائقة. وهما موجتان قاتلتان، والثالثة 
الثالث  الموجات  ه��ذه  ستختلط  وبالقطع  مستحيلة. 
اآلن في طور  الكتاب - وهي  للمستقبل معا - يضيف 
التجريب، وأنا أومن بانتصار الديمقراطية الفائقة في 
نظام  في  أعلى  تكوينا  باعتبارها   .2060 سنة  حوالي 
للتاريخ  المحركة  القوة  اإلنسانية، وتعبيرا نهائيا عن 

التي هي الحرية«.
 كما يرى الكاتب أن كل شيء سيبدأ بانقالب سكاني، 
ففي العام 2050 سيصل تعداد سكان األرض - إذا لم 
تحدث كارثة هائلة - إلى تسعة مليارات ونصف المليار 
نسمة، أي بزيادة ثالثة مليارات عن تعدادهم اليوم، كما 
سترتفع توقعات األعمار بالنسبة للفرد في البلدان الغنية 
بما يقارب المائة عام للفرد، وسوف تقل معدالت الوالدة 
في هذه البلدان، وبالنتيجة سوف تشيخ اإلنسانية. ويمكن 
في  نسمة  مليون  وستين  ثالثمائة  زي��ادة  نحصي  أن 
الصين، وستمائة مليون نسمة في الهند، وزيادة مائة 
مليون نسمة ببنغالديش وكذلك ببنيجيريا، وزيادة ثمانين 
مليون نسمة بالواليات المتحدة األمريكية، وتسعة ماليين 
نسمة بفرنسا. مقابل نقص عشرة ماليين بألمانيا، وربما 
سكان  ثلثا  وسيعيش  بروسيا.  مليونا  ثالثين  نقص 
كما  عدد سكانها،  التي سيتضاعف  المدن  في  الكوكب 
سيتضاعف عدد األفراد في سن العمل، وفي سنة 2050 

سيوجد ثلثا األطفال المولودين بالبلدان األكثر فقرا. 
ومما تضمنته رؤية الكاتب لمستقبل البشرية أنه خالل 

عام 2035 وفي نهاية معركة كبيرة، وفي قلب أزمة بيئية، 
ستنهزم الواليات المتحدة األمريكية كإمبراطورية مهيمنة، 
وذلك بواسطة عولمة السوق المالية باألخص، وستسقط 
أم����ام ال��م��ش��اري��ع ال��خ��اص��ة، وع��ل��ى األخ����ص شركات 

التأمين.
وبإنهاكها ماليا وسياسيا ستعجز الواليات المتحدة 
وستتوقف  سبقتها،  التي  اإلمبراطوريات  شأن  شأنها 
عندئذ عن إدارة العالم، ولكن ستظل هي القوة الرئيسية 
بالكوكب، فلن تحل محلها أي إمبراطورية أو أمة مهيمنة 
أخرى، بل سيصبح العالم على نحو مؤقت متعدد األقطاب 

يدار بواسطة عشر قوى إقليمية.
ومن التطورات التي سيعرفها عام 2050 أن السوق 
سينتقل - لطبيعته العابرة للحدود - نحو الديمقراطية 
الدول،  وستضعف  إقليم.  في  مؤسساتيا  المحصورة 
وستعمل تقنيات جديدة » نانومترية« على خفض استهالك 
التي  األساسية  الخدمات  أوضاع  تغيير  الطاقة، وعلى 
تكون مازالت عامة، كالصحة والتعليم واألمن. وستظهر 
سلع استهالكية مهمة أدعوها ب�«السلع الرقابية« التي 

إذ  للقواعد.  االمتثال  في  والتحكم  القياس  من  تمكن 
سيصبح كل فرد طبيب نفسه، ومعلمه ومراقبه. وسيصبح 
والمياه،  الطاقة  في  مقتصدا  فشيئا  شيئا  االقتصاد 
وتصبح المراقبة الذاتية هي الشكل المتطرف للحرية، 
ليكون الخوف من عدم االمتثال للقواعد هو الحد الذي 
يلتزم به األفراد، وعندئذ ستصبح الشفافية واجبا، وأي 
شخص ال يرغب في إشهار انتمائه أو أخالقه، أو حالته 

الصحية أو تأهيله سيكون مشتبها فيه.
وعن الرقابة التي ستطغى على حياة األفراد، يشير 
الكاتب إلى أن زيادة المخاطر بسبب الشيخوخة والنمو 
المديني والكوارث التي يثيرها الخلل البيئي، سوف ترفع 
شيئا فشيئا من حصة أقساط التأمين، في الدخل القومي، 
في نفس الوقت الذي تنخفض فيه االقتطاعات اإلجبارية. 
وحتى تصبح شركات التأمين مريحة اقتصاديا، سيكون 
على كل شخص، أفرادا وشركات، أن يقبل قيام شخص 
غريب بمراجعة تطابقه مع المعايير، ومن أجل ذلك يجب 
أن يتقبل األفراد أن يراقبوا. وهكذا سنرى ميالد المراقبة 
الفائقة، حيث ستسمح التكنولوجيات بمعرفة كل شيء 
ما  وه��و  ال��ن��اس،  وع��ن تحركات  المنتجات  أص��ول  عن 
ستتبعه في المستقبل البعيد، تطبيقات عسكرية أساسية، 
إذ ستوضع أجهزة التقاط وتصوير مصغرة في كل األماكن 
العامة ثم الخاصة، وفي المكاتب وأماكن الراحة، وأخيرا 
بمراقبة  ما  الجوالة نفسها. وستقوم جهة  السلع  على 
باالتصال  بالفعل  الهاتف  وسيسمح  واإلي��اب،  الذهاب 
الحيوية  التقنيات  وتسمح  الشخص،  موقع  وتحديد 
)بصمات وعيون وشكل الوجه واليدين( بمراقبة العاملين 
التحاليل  أجهزة  من  العديد  وستسمح  والمسافرين، 

بمراقبة صحة الجسم والعقل. 
لن يكون هناك بعد شيئا مخبأ، والكتمان الذي يعتبر 
حتى اليوم شرطا في الحياة وفي المجتمع، لن يكون له 
سبب للوجود، فسيعلم الكل كل شيء عن الكل، وسنتجه 
نحو تجريم أقل وتسامح أكبر. وسيختفي حب االستطالع 
على السر، مما سيتسبب في تعاسة صحافة الفضائح.

المراقبة  وسائل  ستتضاعف   2050 عام  نحو  وفي 
المحمولة - يضيف الكاتب - فسوف تدمج الحواسب في 
المالبس بواسطة ألياف غاية في الصغر، وستزيد أيضا 
وتقوم  للجسم،  الذاتية  المراقبة  أج��ه��زة  تصغير  م��ن 
بتسجيل  باستمرار  الجلد  تحت  اإللكترونية  الشرائح 
ضربات القلب وضغط الدم ونسبة الكولسترول، وستراقب 
المعالجات الدقيقة المتصلة ببعض األعضاء بانحراف 
الكاميرات  تسمح  وس��وف  للمعايير،  بالنسبة  عملها 
المصغرة والمسجالت اإللكترونية، والحركات المصغرة، 
)وهي القطات ميكروسكوبية نستطيع  النانو  وأنابيب 
إدخالها في الحويصالت الرئوية أو الدم( للفرد بالقياس 
المستمر أو الدوري لثوابت جسمه. وبالمثل سوف تظهر 
في مجال التربية واإلعالم أدوات وبرامج رقابة ذاتية، 
مراجعة  تنظم  وس��وف  معرفية،  معايير  م��ع  للتطابق 
في  المتعاونين  والمدرسين  لألطباء  ويكون  المعارف، 
اإلنتاج والتجارب على أجهزة المراقبة الذاتية تلك، اإلذن 
األجهزة  هذه  ستصغر  ثم  الوقت،  لبعض  باستعمالها 
وسيجد  للجميع.  وتتاح  قليل  بسعر  وتصنع  وتبسط، 
األطباء الممارسون دورا جديدا في معالجة مرضى غير 
مشخصين، وسيصبح المدرسون أوصياء على من ثبت 
تهربهم من المعرفة. سيصبح كل فرد حارس سجن نفسه، 
لكن في نفس الوقت ستكون الحرية العامة قد وصلت إلى 

ذروتها، على األقل في الخيال.
 كما يستنتج الكاتب أنه في الوقت الذي تجتهد فيه 
أفريقيا لبناء نفسها، سيبدأ بقية العالم في االنهيار، تحت 
معاول العولمة، إذن لن تشبه أفريقيا الغد ما يسير عليه 
الغرب اليوم، وإنما سيشبه غرب الغد باألحرى أفريقيا 

اليوم. 

"قصة موجزة عن المستقبل" كتاب صدر في سنة 2006 لمؤلفه جاك أتالي، الباحث والروائي الفرنسي الذي عمل مستشارا للرئيس الفرنسي 
الراحل فرانسوا ميتران لمدة عشرين سنة، وبعد مرور ست سنوات صدر في نسخة عربية قدمتها نجوى حسن. إنه كتاب يحاول أن يبسط 

المؤلف من خالله شكل الحياة التي سيكون عليها العالم في سنة 2050.

حين أنقذ كتاب 
قارئه من القتل 
من أطرف ما جاء في كتاب »حياة 
الكتابة« الذي أعده عبد الله أزماي، 
وضمنه حكايات مجموعة من األدباء 
من مختلف الجنسيات مع كتاباتهم، 
من بينهم الكاتب إدواردو غاليانو، 
فقرة تقول: »حين كتبت »كرة القدم 
يفقد  أن  أردت  الشمس والظل«  في 
محبو القراءة خوفهم من كرة القدم، وأن 
يفقد العبو كرة القدم خوفهم من الكتب، 
ولم يخطر ببالي أبدا شيء غير هذا. لكن 
عضوا سابقا في الكونغرس األمريكي، 
هو فيكتور كوينتانا، قال لي أن الكتاب 
أنقذ حياته، وقصة ذلك أنه في منتصف 
قتلة  طرف  من  اختطافه  تم   1997 عام 
على  بمعاقبته  تكليفهم  تم  مأجورين، 
أن  فكان  ال��ق��ذرة،  األس��رار  كشفه بعض 
طرحوه أرضا، وأوثقوا رباطه، وراحوا 
يركلونه حتى شارف على الموت. وقبل 
أن يجهزوا عليه برصاصة، بدأوا النقاش 
كان  فيكتور  أن  ورغ��م  القدم،  كرة  حول 
أقرب منه إلى الموت من الحياة، أدلى 
لهم  ي��روي  وانبرى  النقاش،  في  بدلوه 
قصصا من كتابي، ومع كل حكاية من تلك 
الصفحات، كانت ثمة دقائق تضاف إلى 
ح��ي��ات��ه. م��ر ال��وق��ت، وال��ق��ص��ص تجيء 
القتلة  ت��رك��ه  األخ���ي���ر  وف���ي  وت��م��ض��ي، 
مضروبا، ومحطما، لكنه حي. قالوا له: 
»أنت في مأمن«، ثم ذهبوا بأسلحتهم إلى 

مكان آخر.
ويضيف الكاتب في حكاية أخرى عن 
أحد كتبه: أنا ال أعرف خورخي فونيسيال، 
لم ألتق به قط، لكن بما أن كتبي، كانت 
صديقته، فقد غدوت صديقه أيضا. فعندما 
باإلسبانية  م��رة  ألول  »م��راي��ا«  ن��ش��رت 
ونشرته في سنة 2001 افترض خورخي 
في  بسهولة  توفره  يمكن  ال  الكتاب  أن 
»بنما« ورغم أن مدخرات خورخي، لم تكن 
كلها  استغلها  برحلة  ق��ام  فقد  كبيرة، 
لشراء نسخ من كتاب »مرايا« ووضعها 
والمتاجر  ال��م��ق��اه��ي،  ف���ي  ف���ج  ب��ش��ك��ل 
واألكشاك، وصالونات الحالقة، وفي كل 
مكان، واستدرج بها كل األشخاص، حيث 
اقرأه  رحالة،  الكتاب  ه��ذا  عليها:  كتب 

ومرره إلى شخص آخر«. وهكذا كان. 
ويروي غاليانو قصة غريبة حدثت مع 
هذا الكتاب قائال: »حينما توصلت برسالة 
من محررة دار النشر، كان كتاب »مرايا« 
تحت الطبع، وكانت تود أن تعرف من أين 
أحداثها  أن  فمع  القصة،  على  حصلت 
حقيقية، فهي تنظر إليها كسر عائلي: فقد 
كانت »ماتيلد الندا« عمتها. كنت قد رويت 
ولم  تكاد تعرف،  ال  »مرايا« قصصا  في 
يسمع بها أحد، ومنها قصة حدثت في 
انقالب  بعد   1942 سنة  ف��ي  إسبانيا 
فرانسيكو فرانكو، كانت حينها ماتيلد 
ستعلن  أنها  وت��ردد  السجن،  في  الن��دا 
توبتها من »اعتقاداتها الشيطانية«، وأنه 
سيتم تعميدها، لكنها ألقت بنفسها من 
السطح، واستمرت المراسيم حيث قام 

المطران بتعميد جسدها الممزق. 
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قرأنا لكم

التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي
كتاب تناول الجدل الذي رافق ظهور هذا المشروب الشعبي

لمؤلفه كارلوس زافون 

في كتاب "الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم"

روبيرت فالزر

يضم كتاب محمد األرناؤوط »من التاريخ الثقافي 
في  ذلك  إلى  المؤلف  يشير  كما  والمقاهي«  للقهوة 
تقديمه »بعض الدراسات التي نشرت خالل عشرين 
سنة )1992-2011(، وكانت أولها مقالة نشرت لي 
القهوة  انتشار  »ب��داي��ات  بعنوان   1992 سنة  ف��ي 
مجلة  ف��ي  الجنوبية«  ال��ش��ام  ب��الد  ف��ي  وال��م��ق��اه��ي 

جامعة  تصدرها  التي  »اليرموك« 
ال��ي��رم��وك ب����األردن، وال��ت��ي فتحت 
المجال ألبحاث أخرى نشرتها في 
ب��ع��ض ال��م��ج��الت. وق���د أث����ار هذا 
اهتمام  الحين  ذلك  منذ  الموضوع 
ع���دد م��ن ال��ب��اح��ث��ي��ن وخ��اص��ة من 
معهد  في  المشتغلين  الفرنسيين، 

الدراسات العربية في دمشق«.
تعريفه  ف��ي  ال��م��ؤل��ف  وي��ض��ي��ف 
سنة  ص��در  ال��ذي  كتابه  بمضمون 
2012 أن هذا اإلصدار يضم دراسة 
حول بداية وصول القهوة من اليمن 
خالل  والشام  ومصر  الحجاز  إلى 
القرن العاشر الهجري / السادس 
الفقهاء  وم��وق��ف  ال��م��ي��الدي،  عشر 
ذلك، ودراسة أخرى  والشعراء من 
القهوة  ان���ت���ش���ار  ب����داي����ات  ح����ول 
والمقاهي في بالد الشام الجنوبية 

ومالمح التغير الثقافي في المجتمع 
أخ��رى حول  دراس��ة  بينما نجد الحقا  ذل��ك،  نتيجة 
الشمال  أقصى  إل��ى  طريقها  ف��ي  القهوة  استمرار 
)البوسنة( وما تركت من مؤثرات هناك، بما في ذلك 

انشغال الفقهاء الشعراء بالكتابة عنها.
أما في القسم الثاني، فقد آثرنا نشر ثالثة نماذج 
»حسن  رسالة  وهي  القهوة،  حول  رسائل  ثالث  أو 
الدعوة لإلجابة إلى القهوة« لعبد الله األدكاوي من 

مصر التي تشمل بالد الشام 
البوسنة  من  ورسالة  أيضا، 
لمصصطفى األقحصاري عن 
واألشربة  وال��دخ��ان  ال��ق��ه��وة 
المحرمة، ورسالة من صربيا 
للهرسكلي عن القهوة والدخان 
الهجري،  العاشر  ال��ق��رن  م��ن 

السابع عشر الميالدي.  
ويشير الكاتب إلى »واقعة 
ناظر  ع��ن��دم��ا ض��ب��ط  م���ك���ة« 
تشرب  جماعة  بمكة  الحسبة 
وهي  الحرم  بجانب  القهوة  
النبوي،  المولد  بليلة  تحتفل 
تعاطي  ح��ول  محضرا  فحرر 
عدة  مشروب مجهول، خلفت 
بين  الفقهاء،  بين  س��ج��االت 
محلل لها ومحرم، ونظرا ألن 
بعض الفقهاء كان لهم اشتغال 
بالشعر أيضا، على عادة ذلك 
الوقت، فلم يكتفوا باألدلة الفقهية، مع أو ضد القهوة، 
بل أثنوا عليها باألبيات الشعرية، وهكذا أصبح للشعر 
دور حيث لم يعد في اإلمكان، أن يبقى الشعراء في 
الحياد، في حالة كهذه، وهكذا أخذ الشعراء يشحذون 
مدح  في  س��واء  أيضا  حضورهم  إلثبات  قرائحهم 
القهوة، أو ذمها مما شكل لدينا مع الزمن أدبا حول 

القهوة. 

في كتابه »ال��دواء من فجر التاريخ 
رياض  ال��دك��ت��ور  يقتفي  ال��ي��وم«  إل���ى 
رم���ض���ان ال��ع��ل��م��ي أث���ر ال��ش��ع��وب في 
اكتشاف األدوي��ة، وال��دور الذي لعبته 
هذه االكتشافات عبر الزمن في تطوير 
الطب والصيدلة. وخصص له خمسة 
فصول في كتابه، الذي يشير فيه إلى 
طرق  لتسجيل  األول���ى  المحاولة  أن 
العالج وأنواع األدوية كانت في الصين 
قبل الميالد بحوالي ثالثة آالف سنة، 
اثنين  يتألف من  لألدوية،  في دستور 
وخمسين مجلدا، فيه ذكر لجميع األدوية 
الزمان  ذلك  في  مستعملة  كانت  التي 
عند  الطب  تطور  أن  موضحا  الغابر. 
الصينيين إلى طب شعبي بالتجربة تم 
باالستعانة بمعرفة العقاقير النباتية، 
األمراض  حدوث  الصينيون  عزا  وقد 
إلى الحر والبرد والجفاف، والرطوبة. 
أم��راض الصدر تحدث في  أن  بمعنى 
الشتاء، والحميات تحدث في الخريف، 
واألمراض العصبية تحدث في الربيع، 
في  الجلدية  األم���راض  تحدث  بينما 

الصيف.
ان��ف��رد بها علماء  ال��ت��ي  وال��ظ��اه��رة 
ال��ص��ي��ن ه��ي ت��ج��رب��ة األع���ش���اب على 
الحيوان  على  تجربتها  دون  أنفسهم 
أوال، مشيرا إلى أن كتاب بن تساو الذي 
يعد مؤسس الصيدلة في الصين، يضم 

عددا من النباتات تبلغ 365 كعدد أيام 
اكتشفه  ن���ب���ات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال��س��ن��ة، 
واس��ت��خ��ل��ص م��ن��ه م�����ادة األف���دري���ن 
المستعملة في الطب الحديث، وتدخل 
المستحضرات  م����ن  ال���ع���دي���د  ف����ي 

الصيدلية.
القصة  أن  إل��ى  الكتاب  يشير  كما 
عند  ب��األع��ش��اب  للمعالجة  الحقيقة 
اإلنسان قديما بدأت فعال مع الحيوانات، 

فعندما كانت الكالب تشعر باالنحراف 
في صحتها، كانت تأكل أعشابا معينة، 
لتهدئة اضطراب المعدة، وكانت القطط 
تبحث عن نبات النعناع وتأكله بنهم 
لطرد  بالتخمة  تشعر  عندما  ش��دي��د، 
الرياح والغازات من المعدة، وتبين فيما 
بعد أنه يحتوي على زيت يطرد الرياح، 
ولذلك كان اإلنسان يالحظ الحيوانات 
ق��وي��ة ال��غ��ري��زة ل��ي��س��ت��دل م��ن��ه��ا على 

النباتات الصالحة والمفيدة. 
هم  العرب  أن  إل��ى  الكتاب  ويشير   
المؤسسون الحقيقيون لعلم الصيدلة 
المستقل عن الطب، وهم الذين ارتقوا 
بالصيدلة من مستوى تجارة العقاقير 
والتوابل إلى إنشاء مدارس وحوانيت 
للصيدلة، ووضع كتب الصيدلة الخاصة 
بالتراكيب. وهم أول من أدخل التقييم 
مدينة  لكل  فعينوا  للصيدلة،  المهني 
عميدا للصيادلة، كما أدخلوا الوصفة 
يحررها،  أن  الطبيب  وعلى  الطبية، 
ويكتب األدوية عليها. وأدخلوا إجازة 
للصيدلي  ال يسمح  بحيث  الممارسة، 
اجتيازه  بعد  إال  المهنة،  بممارسة 
ف��ي جدول  اس��م��ه  وتقييد  االم��ت��ح��ان، 
الصيادلة الخاص لذلك. ومنعوا الطبيب 
التعاطي  أو  ص��ي��دل��ي��ة،  ام��ت��الك  م��ن 
العرب  الصيادلة  ق��ام  كما  ب��األدوي��ة، 
بتحسين طعم األدوية، وكانوا أول من 

األق��راص بالسكر والفضة حتى  غلف 
يصير طعمها مقبوال. 

الكتاب  فصول  عناوين  ج��اءت  وقد 
التاريخ،  عبر  ال���دواء  ال��ت��وال��ي:  على 
البر  م��ن  ال���دواء  وف���ن،  علم  الصيدلة 
الدواء  لألدوية،  آفاق جديدة  والبحر، 
والصيدلة على مشارف القرن الحادي 

والعشرين. 

ظل الريح

حينما استعان اإلنسان بالحيوانات الكتشاف نباتات طبية

مشوار المشي

» ظل الريح« التي  صدرت عن دار الجمل  في نسخته العربية، 
رواية انطلقت أحداثها في منتصف األربعينيات من زمن »مقبرة 
الكتب المنسية« في سرد مثير، جعل الكتاب يحظى منذ صدوره 

بمكانة خاصة لدى القراء والنقاد.

»مشوار  كتابه  بطل  خالل  من  فالرز  روبيرت  الكاتب  خلق 
المشي« من هذه العملية لحظات للتأمل، للحديث مع الذات 
ومع اآلخر ومع األمكنة كذلك، ثم يخرج منها مشوار حياة، 

وربما حيوات. الكتاب ترجمه الدكتور نبيل الحفار. 
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