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هل كان خارقا؟ هل كان كامال بال كبوات؟ هل كان الخير كله 
وخصومه الشر كله؟ أبدًا.. ففي تعقيدات دروب السياسة، كل 
األحكام القطعية على األشخاص تكون بالضرورة تعسفية إال 
ما كان منها متعلقا بقياس نسبة األخالق في ممارسة السياسة. 
مزبلة  ف��ي  مباشرة  يسقط  ال��دائ��رة  ه��ذه  خ���ارج  ي��ك��ون  فمن 

التاريخ.
أن  استطاع  ولكنه  مالكا،  اليوسفي  الرحمان  عبد  يكن  لم 
ينحت له صورة الرجل االستثنائي، فلماذا يستطيع بعض 
األشخاص فقط أن يتسللوا إلى دائرة االستثناء؟ وما الذي 
درجة  إلى  الشعبي  المخيال  في  يرتفع  معينا  اسما  يجعل 
السمو، مع العلم أن هذا المخيال ال يباع وال يشترى؟ وهل 
للتاريخ أبواب كبيرة طريقها معروفة ويمكن أن يتنافس عليها 
المتنافسون؟ وهل المجد محطة تتويج عمالقة أم فاكهة في 
كميتافيزيقا  المنعرجات  ومتشابكة  المسارات  غامضة  قمة 

الروح؟
من السخرية الناطقة أن الذين يبلغون العال ال يطرحون هذه 
الذين ينشغلون بهذه االستفهامات  إن  الملغزة، بل  األسئلة 
والخرائط ال يصلون أبدًا إلى حيث ينفصل المرء عن قبيلته 
بما  ال  يعطي  بما  وكبيرا  وملهما  للجميع،  متمثال  ليصبح 

يملك.
لقد وصل السي عبد الرحمان إلى هذه المكانة التي يمكن 
أو  ينّسبها حسب حساسيته وموقعه، وقربه  أن  لكل واحد 
بعده، واطالعه على التاريخ وخصوصا غير المكتوب منه، إال 
أن كل هذا التنسيب ال بد له من حد أدنى ليحصل الرجل على 

اعتراف أّمة وهذا االعتراف هو بيت القصيد.
لم يكن السي عبد الرحمان في بداية االستقالل هو األول في 
صف القادة الكبار، بحكم من سبقوه كالمهدي بنبركة والفقيه 
وجاء  معهم،  ك��ان  ولكنه  بوعبيد،  الرحيم  وعبد  البصري 
بمشروعية الكفاح ضد المستعمر، وانخرط في الصراع مع 
القصر من أجل التحرر، إال أن قدر المغرب لم يكن رحيما بحيث 
أن التطاحنات بين الوطنيين والخونة، وبين الوطنيين أنفسهم، 
وبين النظام والمعارضة، وبين تصدعات المعارضة نفسها، 
التغيير من  الداخل يحاول  برأسين، واحد في  كانت  والتي 
النظام،  قلب  يحاول  الخارج  في  وواحد  المؤسسات،  داخل 
اإلصالح  وفرص  والتضحيات  اآلالم  من  سنة  ستين  كلفتنا 

الضائعة.
اعتقل السي عبد الرحمان اليوسفي أكثر من مرة وحوكم، 
ولكنه غادر عقب اختطاف المهدي بنبركة سنة 1965 ولم يعد 
إال في سنة ثمانين. والغريب أن اليوسفي عاش في أكثر الزوايا 
إحراجًا، ما بين الخيار الثوري الذي رعاه الفقيه البصري في 
الزبداني  في  العسكري  التدريب  ومخيمات  وليبيا  الجزائر 
بسوريا، وبين اختيار استراتيجية النضال الديموقراطي الذي 
أقره المؤتمر الخامس لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
سنة 1975 بتقرير إيديولوجي كتبه المرحوم عمر بنجلون، 

وتقرير سياسي دبجه الراحل عبد الرحيم بوعبيد.
ال أحد يجادل في أن اليوسفي كان مقربا جدا من الفقيه 
البصري، بل ثائرًا وفي نفس الوقت أرسل كلمة صوتية أذيعت 
في المؤتمر الخامس، وبقي له كرسي فارغ في المنصة كتعبير 
الحبلين؟  على  يلعب  الراحل  ك��ان  هل  الحضور.  عن  رم��زي 
العام لحزب حالم بمغرب آخر ال يسمح بمثل هذه  السياق 
ح��ول عالقة  كثيرا س��ال  م��دادا  أن  التصنيفات، وليس س��را 
الزعماء االتحاديين، ليس فقط بالثوار ولكن أيضا بعناصر 
من الجيش في المحاوالت االنقالبية الفاشلة، وعلى رأسهم 
أمقران. إال أن الخطأ الجسيم الذي يمكن أن يسقط فيه المقلب 
لصفحات الماضي، هو أن يقرأ التاريخ خارج سياقاته، وأنا 
أعتقد بكل سذاجة أن المركب المصالحي االنتهازي هو الذي 
أجج نار العداوة بين القصر واالتحاد االشتراكي، وأفشل كل 
إفشال  بعد  خصوصا  اإلصالحي،  العمل  انطالق  محاوالت 
بين  بقي  ودم��ه  اغتياله  ثم  بنبركة  المهدي  ع��ودة  محاولة 
االتحاديين وخصومهم، إلى أن انتهى التنظيم عمليا إلى ما 

آل إليه اليوم: ِظل لنفسه.
كنت شابا في جريدة »االتحاد االشتراكي« عندما توفي عبد 

الرحيم بوعبيد، وأنا شاهد على أن االتحاديين كانوا يتوقعون 
جنازة مهيبة للراحل، إال أن ال أحد منهم كان يتصورها بذلك 
من  جله  بشري  فيضان  العالم،  أذهل  الذي  الخرافي  الشكل 
المواطنين غير االتحاديين تنظيميا، وعندما كان رأس الجنازة 
يطل على الشاطئ بباب مقبرة لعلو كان ذيلها في شارع محمد 
الخامس. كانت رسالة قوية للنظام من جهة، والذي كان قد 
فتح كتاب يوميات تهييء التناوب بشكل جدي، وكانت رسالة 
ملكا  ليس  بأنه  أوجها،  إلى  وصلت صراعاته  الذي  للحزب 
لمكتبه السياسي وال للجنته اإلدارية وال المركزية ولكنه كفكرة 

ملك للمغاربة جميعا.
هل كان عبد الرحيم بوعبيد مالكا؟ أبدًا. لقد كان معتدال يقود 
حزبا مندفعا ويعرف القصر بشكل جيد، وقد تواجه مع الحسن 
الثاني إال أن معركته مع إخوته كانت أقسى عليه، سواء ما 
كان يسمى بقيادة الخارج، أو خالفاته مع جزء من قيادة الداخل 
التي أفرزت انشقاق بن عمرو والراحل أحمد بنجلون لتأسيس 
البيلدوزر نوبير األموي الذي  حزب الطليعة. وبعد ذلك مع 
زلزل المؤتمر الخامس لالتحاد سنة 1989 لدرجة أننا يمكن 
أن نقول إن هذا المؤتمر أهان عبد الرحيم بوعبيد الذي انسحب 
إلى بيته، قبل أن يعود ليقضي سنتين أخريين على رأس تنظيم 
متصدع بين جناحي الرباط والدارالبيضاء، ثم يرحل ليحكم 
عليه المغاربة والتاريخ كواحد من الكبار، ببساطة ألنه لم يسع 
لذلك، وألن الذي يرفع اإلنسان فوق أخطاء التدبير السياسي 
هو التزام األخالق في السياسة وهذا ما جرى بالضبط مع 

السي عبد الرحمان اليوسفي.
لم يكن السي عبد الرحمان في الواجهة بعد أن دخل بداية 
الثمانينات، بل إنه لم يذهب للضوء حتى بعد اعتقال بوعبيد 
واليازغي ولحبابي سنة 1981 بسبب معارضتهم لقبول الحسن 
الثاني لالستفتاء على الصحراء، وظل يقود المعارك الحقوقية 
في الخارج، وعندما يدخل إلى بيته في الدارالبيضاء يتصل 
بمسؤولي الحزب في العاصمة االقتصادية وعلى رأسهم آنذاك 
المحامي العفيف ذ. محمد كرم لتيسير عمله كحقوقي يرافع 
ضد القمع الذي يقوم به النظام. كان السي محمد اليازغي هو 
القابض على التنظيم، وكان هو المرشح لخالفة عبد الرحيم 
بوعبيد. والغريب أن بوعبيد ترك وصية مكتوبة تمت قراءتها 
اليازغي  بعده هو  األول  الكاتب  بأن  السياسي،  المكتب  في 
ونائبه هو السي عبد الرحمان، إال أن شراسة الصراع بين 
اليازغي واألموي جعلت الموصى له يتنازل لليوسفي، والذي 
سيدخل انطالقا من هذه اللحظة إلى عشر سنوات من حياته 
ستكون هي األصخب واألصعب، والتي سيخرج منها بانكسار 
شخصي وإحباط سياسي، إال أن ما لم يسع إليه الرجل أعطاه 
إياه المغاربة، وهو وسام االعتراف بنظافة ذات اليد والتواضع 
للوطن، بحيث تبقى صوابية  الحياة  70 سنة من  وتكريس 
مجرد  األخ��ط��اء،  وحتى  المواجهات  شراسة  أو  التقديرات 
تفاصيل في حياة مناضل كان أكبر ضحية من ضحايا كورونا 
كجنازة  جنازة  من  المغاربة  حرم  حيث  العالم،  في  اللعين 
بوعبيد كانت ستكون مسيرة من أجل الديموقراطية والتحرر. 
ولكن العزاء في أن هذا الطنجاوي الكتوم والنظيف اللسان 
ربه  وعند  الدنيا،  في  فاز  األه��وال  أم��ام  والهادئ  والصبور 

سيكون له خير الجزاء.
والتزوير  القصر  وص��ارع  متصدعا،  حزبا  أخذ  رجل  هذا 
السياسي  المكتب  داخل  وص��ارع  كالحلفاء،  ليسوا  وحلفاء 
وانقلبت عليه النقابة والشبيبة والفقيه. ودخل في مغامرة أو 
مقامرة وصفها هو نفسه بالخطرة، في تناوب توافقي كان 
الحسن الثاني يمسك بكل تالبيبه، وانتهى بنوع من الخذالن 
بعد شكره سنة 2002 رغم تصدر حزبه لالنتخابات. ولم يتحقق 
التناوب الديموقراطي كما كان يتصور، ولكنه غادر الحياة 
السياسية وأمهله القدر سبع سنوات ليرى ما جرى للحزب 
مما يشيب له الولدان، وكيف أصبحت األرض تحفل بالساقطين 
في قعر بال قرار، وباالنتهازيين في جشع ليس بعده إال الدمار، 
بدموع  الباكون  المنزوون  القليلون  إال  الرجال  يبق من  ولم 
صامتة على واحد من آخر فرسان السياسة في البالد. عزاؤنا 

واحد.

نور الدين مفتاح

miftah002@yahoo.fr

/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

سيرة رجل كبير 
في زمن الصغار
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الملك  يستقر  لم  حكمه،  فترة  طيلة 
محمد السادس على اتخاذ قصر بعينه 
إقامة رئيسية له، فلما كان وليا للعهد 
كانت إقامته الرسمية هي الموجودة في 
السيار  ال��ط��ري��ق  بجانب  س��ال  مدينة 
أصبح  وبعدما  فاس،  لمدينة  المؤدي 
ملكا، اتخذ من القصر الموجود بمنطقة 
»دار السالم« إقامة رئيسية، ليعود في 
العام 2018 من جديد لإلقامة في سال 
التي قضى بها طفولته ومرحلة شبابه 

وهو ولي للعهد.
عليها  تتوفر  التي  المعطيات  آخ��ر 
»األيام« تؤكد أن الملك محمد السادس 
سيتخذ من القصر الملكي بالصخيرات 
إقامة رئيسية جديدة، وهو القصر الذي 
حل به بشكل رسمي مساء يوم االثنين 
الماضي، حيث تم إخبار العاملين فيه 
أن الجالس على العرش سيقيم فيه لمدة 
طويلة. كما تتم هذه األيام تهيئة الفضاء 
الخارجي للقصر وتنظيف جنباته من 
الزائدة،  وال��ن��ب��ات��ات  األش��ج��ار  بعض 
وت��ع��وي��ض��ه��ا ب���أغ���راس ج��دي��دة تليق 
بالفضاء وتحفظ رونقه وجماليته، كما 
تربط  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الطريق  تعبيد  ت��م 
ال��ق��ص��ر م��ع ال��ط��ري��ق ال��س��ي��ار والتي 

أصبحت تتخذ شكال جديدا متميزا.
فندق  أن  أك����دت  ذات���ه���ا  ال��م��ص��ادر 
»النفيتريت«، المحاذي للقصر، تم حجز 
ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن غ��رف��ه ل��ف��ائ��دة بعض 
في  الملك،  م��ن  المقربة  الشخصيات 
الوقت التي تشير فيه بعض المعطيات 

إقامة  القصر  سيتخذ  الملك  أن  إل��ى 
رسمية، خاصة وأنه قريب من العاصمة، 
وال ي��ب��ع��ده ع��ن��ه��ا س����وى ق���راب���ة 10 
معطيات  تؤكد  كما  فقط،  كيلومترات 
أخرى أنه سيقضي به عطلته الصيفية، 
خاصة وأن لهذا القصر واجهة ساحلية، 
ويمكن للملك أن يمارس فيها رياضاته 
في  ممارستها  اع��ت��اد  ال��ت��ي  ال��م��ائ��ي��ة 
مجموعة من شواطئ المملكة كل عام، 
والمضيق  ت����ط����وان  ف����ي  وخ����اص����ة 

والحسيمة.
وبحسب ما الحظته »األيام« فقد حلت 
بالمدينة مجموعة من التعزيزات األمنية 
حيث  التشكيالت،  مختلف  تتضمن 
أصبح يحرس القصر مئات من العناصر 
في الوقت الذي كانت تحرسه العشرات 
فقط قبل أسابيع. كما تمت االستعانة 
ببعض المدارس بالمدينة وتم تحويلها 
إلقامات مؤقتة لعناصر الجيش والقوات 
المساعدة والحرس الملكي، حتى يظلوا 

قريبين من الملك.
هذا وتعرف المدينة هذه األيام حركة 
وتشجير  تنظيف  وعملية  عادية،  غير 
ج��ع��ل ساكنتها  م��م��ا  م��س��ب��وق��ة،  غ��ي��ر 
يبتهجون فرحا، وهم المتعودون على 
تهكما  ينعتونها  مدينة  ف��ي  العيش 
للتهميش  نظرا  القرى«،  ب�«أم  ومجازا 
بنياتها  وت��آك��ل  تعرفه،  ال��ذي  الكبير 
التحتية التي لم تعرف أي تطور منذ 

سنوات.
الحسن  ال��راح��ل  ال��م��ل��ك  أن  وي��ذك��ر 

الصخيرات  قصر  يعتبر  ك��ان  الثاني 
واحدا من قصوره المفضلة التي يقضي 
بها عطله الصيفية، وأغلب أوقاته، وبقي 
األيام األخيرة من  إلى غاية  به  مقيما 
حياته، مع انتقاله بين الفينة واألخرى 

والمشور  بوزنيقة  ف��ي  ل��ه  قصر  إل��ى 
السعيد بالرباط الذي ظل إقامة رسمية 
للملك الراحل، عكس وارث سره الملك 
محمد السادس الذي لم يجعل من قصر 

الرباط إال مقرا للعمل.

هل يتخذ الملك من قصر الصخيرات البحري إقامة رئيسية؟

تدخل المنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج عصرا جديدا، 
بعد مصادقة الحكومة في اجتماع مجلسها األخير على مرسوم 
إلعادة هيكلة المنطقة، التي تتوفر على خزان معدني استراتيجي 
يتمثل في الرصاص والزنك والباريتين، إضافة إلى مواد معدنية 

أخرى من قبيل المنغنيز والحديد والنحاس والفليورين.

والمعادن  الطاقة  وزير  به  تقدم  الذي  المرسوم  وسيسمح 
والبيئة، عزيز رباح، بوضع اآلليات القانونية التي ستمكن من 
الرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية االستثمارات 
الوطنية والخارجية، خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث أن 
المنطقة غنية بمؤهالت معدنية غالبيتها غير مستكشفة لحد 

الساعة.
الولوج  ح��ق  وت��وزي��ع  احتساب  كيفية  ال��م��رس��وم  وي��ح��دد 
واإلتاوات المحددة في العقد المبرم في إطار اتفاقية شراكة 
والصناع  واإلدارة،  بالعرض،  الفائزة  المقاولة  بين  ثالثية 
المنجميين التقليديين، عندما يتعلق األمر بمحيطات مشمولة 
بنشاط منجمي تقليدي، وبين المقاولة الفائزة بالعرض واإلدارة 

إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. 
وبموجب هذا المرسوم، سيتم تحديد كيفية تعيين ممثلي 
الصناع المنجميين التقليديين في المجلس اإلداري »لمركزية 
االنتخابات  إجراء  بعد  وفجيج،  لتافياللت  والتنمية«  الشراء 
التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية، وبالتعاون مع عمال األقاليم الست التي يمتد 
لتافياللت  المنجمية  المنطقة  محيط  الترابي  نفوذها  على 
وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل 

إقليم من هذه األقاليم الست. 

إحداث 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف 
خالل فترة الجائحة

63 مركزا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، تم إحداثها 
خالل فترة الجائحة. هذا ما أعلنته وزيرة التضامن والتنمية 
االجتماعية والمساواة واألسرة جميلة المصلي، خالل عرض 
بمجلس  االجتماعية  القطاعات  بلجنة  األرب��ع��اء  أم��س  قدمته 

النواب.
ارتفاع  عن  تقارير  تتواتر  الصحي  الحجر  استمرار  وم��ع 
معدالت العنف في صفوف النساء، وهو األمر الذي دفع عددا 
من المنظمات غير الحكومية إلى دق ناقوس الخطر بشأنه، غير 
أن الوزيرة الوصية على القطاع، قالت إن المعطيات المتوفرة 
حتى اآلن، تؤكد عدم وجود تزايد في حاالت العنف ضد النساء، 
وأضافت خالل مداخلتها في لجنة القطاعات االجتماعية في 
من  مجموعة  اتخاذ  على  عملت  الحكومة  أن  النواب،  مجلس 

التدابير لحماية النساء في وضعية صعبة، خالل فترة الحجر 
الصحي.

وأوضحت المصلي أن المغرب ال يتوفر على دراسة دقيقة 
أن  مؤكدة  الجائحة،  فترة  األس��ري، خالل  العنف  حول قضية 
النيابة  نشرتها  التي  تلك،  هي  المتوفرة  الوحيدة  المعطيات 
أجرته  بحث  تضمنها  التي  المعطيات،  بعض  وك��ذا  العامة، 
المندوبية السامية للتخطيط، التي ال تؤكد وجود تصاعد في 

حاالت العنف ضد النساء.
وأشارت المصلي إلى أن مؤسسة النيابة العامة سجلت، خالل 
الفترة الممتدة بين 20 مارس، و20 أبريل، انخفاضا بعشر مرات 
قبل  المعدل  مع  مقارنة  النساء،  بالعنف ضد  الشكايات  لعدد 

جائحة كورونا.

مرسوم لهيكلة المنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج الغنية بالرصاص والزنك

نشرت مجلة »فوربس« األمريكية، 
جديدة  قائمة  األس��ب��وع،  ه��ذا  مطلع 
بأسماء مليارديرات العالم برسم سنة 
2020، حيث ضمت القائمة اسمين من 
المغرب، هما عزيز أخنوش وعثمان 

بنجلون.
المجلة صنفت عزيز أخنوش مالك 
في  عائلته،  رف��ق��ة  »أك���وا«  مجموعة 
المرتبة 1435 عالميا، وقدرت ثروته 
ب� 1.7 مليار دوالر أمريكي، مؤكدة أن 
المائة  ف��ي   0.09 ب���  ارتفعت  ث��روت��ه 
م��ق��ارن��ة م��ع ال��س��ن��ة ال��م��اض��ي��ة، رغم 
تعرض بعض شركاته للمقاطعة في 

العام 2018.
وجاء في المرتبة الثانية مغربيا، 
بحسب »فوربس« رجل األعمال عثمان 
للبنك  التنفيذي  الرئيس  بنجلون، 
الذي  الخارجية،  للتجارة  المغربي 

في  للبنك  ف��رع��ا   20 م��ن  أزي���د  يملك 
 2170 المرتبة  في  مصنفا  إفريقيا، 
دوالر  بمليار  ثروته  وق��درت  عالميا، 
ثروته  إن  المجلة  وق��ال��ت  أم��ري��ك��ي، 
تراجعت ب� 0.08 في المائة مقارنة بما 

كانت عليه خالل السنة الماضية.
هذا وجاء الملياردير جيف بيزوس 
على رأس قائمة أثرياء العالم للسنة 
بلغت  حيث  ال��ت��وال��ي،  على  الثالثة 
الذي  وهو  دوالر،  مليار   113 ثروته 
يملك حصة كبيرة في أسهم »أمازون«، 
في  العمالقة  الشركة  ه��ذه  أن  حيث 
مجال التجارة اإللكترونية كانت من 
بين أكبر الرابحين بعد تفشي فيروس 
»كورونا«، وجاء بيل جيتس مؤسس 
مجموعة »ميكروسوفت« ثانيا، متبوعا 
ببرنارد أرنو المتخصص في تسويق 

السلع الفاخرة.

تصنيف جديد لفوربس:
 أخنوش وبنجلون يتربعان على 

عرش أثرياء المغرب

حل به يوم االثنين وجنبات القصر يتم تأهيلها من جديد
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الكبش وكورونا: ماذا 
عن عيد األضحى ؟

رفع حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي 
الدين  س��ع��د  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  إل���ى  ملتمسا 
العثماني إللغاء ذبح أضحية العيد هذا العام، 
بسبب تداعيات فيروس »كورونا« على االقتصاد 
المغربي وعلى القدرة الشرائية لعدد كبير من 

األسر المغربية.
هذا المقترح جاء في االجتماع الذي عقده 
رئيس الحكومة مع األحزاب غير الممثلة في 
البرلمان، غير أن سعد الدين العثماني لم يعلق 
على هذا المقترح، خاصة وأنه يعلم علم اليقين 
أن قرارا مثل هذا تعود صالحية اتخاذه إلى 

الملك باعتباره أميرا للمؤمنين.
»غالبية  إن  ق��ال  اليساري،  الطليعة  ح��زب 
السنة  هذه  يكونوا  لن  المغاربة  المواطنين 
قادرين على اقتناء األضاحي، وحتى بالنسبة 
المساهمة  األفضل  وم��ن  ذل��ك،  على  للقادرين 

بمبلغها لصندوق دعم كوفيد19-«.
وفي ظل هذه الدعاوى كشف وزير الفالحة 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
والغابات، عزيز أخنوش، استعدادات وزارته 
مع  يتزامن  ال��ذي  العام،  لهذا  األضحى  لعيد 
استمرار أزمة كورونا والجفاف الذي عانى منه 
»منع  كوفيد19-  أن  معلنا  الفالحي،  الموسم 
المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد األضحى له 

خصوصية، ألنه مناسبة لوجستيكية«.
و أكد خالل حلوله بداية األسبوع، في جلسة 
عمومية بمجلس النواب، وجود تعاون ثنائي 
سبل  لبحث  والفالحة  الداخلية  وزارت��ي  بين 
حركية  وتنظيم  الكبير«،  »العيد  فترة  تدبير 
لهذه  استعدادًا  الماشية  بأسواق  المواطنين 

المناسبة.
هذا وسبق للملك الراحل الحسن الثاني أن 
ألغى ذبح أضحية العيد في ثالث مناسبات، 
كانت أوالها في العام 1963، ثم في العام 1981 
بسبب الجفاف وندرة األمطار، وآخر مرة ألغي 
بسبب   ،1996 العام  في  ك��ان  االحتفال  فيها 
الجفاف الكبير الذي عرفته المملكة في العام 
»سنة  العام  ذل��ك  المغرب  أعلن  حيث   ،1995
التساقطات  ن���درة  بسبب  وط��ن��ي��ة«  ك��ارث��ي��ة 

المطرية. 

الملك يترأس مجلسا 
وزاريا سيخصص 

لتعديالت قانون المالية
محمد  الملك  ي��ت��رأس  أن  المرتقب  م��ن 
المقبلة  القليلة  األيام  السادس في غضون 
نقطة  لدراسة  للوزراء، سيخصص  مجلسا 
فريدة تتعلق بتعديالت قانون المالية للسنة 
عرفتها  التي  التغيرات  على  بناء  الجارية، 
وستعرفها ميزانية مجموعة من القطاعات 
»كورونا«  فيروس  تفشي  ظل  في  الوزارية، 

الذي أحدث مجموعة من التغييرات.
على  حاليا  المالية  وزارة  وتعكف  ه��ذا 
إجراء التعديالت في قانون المالية الحالي 
وسترتكز  الملك،  على  عرضها  انتظار  في 
باألساس على إنقاذ مجموعة من القطاعات 
الوطني  المكتب  غ��رار  على  والمؤسسات، 

للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات 
وشركة الخطوط الملكية المغربية، التي كانت 
النشاط  ت��وق��ف  م��ن  المتضررين  ك��ب��ار  م��ن 
االقتصادي بالمملكة، علما أنها كانت تعاني 
من مشاكل مالية حتى قبل انتشار الجائحة 

وتوقف الحركة االقتصادية.
هذا القانون سيعتمد على سياسة التقشف 
بخصوص مجموعة من الوزارات، التي سيتم 
االحتفاظ فقط بميزانياتها التسييرية التي 
تتعلق بأجور الموظفين وبعض المصاريف 
ال���ذي سيتم تحويل  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ث��اب��ت��ة، 
مجموعة من الميزانيات القطاعية إلنعاش 
وإن��ق��اذ مجموعة من  ال��وط��ن��ي،  االق��ت��ص��اد 

التابعة  والشركات  العمومية  المؤسسات 
للدولة من اإلفالس، وكذلك القطاع الخاص 
وخاصة السياحة التي كانت أكبر المتضررين 

من تفشي الجائحة.
وسبق لوزير المالية محمد بنشعبون أن 
كشف خالل األيام األخيرة عن بعض األرقام 
الصادمة، بعدما أكد أن المغرب يفقد نتيجة 
توقف النشاط االقتصادي حوالي مليار درهم 
يوميًا من ناتجه الداخلي الخام، إضافة إلى 
أن الدولة ستفقد عشرات الماليير من الدراهم 
كعائدات للضرائب، وهو ما يفرض تغييرا 
ال��م��ال��ي��ة لتجنب  ال��س��ي��اس��ات  ب��ع��ض  ف���ي 

الكارثة.
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المحالت  أصحاب  أوس��اط  يسود  كبير  تذمر 
المستقلة  الوكالة  توزيع  بعد  بفاس،  والمقاهي 
لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة دون غيرها فواتير 
اس��ت��ه��الك ت��ه��م أش��ه��ر ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي )مارس 
وأبريل(، رغم أن المكتب الوطني للكهرباء سبق أن 
توزيع  تأجيل  الماضي  أب��ري��ل  مطلع  ف��ي  أع��ل��ن 
الفواتير إلى غاية نهاية الطوارئ الصحية للحد 

من تنقالت الزبناء خالل هذه الفترة.
ومما فاقم من المشكل، أن المستحقات المطلوب 
سدادها في الفواتير »مرتفعة« لمحالت ومصانع 
ومقاهي ظلت مقفلة منذ دخول الطوارئ الصحية 
حيز التنفيذ، فيما بررت الشركة األمر بأن حساب 
قيمة الفواتير كان بناء على متوسط االستهالك في 
الشهور السابقة، على اعتبار أن مستخدميها لم 
الطوارئ  فترة  خ��الل  ال��ع��دادات  ب��ق��راءة  يقوموا 

الصحية.
ال��ذي لم  وم��ن المتوقع أن يفاقم ه��ذا اإلج��راء 
التجار  أعباء  من  ف��اس،  وكالة  عن  س��وى  يصدر 
والصناع الصغار الذين باتوا مطالبين بأداء هذه 
الحقيقية  قيمتها  انتظار معرفة  في  المستحقات 
بعد قراءة العدادات عند انتهاء الحجر الصحي.

الماء  استهالك  فاتورة  على  »األي��ام«  واطلعت 
مرتفعة،  قيمتها  تبدو  المساجد  ألحد  والكهرباء 
علما أن المساجد مغلقة منذ 16 مارس الماضي. 
واتصلت »األيام« بمسؤول مصلحة التواصل من 

أجل االستفسار عن األمر، لكنه أكد أنه غير مخول 
بإعطاء التصريحات دون إذن من اإلدارة، وطلب 

توجيه مراسلة إليها.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 

وتوزيع  العدادات  ق��راءة  تأجيل  قرر  قد  للشرب، 
الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، 
وهو القرار الذي تعتبر الوكالة المستقلة بفاس 

أنها غير معنية به ألنه ال سلطة له عليها.

توزيع فواتير كهرباء في عز الحجر والمطالبة 
بمستحقات عن فترة اإلغالق!

اطلعت »األيام« 
على فاتورة 

استهالك الماء 
والكهرباء ألحد 
المساجد تبدو 

قيمتها مرتفعة، 
علما أن المساجد 

مغلقة منذ 16 
مارس الماضي

يصفه الكثيرون بكونه »أب بطاريات الليثيوم«، فهو 
مخترع البطاريات القابلة للشحن في ثمانينيات القرن 
للمهندسين  »نوبل«  جائزة  على  والحاصل  الماضي، 
بسبب اختراعاته العديدة، خاصة وأنه هو من فجر ثورة 
بطاريات الهواتف في العالم وبفضله أصبحت الهواتف 

المحمولة تتخذ أحجاما أصغر وقياسات أكثر أناقة.
آخر االختراعات التي توصل إليها العالم المغربي 
رشيد اليزمي، المقيم حاليا في سنغافورة، نجاحه في 
تقديم براءة اختراع دولية جديدة متعلقة بسالمة بطارية 
وانفجار  ال��ح��راري  ال��ه��روب  مشكلة  وح��ل  الليثيوم 

البطاريات.
هذا االختراع الجديد سيحسن سالمة البطارية من 
خالل الكشف عن الدوائر القصيرة الداخلية، باعتبارها 

حدوث  واحتمال  الحراري،  للهروب  الرئيسي  السبب 
االنفجار.

كما من شأنه أن ينقذ اآلالف من مستعملي الهواتف 
تعتمد  التي  اآلل��ي��ات  وك��ذا  الذكية  واألج��ه��زة  النقالة 
البطاريات،  انفجار  الليثيوم، بسبب مشكلة  بطاريات 

التي قال إنها ظلت مستعصية عن الحل إلى اليوم.
وبرز اسم المخترع المغربي رشيد اليزمي في اآلونة 
األخيرة إثر تصنيفه ضمن أهم عشر شخصيات مسلمة 
في العام 2015 نظرا إلنجازاته العلمية الكبيرة. وهو 
اليوم يمتلك أزيد من 260 براءة اختراع ومئات المقاالت 
وهو  العالمية،  العلمية  المجالت  كبريات  في  العلمية 
الحاصل على وسام جوقة الشرف في فرنسا، ووسام 

من طرف الملك محمد السادس في العام 2014.

العالم المغربي رشيد اليزمي يتقدم ببراءة اختراع 
جديدة ضد انفجار البطاريات

حدث في فاس وحدها



/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

العدد : 901 | من 4 إلى 10 يونيو 2020األيـــام األسبوعية06

لم تبق سوى أيام قليلة على موعد انتهاء الحجر 
الصحي الذي فرض على المغاربة بسبب جائحة 
كورونا من 20 مارس إلى 20 أبريل، ثم تم تمديده 
إلى 20 ماي فمرة ثالثة حتى 10 يونيو. استعانت 
الحكومة بخبرة مجموعة بوسطن االستشارية التي 
لبعض  ودراس��ات��ه��ا  التحليلية  قدراتها  وضعت 
التجارب الدولية في مجال رفع الحجر الصحي، 
منذ منتصف أبريل الماضي، وانكبت لجنة تقنية 
ظلت تشتغل في الديوان الملكي على رسم المعالم 

للحجر  التدريجي  الرفع  لسيناريوهات  الكبرى 
في  ال��دول��ة  خسائر  ورص���د  بالمملكة،  الصحي 

القطاعات الحيوية.
وحتى يوم 30 ماي الماضي، كان رئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني، في اللقاء التشاوري الذي 
جمعه بزعماء األحزاب، ومختلف األطراف السياسية 
عبارة  يردد  والجمعوية،  واالقتصادية  والنقابية 
»المطلوب اليوم تعميق النقاش حول كيفية تخفيف 
الحجر الصحي ببالدنا، ونحن على بعد عشرة أيام 

من رفعه«، وكان قبلها قد صرح بأن كل قطاع سيعد 
الصحي  للحجر  التدريجي  الرفع  استراتيجية 
الخاصة به. وفيما انكبت بعض القطاعات الحيوية 
بالفعل على إعداد دالئل ودوريات، ظل البعض اآلخر 

في وضع المتفرج الذي ينتظر التعليمات.
المراقبة  أط��ر  نقص  بحكم  الداخلية،  وزارة 
أدوارها  ستصبح  ال���وزارات،  باقي  في  والتتبع 
مركزية، فال تحرك خارج إدارة العمال والوالة. وقد 
ظهر دور وزير الداخلية المحوري في المبادرات 

سيناريوهات وخطط إستراتيجية 
ووعود مقابل تخبط في الواقع

تابعنا خالل مراحل الحجر 
الصحي، كيف أن العديد 

من المقاوالت التي 
استمرت في تقديم 

خدماتها والعديد من 
المتاجر والمحالت الكبرى 

التي ظلت تعمل طيلة 
مرحلة الحجر الصحي لم 
تكن تحترم اإلجراءات 

الوقائية وال تتوفر على 
أجهزة قياس الحرارة وال 

مواد التعقيم

منذ اإلعالن عن تمديد حالة الطوارئ يوم 18 أبريل 
بالديوان  تجتمع  تقنية  لجنة  هناك  ظلت  الماضي، 
الملكي إلعداد خطة لدراسة سيناريوهات رفع الحجر 
الصحي، تماشيا مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة. 
وكانت مجموعة بوسطن االستشارية بالدار البيضاء 
دراساتها  الصحة  وزارة  إش���ارة  ره��ن  وضعت  ق��د 
وتحليالتها لرفع الحجر الصحي، وهو الخبر الذي 
سيتسلل إلى الصحافة على اعتبار أن الحكومة كلفت 
مع  للتعامل  استراتيجية  بوضع  بوسطن  مجموعة 
الوضع، لتوضح المجموعة من خالل بيان لها يوم 
أن��ه��ا فقط وضعت  ال��م��اض��ي،  أب��ري��ل   22 األرب��ع��اء 
التضامن  باب  من  الحكومة  إشارة  رهن  تحليالتها 
الوطني الخالص الذي ال تترتب عنه أي استحقاقات 

مالية.
وتم آخر اجتماع للجنة التقنية بالديوان الملكي 

يوم 28 ماي الماضي، بحضور بعض أعضاء الحكومة 
االقتصاد  وزي���ر  بينهم  ك��ان   - م��ص��ادرن��ا  حسب   -
ووزير  الصحة  ووزي���ر  اإلدارة  وإص���الح  والمالية 
التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير 
الداخلية، باإلضافة إلى شكيب لعلج رئيس الباطرونا. 

وخالل هذا االجتماع تم التأكيد على ضرورة إعادة 
إدارة عجالت االقتصاد الوطني، وتم التأكيد أن الملك 
محمد السادس الذي يتابع عن كثب كل اإلجراءات 
الكبرى المتخذة، قد أعطى تعليماته لمؤسسات الدولة 

لدعم استئناف النشاط االقتصادي بالمملكة.

لكن ُترك لكل القطاعات الحكومية أمر تنزيل تصور 
كل  يالئم حاجيات وخصوصيات  ما  الدولة حسب 
قد  بنشعبون  محمد  المالية  وزي��ر  كان  وإذا  قطاع، 
استعرض تصوره لمخطط إنعاش االقتصاد المغربي 
اعتمادا على مقاربة سماها »من األسفل إلى األعلى« 
كما جاء في تدخله نهاية األسبوع الماضي في اجتماع 
أعضاء المجلس اإلداري لنقابة الباطرونا، وإذا كانت 
بعض القطاعات قد رسمت خطة سلسلة الستئناف 
بعض الخدمات واإلدارات العمومية وبعض القطاعات 
االقتصادية، فإن التخبط يبقى سيد الموقف في الكثير 
من ال��وزارات، بين اإللحاح على العودة إلى العمل 
واستمرار فرض الحجر الصحي أو عدم استئناف 
ال��ع��م��ل ف��ي ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة ت��رت��ب��ط ب��ه��ا ال����دورة 
االقتصادية، أو اتخاذ مبادرات كبرى بشكل متسرع 

دون تشاور مع المعنيين.

اهتزازات الخروج من الحجر 
الصحي بين الغموض 

والتناقضات

تكهن به العثماني وذاقه المغاربة في الواقع

استراتيجية رسمها الديوان الملكي 
وتخبطت الحكومة في تصريفها

إعداد :  زينب مركز
zaraaa10@hotmail.fr 
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األولى لفرض حالة الطوارئ والحجر الصحي قبل 
إعداد النصوص التنظيمية في تنسيق مباشر مع 
المحيط الملكي، ومؤخرا من خالل االجتماع األخير 
العامين  األمناء  مع  الحكومة  رئيس  عقده  ال��ذي 
لألحزاب في 27 ماي الماضي، حول رفع الحجر 
الصحي، حيث كان لفتيت هو من يدير المحادثة 

عن بعد مع مختلف الفاعلين.
منذ نهاية شهر رمضان الفضيل، أعطيت اإلشارة 
بدورة  اإلنتاجية  القطاعات  من  العديد  بالتحاق 
ولجان  تنسيقية  اجتماعات  من خالل  االقتصاد، 
للتشاور. فأعدت وزارة الشغل والتكوين المهني 

توصيات للوحدات المهنية والشركات حول مختلف 
اإلجراءات الوقائية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، 
وبدوره أعد االتحاد العام لمقاوالت المغرب أربعة 
دالئل الستئناف العمل بالشركات والمعامل، حسب 
نوع المقاولة وحجمها: صغرى، متوسطة، أو كبرى. 
نظام  اعتماد  خ��الل:  من  للسالمة  تعليمات  فيها 
توفير  االج��ت��م��اع��ي،  التباعد  اح��ت��رام  التفويج، 
الكمامات ومواد النظافة، تنظيف المكان والتعقيم 
وأدوات  والتجهيزات  الشغل  لفضاءات  ال��دوري 
العمل، إلى جانب التوفر على أجهزة قياس الحرارة 

وغيرها..
وقد تابعنا خالل مراحل الحجر الصحي، كيف 
أن العديد من المقاوالت التي استمرت في تقديم 
خدماتها والعديد من المتاجر والمحالت الكبرى 
لم تكن  السابقة،  المرحلة  التي ظلت تعمل طيلة 
تحترم اإلجراءات الوقائية وال تتوفر على أجهزة 
قياس الحرارة وال مواد التعقيم، وال تراعي مسافات 
م��ج��رد محالت  ك��ان��ت  وق��د  االج��ت��م��اع��ي،  التباعد 
عودة  ومع  اليوم،  أما  مراقبتها.  يمكن  محدودة 
العمال  بماليين  العمل  إلى  الشركات  من  اآلالف 
والمستخدمين، فكيف ستراقب المصالح الخاصة 
عودة  لمنع  الحمائية  الوقاية  تعليمات  احترام 

الفيروس بقوة في بؤر عمالية؟
بالقول:  »األي���ام«  ل�  نقابي  وق��د ص��رح مسؤول 
الصحي  الحجر  رفع  مع  أساسية  مشكلة  »هناك 
الشركات ووحدات  لمئات  السماح  أن  في  تتمثل 
اإلنتاج والخدمات والمصالح اإلدارية، بالعودة إلى 
أي  الوطني،  االقتصاد  لعجلة  التدريجية  ال��دورة 
إلى  والموظفين  واألج��راء  العمال  ماليين  ع��ودة 
هذه  مراقبة  كيفية  س��ؤال  بقوة  سيطرح  العمل، 
المؤسسات للوقوف على مدى احترامها لشروط 
السالمة والوقاية للحد من ضربة ثانية للفيروس 

الفتاك«.
وإذا كانت الدار البيضاء قد سجلت أكبر نسبة 

للمصابين بكورونا، من خالل البؤر الصناعية التي 
ساهمت في انتشار الوباء، فإن األمر يثير تخوفات 
النقابيين،  والفاعلين  الصحي  الميدان  نشطاء 
والذين يحذرون من خطورة ضربة جديدة لفيروس 
ك���ورون���ا، ف��ي غ��ي��اب آل��ي��ات ال��م��راق��ب��ة الصارمة 
اإلنتاجية  ال����وح����دات  ف���ي  ال��ع��م��ل  الس��ت��ئ��ن��اف 
والخدماتية. فالكثير من أرباب العمل سيرون في 
العمل بالتفويج، وتوفير مواد التعقيم والنظافة 

والكمامات وأجهزة قياس الحرارة كلفة زائدة على 
ما كلفه الفيروس من خسارات، كما أن نقص أطر 
التابعة  االقطاعات  ال���وزارات  جل  في  المراقبة 
لوزارات بعينها )وزارة التجارة والصناعة، وزارة 
الشغل واإلدماج المهني، وزارة السياحة، وزارة 
النقل...( سيدفع مرة أخرى نحو االستنجاد بأطر 
»أم  دور  تعزيز  أخ��رى  م��رة  أي  الداخلية،  وزارة 

الوزارات« كما يرى البعض.

أعلنت الحكومة عن سماحها للمقاهي والمطاعم 
باستئناف نشاطها اعتبارا من يوم 29 ماي الماضي، 
والتجارة  الصناعة  وزارة  عن  صادر  بالغ  وحسب 
واالقتصاد األخضر والرقمي يوم الخميس 28 ماي، 
فإن استئناف عمل المقاهي والمطاعم سيقتصر على 
إلى  التوصيل  وخدمات  المحمولة  الطلبات  تسليم 
الزبناء، مع التوصية بالتقيد التام بالقواعد الوقائية 
المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، من 
نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي 
وعلى مدار الساعة، مع تهوية كافية وتوفير محاليل 
مطهرة وكمامات واقية للمستخدمين، واحترام قواعد 
التباعد الشخصي، كما هددت الوزارة باتخاذ التدابير 

الزجرية في حق المخالفين.
الملفت لالنتباه هو أن الحكومة حين أعلنت حالة 
الطوارئ ألول مرة، استثنت طلبيات التوصيل المنزلي 
لوجبات المطاعم، وهو ما يعني أن بعض المطاعم 
ظلت مفتوحة، بل إن شركات التوصيل لم تعرف فترة 
انتعاش مثيلة لما عرفته بسبب كورونا الذي فرض 
حالة الحجر الصحي منذ 20 مارس حتى 10 يونيو، 
حيث ابتدعت وسائل جديدة للحد من التفاعل بين 
رجال التوصيل والزبناء، إذ تم إلغاء التوقيع عند 
التوصيل  عامل  احتكاك  لعدم  بالطلبات  التوصيل 

بالزبون، واألداء بواسطة البطاقة البنكية.
المطاعم  لزيارة  بالنسبة  األمر مفهوما  كان  وإذا 
والمقاهي التي تم إغالقها في وجه العموم، كما ورد 
في بالغ وزارة الداخلية يوم 16 مارس، الذي أعلن 
والقاعات  والمطاعم  المقاهي  إغ��الق  »ت��ق��رر  أن��ه: 
والقاعات  الحفالت  وقاعات  والمسارح  السينمائية 
الرياضية والحمامات وقاعات األلعاب ومالعب القرب 
في وجه العموم حتى إشعار آخر، انطالقا من يومه 
االثنين 16 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء«، 
فإن غير المفهوم هو ما ورد في بالغ وزارة الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي يوم 28 ماي 
المقاهي  عمل  استئناف  أن  يؤكد  ال��ذي  الماضي 
المحمولة  الطلبات  تسليم  على  مقتصر  والمطاعم 
وخدمات التوصيل إلى الزبناء، واألصل أن بالغ وزارة 
الداخلية في 16 مارس كان قد ورد فيه بالحرف أن 
إجراء اإلغالق »ال يشمل األسواق والمتاجر ومحالت 
عرض وبيع المنتجات الضرورية للمعيشة اليومية 

للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل 
الطلبات للمنازل«، فكيف ستسمح وزارة موالي حفيظ 
لكن بال  م��رارا  به  ال��ذي حاولنا االتصال   - العلمي 
جواب - بما كان مسموحا به في البالغ األول لوزارة 
الداخلية حول فرض الحجر الصحي، والذي كان قد 
استثنى المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات 

للزبناء؟!
ألرباب  المغربية  الجمعية  رئ��ي��س  أوض���ح  وق��د 
المقاهي والمطاعم ل�«األيام« أن الحكومة لم تتصل 
بالخبر  فوجئنا  وممثليهم، حيث  باألمر  بالمعنيين 
منشورا في الصحافة فقط، ولم يكن هناك اتصال من 
طرف أي جهة رسمية بنا، وقد رفضنا هذا القرار ألنه 
تم تجاهلنا ولم نستشر في تدابير استئناف المقاهي 
والمطاعم للعمل. تلقينا الخبر زوال يوم الخميس 
حيث تؤكد الوزارة الوصية أنه تم الترخيص بالعودة 
إلى فتح المقاهي والمطاعم في اليوم الموالي، هكذا 

دون سابق إنذار«.
وأضاف نور الدين الحراق: »نعتبر في الجمعية 
ارتجالي  القرار  هذا  أن  المقاهي  ألرب��اب  المغربية 
الحكومة  من  محاولة  إنها  عشوائي،  بشكل  واتخذ 
لقطاع تضرر  إيجاد حلول  بدل  األمام  إلى  للهروب 
بشكل كبير من جائحة كورونا، فقد كنا راسلنا لجنة 
استعجاليا  لقاء  فيها  نطلب  االقتصادية  اليقظة 
لمناقشة قضايا ذات أولوية مرتبطة بالقطاع، من حيث 
ظهر  على  المتراكمة  والفواتير  ال��ك��راء،  واج��ب��ات 
المهنيين والضرائب. فتعافي قطاع المهنيين سيحتاج 
المقاهي  أرب��اب  الوضع  إلى وقت طويل، فقد جعل 
والمطاعم في مواجهة مفتوحة مع أصحاب الكراء، 
والكهرباء،  بالماء  المزودة  والشركة  األج��راء،  ومع 
وشركات الهاتف واألنترنيت.. نحتاج إلى ضمانات 
الستئناف العمل، ونحتاج إلى توفير شروط السالمة 
والوقاية، ألن ظهور أي إصابة ال قدر الله في مقهى 
أو مطعم معين، سيكون كارثيا وبمثابة سوء طالع 

على المحل بكامله«.
المقاهي  ألرباب  المغربية  الجمعية  رئيس  وألح 
والمطاعم على أنه »قبل أي استئناف للعمل، نطرح 
ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بين المهنيين 
والمسؤولين الحكوميين، حيث نريد التعامل بشفافية 
ب��خ��ص��وص ال��ض��رائ��ب واألج������راء، وه���ذا يقتضي 
الوضوح. كما أن هناك مشاكل متراكمة، ولكن موقفنا 
ثابت: فلن نستأنف العمل في المقاهي حاليا، من أجل 

تصحيح الوضع بشكل سليم«.

يعتبر قطاع البناء والسكن أحد القطاعات 
األكثر تضررا من جائحة كورونا، بسبب توقف 
حوالي 92 بالمائة من المشاريع السكنية، سواء 
في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو ما 
في  العاملة  الشركات  على  كبير  تأثير  له  كان 
المتوسطة،  المقاوالت  خاصة  السكن،  مجال 
وعلى الوضعية االجتماعية للعمال، باعتباره 
قطاعا يساهم بحوالي 15 بالمائة من الناتج 
الداخلي اإلجمالي بالمغرب، ويشغل أكثر من 

مليون من اليد العاملة.
عقدت  م��اي،  شهر  من  األخير  األسبوع  في 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
وسياسة المدينة لقاءات متواصلة مع مؤسسة 
خطة  لتقديم  الحضرية،  وال��وك��االت  العمران 
التدريجية  للعودة  ب��وش��ارب  نزهة  ال��وزي��رة 
ألنشطة البناء والسكن بالمغرب، والذي قدم في 
ال��وزارة بتشاور مع مهنيي  شكل دليل أعدته 
في  النشاط  استئناف  بهدف  والعقار،  البناء 
الصحية  بالشروط  ت��ام  بتقيد  البناء  أوراش 
للعمال  الصحية  ال��س��الم��ة  بحماية  الكفيلة 

والمهنيين.
الحضرية  ال��وك��االت  فيدرالية  كانت  وإذا 
بالمغرب ومجموعة العمران والجامعة المغربية 
الوطنية  وال��ف��ي��درال��ي��ة  وال��م��راق��ب��ة  لالختبار 
للمنعشين العقاريين، والهيئة الوطنية للموثقين 
المساحين  للمهندسين  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
الطوبوغرافيين، والهيئة الوطنية للمهندسين 
المعماريين والوكالة الوطنية للتجديد الحضري 

وتأهيل المباني اآليلة للسقوط وبرنامج التثمين 
قد  بالمغرب،  والقصبات  للقصور  المستدام 
عبرت عن ارتياحها بالعودة التدريجية لألوراش 
التراب  إع��داد  وزارة  لتشاور  ارتياحها  وع��ن 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
معها، فإن مصادر نقابية استغربت إقصاءها 
العودة  إعداد خطة  أثناء  التشاور، سواء  من 
أثناء  أو  التدريجية بعد رفع الحجر الصحي 
تنفيذ  وانطالق  للتحسيس  األول��ى  الخطوات 
عودة األوراش التي تضم شغيلة واسعة يجب 
من  سالمتها  لضمان  الوقاية  ظ��روف  توفير 

الفيروس.
ومن بين الشروط التي أقرتها الوزارة على 
الفاعلين في القطاع للعودة اآلمنة الستئناف 
العمل: مراعاة إشارات الحواجز، احترام مسافة 
التباعد بين العمل، تخصيص سجل يومي لتتبع 
وضعية العاملين الموجودين في األوراش أو 
ألماكن  المنتظم  التطهير  العمل،  مقرات  في 
العمل، الحرص على تضمين جميع المعلومات 
الخاصة بالمستخدمين المياومين والمؤقتين 
في  البناء  أوراش  زوار  ومختلف  والسائقين 
سجل خاص يسمح بتتبع المصابين وخريطة 

المخالطين المحتملين.
هذا عدا عن اقتراح مخطط لإلقالع من أجل 
إعادة تأهيل كل الوكاالت الحضرية من خالل 
تعميم الخدمات اإللكترونية وإطالق منصات 
تكون  أن  يفترض  بالتعمير،  متعلقة  وطنية 

جاهزة في بداية خريف هذا العام.
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الكثير من أرباب 
العمل سيرون في 
العمل بالتفويج، 

وتوفير مواد 
التعقيم والنظافة 
والكمامات وأجهزة 
قياس الحرارة كلفة 

زائدة على قيمة 
أرباحهم

السماح 
للمقاهي 

باستئناف نشاط 
كان مسموحا به 

هل فهمتم شيئا؟
أزيد من مليون عامل يعودون إلى 

أوراش البناء



السجون  إلدارة  العامة  المندوبية  تستعد 
وإعادة اإلدماج للرفع التدريجي للحجر الصحي 
وضع  عملية  اليوم  وتجري  المملكة،  بسجون 
اللمسات النهائية على االستراتيجية االحترازية 

للرفع  اس��ت��ع��دادا  المندوبية،  وضعتها  ال��ت��ي 
التدريجي للحجر الصحي، ويتعلق األمر بأكثر 
من 12 ألف موظف و83،102 من السجناء ب� 77 
من   117،253 إل��ى  إض��اف��ة  سجنية،  مؤسسة 

قصيرة  بعقوبات  المحكومين  الجدد  الوافدين 
المدى، وحسب مصادر مطلعة من داخل المندوبية 
العامة، فإن المؤسسات السجنية التي لم تسجل 
بها أي حالة إصابة بفيروس كورونا، سيتم رفع 
مؤسستين  باستثناء  عنها  الصحي  الحجر 
سجنيتين بورزازات وطنجة، على أساس أن أي 
مؤسسة تسجل بها حالة إصابة جديدة ستوضع 

تحت الحجر الصحي.
العامة  المندوبية  فإن  للتقاضي،  وبالنسبة 
للسجون، ستمدد العمل بالتقاضي عن بعد لشهر 
آخر حتى منتصف يوليوز، لتفادي عملية إخراج 
السجناء إلى المحاكم واختالطهم ونقل عدوى 
الفيروس إلى المؤسسة السجنية والتخابر عن 
باإلضافة  أيضا.  السجناء ومحاميهم  بين  بعد 
فريق  كل  بفريقين،  بالتفويج  العمل  مبدأ  إل��ى 
باإلجراءات  االلتزام  مع  موظفا   15 من  يتكون 

الوقائية.
زيارة  على مستوى  عديدة  وستطرح مشاكل 
المستشفيات بالنسبة لحالة السجناء المرضى 
قار.  التي ال تتوفر على طبيب  المؤسسات  في 
وكان الدكتور توفيق أبطال رئيس قسم الرعاية 
السجون  إلدارة  العامة  بالمندوبية  الصحية 
وإعادة اإلدماج، قد صرح أنه جرى التنسيق مع 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والهيئة الوطنية 
لألطباء، وتطوع العديد من األطباء مع جائحة 
كورونا لتقديم استشارة طبية عن بعد. لكن ماذا 
إجراء  تقتضي  التي  المستعجلة  الحاالت  عن 

فحوصات طبية في المستشفيات العمومية؟!
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تمديد التقاضي واالستشارة الطبية عن بعد والعمل بالتفويج
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تهنا في ردهات الوزارات للوقوف على تعريف محدد 
لمعنى الحجر الصحي، ووجدنا اختالفات جوهرية في 
تم  فقد  »التدريجي«.  أو  »الجزئي«  الرفع  معنى  تصور 
السماح مثال للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل مباشرة 
المنزلي، وسجلت  التوصيل  عبر خدمات  رمضان  بعد 
من  وال��ع��دي��د  وال��س��ك��ن،  البناء  أوراش  ش��رك��ات  ع���ودة 
الوحدات اإلنتاجية ومقاوالت الخدمات، والموظفين في 
مختلف اإلدارات، وهو ما يستلزم وسائل للنقل، والسماح 
بالتنقل بين المدن لمرور البضائع والسلع واليد العاملة. 
وإلى جانب هذا هناك قطاع غير مهيكل يشغل الماليين، 
فكيف سيعود إلى استئناف العمل وكيف ستتم مراقبة 
تطبيق إجراءات السالمة والوقاية داخله؟ وهناك أسواق 
للتجمع  محال  بطبيعتها  تعتبر  مفتوحة،  أسبوعية 
واالحتكاك عن قرب، فكيف سيتم تعقيمها والحرص على 
نظافتها دوريا، وهل ستتوفر بدورها على وسائل قياس 
الحرارة ومواد التعقيم أثناء الدخول وبعد الخروج من 

السوق؟
إن فرض الحجر الصحي يبدو أسهل من رفعه. هناك 
إكراه  لكن  الخطوة،  هذه  ترافق  للخطر  عديدة  مكامن 
كان  وإذا  كأولوية،  يفرض شروطه  االقتصادية  الدورة 
فرض حالة الطوارئ قد اتسم ببعده المركزي، في تتبع 
ووزارة  الداخلية  وزارة  فيه  ولعبت  الملك،  من  مباشر 
القرار  فتت  الحجر  رف��ع  ف��إن  الحيوي،  ال��دور  الصحة 
المركزي، حيث أصبحنا أمام مبادرات قطاعات متباينة 
ال تنسجم مع االستراتيجية الكبرى التي تم السهر عليها 
عن كثب من طرف الديوان الملكي، بحكم أن كل قطاع له 
على  تتوفر  ال  وزاري���ة  قطاعات  وه��ن��اك  خصوصيته، 
اإلمكانات المادية وال البشرية لمراقبة تطبيق إجراءات 
الوقاية والسالمة لمحاربة انتشار فيروس كورونا. وإذا 
كانت هناك من فضيلة لجائحة كورونا فهي أنها سرعت 
بالتحول الرقمي، الذي شرع بالحديث عنه بالمغرب منذ 
التسعينيات، ليتحقق منه في ظرف ثالثة أشهر ما لم 

يتحقق خالل ثالثة عقود من الزمن.
»رفع الحجر الصحي أخطر من فرضه«، هكذا عبر عنها 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لذا الحظنا غير 
قليل من االرتباك في إعادة بعض القطاعات إلى استئناف 
نشاطها، بقرارات متسرعة تعلن عن العودة إلى العمل 
بعودة  كالسماح  قائما،  م��ازال  الصحي  الحجر  أن  مع 
الجرائد الورقية إلى طبع أعدادها، وقانون الطوارئ لم 
التوزيع  وش��رك��ات  وال��م��ط��اب��ع  ب��ع��د،  صالحيته  تنته 
والمعنيين من مدراء نشر المطبوعات والصحف، لم تتم 
استشارتهم وال إعالمهم. والحديث عن السماح للمطاعم 
بالعودة إلى نشاطها المقتصر على التوصيل المنزلي، 

وهو ما كان مسموحا به منذ 16 مارس الماضي.
دعا وزير المالية واالقتصاد وإصالح اإلدارة محمد 
نهاية شهر  في  عملها  الستئناف  المقاوالت  بنشعبون 
ماي، والقيود المفروضة على تنقل مستخدمي الشركات 
وموظفي اإلدارات العمومية قائمة، وعبد الواحد لفتيت 
الترابية  المجالس  »عطلة«  تمديد  قرر  الداخلية  وزي��ر 

احتراما لحالة الطوارئ الصحية.
إن األمر يتعلق بدوخة كبرى وبحاجة إلى مايسترو 
لكي يعزف الفريق الحكومي على إيقاع موحد بدل هذا 

الضجيج الذي ال طحين له.
ودخل وزير الصحة خالد آيت الطالب على الخط يوم 
28 م��اي بالبرلمان، حين ص��رح أم��ام ن��واب األم��ة أنه 
»بمبادرة ملكية سيتم إدخال 300 مغربي عالق بالخارج 

كل أسبوع بالتدريج، ومن الضروري أن يتم إخضاعهم 
للحجر الصحي، الذي يستمر لمدة تسعة أيام، وهي المدة 
الزمنية التي يمكننا من خاللها التأكد من خلو الشخص 
من الفيروس«، وذكر بأن هناك لجنة تقنية ستشتغل على 
األجرأة بخصوص كيفية اختيار 300 مغربي«، ليخرج 
بعدها بتصريح ينفي ما قاله بالبرلمان، مؤكدا أن كالمه 
العالقين  المغاربة  موضوع  ليتحول  تحويره«،  تم  قد 
بالخارج إلى ما يشبه كرة النار التي يتقاذفها الوزراء 
جل  في  الحكومة  رئيس  فيها  يقدم  ول��م  بينهم،  فيما 

تصريحاته، جوابا شافيا«.

المندوبية العامة 
للسجون، ستمدد 

العمل بالتقاضي عن 
بعد لشهر آخر حتى 
منتصف يوليوز، 

لتفادي عملية إخراج 
السجناء إلى المحاكم 

واختالطهم ونقل 
عدوى الفيروس إلى 

المؤسسة السجنية

هكذا سيتم رفع الحجر الصحي في السجون المغربية

ما معنى رفع الحجر الصحي تدريجيا؟

حتى الحكومة ال تملك جوابا مطمئنا!

300
صرح وزير الصحة أمام نواب األمة بأنه 

"بمبادرة ملكية سيتم إدخال 300 
مغربي عالق بالخارج"  ليخرج بعدها 

بتصريح ينفي ما قاله بالبرلمان، مؤكدا 
أن كالمه قد تم تحويره

 تداريب مغلقة ومباريات بال جمهور 
الجامعة الملكية لكرة القدم

ذكرت مصادر من قلب الجامعة الملكية لكرة 
القدم، أنه من الصعب الحديث في هذه اللحظة 
عن استئناف منافسات الدوري االحترافي لكرة 
القدم الذي توقف منذ 16 مارس الماضي، وأن 
كل ما يتم اإلعداد له هو عودة الالعبين في كافة 
األندية الوطنية إلى التداريب الجماعية بشكل 
مغلق لمدة شهرين، حتى يتمكن الالعبون من 
االستعداد الرياضي واستعادة لياقتهم البدنية، 
بعد إخضاعهم وحكام المباريات والطاقم التقني 
والطبي لكل فريق للفحص، على أن تستأنف، 

في األسبوع األخير من يوليوز أو األسبوع األول 
برسم  التنافسية  المباريات  غشت،  شهر  من 
األول  القسم  مستوى  على  الوطنية  البطولة 
والثاني، بدون جمهور، مع نقل هذه المباريات 
عبر القنوات المكلفة بالنقل التلفزي. ويتم السهر 
كافة  إل��ى  سيوجه  للجامعة  دليل  إع���داد  على 
األندية للحرص على شروط السالمة والتدابير 
االحترازية التي تعم النظافة والتعقيم وقياس 
درجة الحرارة، وتقليص عدد اإلداريين والتقنيين 

الذين يحتكون بالالعبين.
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من  الثالثة  المرحلة  اليوم  ندخل   
الطوارئ  تمديد  بعد  الصحي  الحجر 
أثبتت  هل  لكن  الثانية،  للمرة  الصحية 
المقاربة المغربية فعاليتها في محاصرة 

تفشي الوباء؟
< هذا السؤال جوهري، لكن الجواب عليه ينطلق 
من استحضار المبدأ األساسي الذي اعتمده المغرب 
بناء على رؤية استشرافية واستباقية لجاللة الملك، 
والمتمثلة في تغليب صحة المواطن على الكلفة 
موضوع  كان  ما  وهو  واالجتماعية،  االقتصادية 

تنويه من صحيفة »إلباييس« اإلسبانية وصحف 
دولية أخرى، ذلك أن المغرب اتخذ نفس القرارات 
واإلجراءات التي اتخذتها دول كان قد تفشى فيها 
الفيروس أسبوعين أو ثالثة من قبله، مما يجعلنا 
غير  المقاربة  في  نجحنا  أننا  افتخار  بكل  نعلن 
الطبية، كما نجحنا في المقاربة الطبية بفضل لجنة 
علمية امتلكت الشجاعة الكافية القتراح مجموعة 

من البروتوكوالت التي أثبتت نجاعتها.
يمكن  ال��ت��ي  ال���خ���اص���ات  ه���ي  م���ا   
حول  المعلنة  األرق��ام  من  استخاصها 
سيبقى  متى  وإلى  الوبائية؟  الوضعية 
ضد  الفعال  ال��س��اح  الصحي  الحجر 

كورونا؟
مركزية  على  أك��دت  العلمية  األبحاث  جميع   >
الحجر الصحي في المعركة ضد الجائحة، واعتبرته 
الكفيل  لكونه  مناقشته  يمكن  ال  محسوما  إج��راء 
بالتقليل من الوفيات، خاصة بعد أن رأينا كيف أدت 
الدول التي عارضت هذا اإلجراء الثمن غاليا من 
خالل ارتفاع معدالت الوفيات بها جراء اإلصابة 

بالفيروس، مثل بريطانيا والبرازيل.
ومن خالل القراءة الشمولية لألرقام التي تعلنها 
وزارة الصحة يوميا، يظهر أن الخاصية المستمرة 
هي وجود هزات ودبدبات في عدد اإلصابات، وهذا 
أمر طبيعي في ظل وجود بؤر مهنية وعائلية، لكن 

الشيء اإليجابي في هذه اإلصابات أنها ال تتطور 
إلى حاالت حرجة كما يحصل في دول عديدة، مما 
يبقي على إمكانياتنا كاملة على مستوى اإلنعاش، 
حيث ال نشغل اليوم سوى 50 سرير إنعاش كما 

صرح بذلك رئيس الحكومة مؤخرا.
رقم آخر يجب النظر إليه باطمئنان كبير وهو 
منذ  ت��ت��راوح  باتت  التي  الوفيات  ع��دد  انحسار 
إيجابي  مؤشر  وه��ذا  و1،  صفر  بين  أسبوعين 

للغاية.
الرقم اآلخر األساسي في المعادلة وهو ما يسمى 

بمؤشر التكاثر األساسي R0 والذي يعتبر محددا 
في أي قرار مستقبلي، ويعني عدد اإلصابات التي 
يعرف  المؤشر  وهذا  المصابة،  الحالة  عن  تنتج 
بدوره تحسنا كبيرا، فبعد أن كانت حالة إصابة 
واحدة تؤدي إلى ثالثة إصابات في شهر مارس، 
انتقلنا في أبريل إلى حالة تؤدي لحالتين، وفي ماي 
إلى أقل من 1 إال في بعض المناطق، وأتوقع أن 
 10 ق��ب��ل  و0.7   0.5 ب��ي��ن  ال��م��ؤش��ر  ه���ذا  يستقر 

يونيو.
الرفع  إذن لمرحلة بداية    هل وصلنا 

التدريجي للحجر الصحي؟
< عندما نكون في مواجهة وباء، فإن اتخاذ أي 
قرار ال يكون بناء على أحسن السيناريوهات بل 
على أسوئها، وهذا ما لم يفهمه البعض، لذلك يجب 

تجنب المغامرة ألن أرواح المغاربة عزيزة.
لكن بالرجوع إلى الوضعية الوبائية يظهر أنها 
شبه مستقرة، لذلك فإن أي قرار يهم مرحلة ما بعد 
10 يونيو سيحكمه عنصران أساسيان، وهما: عدد 
األسرة المتوفرة في كل منطقة، واستقرار R0 في 
أولها  لثالثة ضوابط:  أقل من واح��د، وسيخضع 
التدرج من ناحية الزمان والمناطق، فمن جهة ال 
أن  بل يجب  واح��دة  دفعة  المغاربة  يمكن خ��روج 
يخضع ذلك لجدولة معينة، ومن جهة أخرى ال يجب 
فتح الجهة كاملة إال في حالة زوال الخطر عن كل 

أرقام  ف��ي  ت��ف��اوت  ه��ن��اك  ك��ان  إذا  أم��ا  أقاليمها، 
اإلصابات داخل الجهة الواحدة فيمكن فتح كل إقليم 
على حدة، كما يمكن في حالة كانت األرقام متفاوتة 

داخل اإلقليم الواحد أن تفتح مدن دون أخرى.
ثانيها وضع إمكانية العودة للوراء في أية لحظة 
في االعتبار وذلك بناء على تطور الوضعية الوبائية. 
وثالثها استمرار اإلجراءات الوقائية الشخصية، 
فعلى المغاربة أن يدركوا أن عاداتهم ستتغير وأن 
الكمامة والمطهر والتباعد الشخصي ستصبح جزءا 

من ثقافتنا.

 هل نفهم من كامك أننا مقبلون على 
رفع تدريجي للحجر الصحي يختلف من 

جهة أو من إقليم آلخر؟
< هذا شيء طبيعي ومتوقع، إذ ال يمكن فتح 
منطقة استطاعت محاصرة الفيروس على أخرى 
وإال  االستقرار،  ع��دم  الوبائية  وضعيتها  تعرف 
سنعود إلى نقطة الصفر، وهذه المقاربة تتبناها 
كل الدول ولن يكون المغرب األول واألخير الذي 

سيعتمدها.
إلى  والمالية  االقتصاد  وزي��ر  دع��ا    
استئناف األنشطة االقتصادية مباشرة 
الحجر  رف���ع  ي���ؤدي  أل���ن  ال��ع��ي��د،  ب��ع��د 
االقتصادي -إن صح التعبير- إلى ظهور 

بؤر صناعية ومهنية عديدة؟
< يجب أن تكون القراءة كاملة لهذا القرار، فقرار 
استئناف األنشطة االقتصادية ال يشمل الشركات 
مشروط  أن��ه  كما  إداري���ة،  ب��ق��رارات  توقفت  التي 
باالمتثال الصارم لتدابير وشروط السالمة الصحية، 
والمصابين  السن  كبار  حضور  إل��زام  ع��دم  منها 

بأمراض مزمنة.
بهذا  استحضاره  يجب  ال��ذي  األه��م  وال��ش��يء 
الصدد، أنه يمكن التراجع عن هذا القرار متى ما 

تغيرت المؤشرات لألسوأ.
 

المشرف على دراسة استقرار جينوم فيروس كورونا البروفسور عز الدين إبراهيمي :

اعترافات البروفيسور الذي يبحث 
عن لقاح لكورونا في الرباط

العدد : 901 | من 4 إلى 10 يونيو 2020

يعتبر البروفيسور عز الدين إبراهيمي من 
الكفاءات المغربية التي اختارت العودة 

للمغرب لدعم بالدها في سباق التسلح 
بالبحث العلمي، فالرجل قضى سنوات 

شبابه في فرنسا حيث نال شهادة 
الدكتوراه من جامعة نيس سنة 1992 

وعمره ال يتجاوز 26 ربيعا، وقضى سنوات 
عطائه األولى في الواليات المتحدة 

األمريكية حيث عمل باحثا ثم أستاذا 
بجامعة "ستوني بروك" بوالية نيويورك، 

قبل أن يأخذه الحنين لوطنه ويلتحق 
بكلية الطب والصيدلة بالرباط، حامال في 
جيبه "شيفرات" مجال طبي حديث النشأة 

وهو "الطب الجينومي"، حيث أسس 
مختبرا للبيوتكنولوجيا الطبية يعتبر 
األول من نوعه على الصعيد الوطني 

ويضم عدة فرق للبحث وبين جدرانه أحدث 
التقنيات الدولية، والحقا مركزا للبحث في 
التكنولوجيا الحيوية واالبتكارات العالجية 
على مستوى جامعة محمد الخامس، يضم 
8 فرق للبحث وأزيد من 100 باحث و150 

طالبا باحثا.
له أزيد من 120 منشورا في مجالت علمية 

محكمة وثالث براءات اختراع، ويعمل 
خبيرا لدى عدد من الهيئات الصحية 
والمؤسسات العلمية كمديرية الطب 

والصيدلة بوزارة الصحة، ومعهد باستور 
والمختبر الوطني للتحليالت ألخوية الدرك 
الملكي والوكالة الوطنية لتقييم وضمان 

جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
لكن إبراهيمي الذي يشتغل في "صمت" 
أحدث رجة كبيرة قبل أيام، عندما راجت 

تقارير عن تمكن فريقه من تأكيد استقرار 
جينوم فيروس كورونا، في سابقة عملية، 
بعد عملية مقارنة تمت بين 3000 جينوم 

من 58 بلدا، وهو اإلنجاز الذي راج أنه 
مقدمة لصناعة لقاح مغربي ضد الفيروس 

المرعب. لجأنا إلى إبراهيمي لنستفسره عن 
هذه القضية وقضايا أخرى، ونعرف 

حقيقة ما توصل إليه فريقه البحثي، 
فوجدنا أنه بصدد وضع اللمسات األخيرة 
إلصدار بحث جديد يقارن هذه المرة بين 

30 ألف جينوم و302 جينوم إفريقي 
للفيروس، يستهدف تأكيد االستقرار 

الجينومي لكوفيد19- وتحديد العالقة بين 
الجينومات اإلفريقية وجينومات دول 

أخرى.
فماذا يعني ذلك؟ سألناه في حوار امتد 

لساعة وغاص في المفاهيم العلمية التي 
يصعب فهمها دون خلفيات معرفية، 

فجاءت أجوبته كبشارة خير في موضوع 
اللقاحات، تزكيها قيادته مشروعا بحثيا 

كبيرا في مجال األبحاث الطبية المبتكرة، 
يهدف إلى تحديد جينوم مرجعي موحد 

للمغاربة، والذي سيمكن - كما قال - من 
التعرف على التركيب الوراثي والجيني 

الكامل لإلنسان المغربي، وتطوير أساليب 
تشخيص وعالج مختلف األمراض.

حاوره: محمد كريم بوخصاص
Karim88960@hotmail.com

كورونيات

< البروفسور عز الدين 
إبراهيمي
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 أثبتت الحرب ضد الجائحة مركزية 
الخبير  العلمي، كيف ترى بعين  البحث 

واقع البحث العلمي في المغرب؟
< منذ ظهور كوفيد19- حرصنا داخل مختبر 
بمهامنا  االضطالع  على  الطبية  البيوتكنولوجيا 
البحثية كاملة، بغض النظر عن توفر اإلمكانيات 

اليوم في ظل هذه  لله صدرت  من عدمه، والحمد 
األزمة إشارات واضحة من جاللة الملك حول أهمية 
الوبائي  المستجد  لهذا  للتصدي  العلمي  البحث 

ووجوب وضع خطط عمل دقيقة وعملية لمرحلة ما 
بعد جائحة كوفيد19-.

والصحة  ال��ع��ال��ي  التعليم  أن وزارات������ي  ك��م��ا 
المسؤولتين نوعا ما عن البحث العلمي في الميدان 
في  وواضحة،  مطمئنة  رسائل  بعثتا  طبي  البيو 
سياق إجماع وطني على أن البحث العلمي لم يعد 
ترفا، وأنه أصبح قضية حياة أو موت، خصوصا 
إمكانية  إل��ى  العلمية  ال��ب��ح��وث  انتهت  أن  بعد 
 19 استعمال الكثير من األدوي��ة في عالج كوفيد 
والتي كانت تستعمل في عالج أمراض أخرى، فضال 
عن العمل على تطوير لقاح كان معدا لفيروسات 

أخرى بسرعة متناهية لمقاومة الفيروس.
ضرورة  متفقا على  اليوم  الجميع  أصبح  لقد 
تحقيق االكتفاء الذاتي من البحث العلمي، وذلك 
لوباء  التعرض  في حالة  أنه  لسبب بسيط، وهو 
محلي -ال قدر الله- لن تسارع الدول إلعانتنا، ولنا 
في اإليبوال الموجود منذ سنوات في دول عديدة 
عبرة، حيث لم يتم تطوير أي لقاح ضده إلى اليوم، 
يمكنها  وال  أول��وي��ات  لها  المصنعة  ال���دول  ألن 

االستثمار في  لقاحات ألوبئة محلية.
 

  تصدر المختبر الذي تديره الواجهة 
تحليل  إعانه  بعد  الماضية  األيام  في 
أزيد من 3000 جينوم لكوفيد19-، ماذا 

يعني ذلك تحديدا؟
اتخاذ  العالم  على  اليوم  الجائحة  تفرض   >
القرارات التدبيرية على أساس علمي، لكن المغرب 

لم تكن لديه أي معطيات علمية يمكن االعتماد عليها 
القرارات واإلج��راءات، لذلك أخذنا  في استصدار 
على عاتقنا مهمة التعرف على الفيروس باعتبار 

خالل  م��ن  وذل��ك  لمقاومته،  أساسيا  شرطا  ذل��ك 
بدراسة  األول���ى  تتعلق  م��ت��وازن��ت��ي��ن،  مقاربتين 
الصينية  ووه��ان  من  ال��ذي خرج  األول  الفيروس 
وتتبع تطوره في العالم، حيث قمنا بتحليل ومقارنة 
أزيد من 3000 جينوم للفيروس من 58 بلدا لمعرفة 
كيفية تطوره ومدى وجود تنوع أو استقرار جيني 
للفيروس والعوامل المؤثرة في ذلك، ومن النتائج 
استقرار  ل��ه  ال��ف��ي��روس  أن  إليها  توصلنا  ال��ت��ي 
جينومي، مما سيسمح بتطوير استراتيجيات أفضل 
لمواجهة انتشار الفيروس والوصول إلى مجموعة 

من األدوية وربما اللقاح الناجع.
مع اإلشارة إلى أن المشروع العلمي، الذي حظي 
بدعم وزارة التعليم العالي، يشترك فيه إضافة إلى 
الوزير  إليه  ينتمي  ال��ذي  البحث  فريق  مختبرنا 
والبروفسور في المناعة سعيد أمزازي بكلية العلوم 
بالرباط وفريق بحث البروفيسور لحسن بليماني 
وفريق بحث البروفيسور شكيب النجاري من جامعة 

محمد السادس لعلوم الصحة.
الخاصيات  تحديد  فهي  الثانية  المقاربة  أم��ا 
الجينومية للفيروس المتواجد في المغرب، من أجل 
الجواب عن السؤال األهم في المرحلة الراهنة وهو: 
هل نحن في مواجهة نفس الفيروس الذي حل في 
المسجلة  الوفيات  عدد  كانت  م��ارس، حيث  شهر 
المائة، قبل أن  7 في  آنذاك مرتفعة وبلغت حتى 

تنخفض بشكل كبير في األسابيع األخيرة؟
وتندرج كل هذه الجهود في إطار مشروع كبير 
سميناه »جينوما« الذي يقوم على تحديد جينوم 
على  التعرف  أج��ل  من  للمغاربة،  موحد  مرجعي 
التركيب الوراثي والجيني الكامل لإلنسان المغربي، 
والذي سيسمح بمعرفة إمكانية القابلية لإلصابة 
أو المقاومة للمرض، وسيمكن من تطوير أساليب 

تشخيص وعالج مختلف األمراض.
اإلنسان  بجينات  يتعلق  م��ا  ك��ل  وألجل قراءة 
ال���م���غ���رب���ي س��ن��ش��ت��غ��ل ع���ل���ى ب���ع���ض األم������راض 

واضطراب  السرطان  مرض  مثل  واالضطرابات، 
التوحد بغرض تحديد خاصية الجينوم والجينات 
الطفرات المسؤولة عن هذه األمراض واالضطرابات 
دقيق  تشخيص  أجل  من  المغربية  الساكنة  لدى 
أن  علما  وف��ع��ال،  ع��الج موجه  ل��ألم��راض وتوفير 
خريطة الجينوم البشري هي من أبرز االكتشافات 

العلمية في تاريخ الطب والتكنولوجيا.
  حتى يفهم القارئ الموضوع جيدا، ما 
هو المقصود بالجينوم؟ وما هي عاقته 

بالجينات؟
< نعم، يعتقد الناس أن المقصود بالجينوم هو 
الجينات، وهذا غير صحيح، فالجينات هي جزء 
صغير من الجينوم، والمقاربة الصحيحة التي يجب 
أن تنبني عليها القرارات العالجية والتشخيصية 
ألن  والجينات،  المورثات  جميع  إل��ى  النظر  هي 
الصورة الشاملة ستعطينا تشخيصا أدق وستمكننا 
من إعطاء عالج صحيح ومناسب بجرعة مناسبة، 
وهذا سيؤدي في األخير إلى »الطب المشخصن« 

أو »الطب الشخصي« الذي هو في حد ذاته الوصفة 
المناسبة من الدواء المناسب للتشخص المناسب 
للمريض المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما 
نريد أن يستفيد منه المريض المغربي، أي مشروع 

ما يسمى ب�«الصحة الجينومية«.
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لماذا اإلنسان 
اإلفريقي قادر على 

مقاومة الفيروس؟

ال���ق���ارة  ت��س��ج��ل    
األقل  النسبة  السمراء 
ف���ي ع���دد اإلص���اب���ات 
وال����وف����ي����ات ب��س��ب��ب 
معنى  ه��ل  ال��ف��ي��روس، 
قادرة  إفريقيا  أن  ذلك 
ع���ل���ى ال���ت���ع���اي���ش م��ع 

الفيروس أكثر من غيرها؟
القليلة  األع������داد  ي��ف��س��رون  ك��ث��ي��رون   >
إفريقيا  في  المسجلة  والوفيات  لإلصابات 
بقدرة اإلنسان اإلفريقي على مقاومة الفيروس، 
لكن تبقى هذه الفرضية بدون أي سند علمي 
مرجعية  ل��ج��ي��ن��وم��ات  دراس������ة  غ���ي���اب  ف���ي 

إلثباتها.
الفرضية  ع��ل��ى  ال��ت��ف��س��ي��رات  تقتصر  وال 
السالفة الذكر، بل هناك فرضيات أخرى تبرز 
في الواجهة، من بينها سياسة التلقيح التي 
تنهجها البلدان اإلفريقية وضمنها المغرب، 
والتي تمنح الجسم مناعة عامة، تزكيها دراسة 
صدرت قبل أيام أظهرت أن اللقاح ضد مرض 
مضادة  أجسام  ظهور  إل��ى  ي��ؤدي  الحصبة 
وأخرى  كوفيد19-،  الفيروس  على  تتعرف 
األشخاص  ب��ع��ض  إص��اب��ة  أن  إل���ى  ان��ت��ه��ت 
بفيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية 
بعض  ص��ن��اع��ة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  جسهم  يمنح 
األجسام المضادة التي تتمكن من التعرف على 

الكوفيد19-.
التي تطفو على السطح  الثالثة  الفرضية 
هو انخفاض معدل عمر المصابين مقارنة مع 
أوروبا، ففي المغرب مثال يقل معدل العمر عن 
51 سنة بينما يصل في أوروبا إلى 75 سنة 

فما فوق.
والمؤكد أنه ال يوجد جواب واحد مقنع في 
إفريقيا  بين  اإلص��اب��ة  في  االخ��ت��الف  مسألة 
هناك  الغالب  في  إذ  المناطق،  من  وغيرها 
وجينية  ديمغرافية  العوامل  م��ن  مجموعة 

ومناعية وقابلية المقاومة.

االكتفاء الذاتي من البحث العلمي

قمنا بتحليل أزيد 
من 3000 جينوم 

للفيروس من 58 
بلدا

كورونيات

جينوم الفيروس فقد جزءا منه 
فانخفضت شراسته

 قلت إن الفيروس له استقرار 
أمام  إذن  نحن  فهل  جينومي، 

فيروس واحد؟
< هناك بحث علمي صدر أخيرا في 
أن  إلى  انتهى  األمريكية  أريزونا  والي��ة 
جينوم الفيروس فقد جزءا منه، وهو الذي 
أدى إلى انخفاض شراسته. هذه النتيجة 
لكن  االعتبار،  بعين  أخذها  يجب  مهمة 
األيام،  ق��ادم  في  يثبت عكسها  أن  يمكن 
الوفيات  المغرب تظهر نسبة  في  فمثال 
إزاء  أننا  فرضية  بالفيروس  المتدنية 
إلى  نسعى  م��ا  وه��و  مختلف،  ف��ي��روس 
الوصول إليه، كما تبرز فرضية أن ساكنة 
القابلية  لها  واإلفريقية  العربية  ال��دول 
أننا  فرضية  وأيضا  الفيروس،  لمقاومة 

إزاء فيروس موسمي.
اليوم  مطروحة  الفرضيات  ه��ذه  ك��ل 
والوصول إلى الجواب الصحيح بشأنها 
هو الذي سيمكن صانع القرار من اتخاذ 

القرار الصحيح.
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بعد  مباشرة  الماضية  األيام  في  راج   
بدء  عن  حديث  بحثكم  نتائج  إع��ان 
هل  خالص،  مغربي  لقاح  إنتاج  المغرب 

هذا صحيح؟
< لم نتحدث قط عن هذه القضية، لكن ما يهمني 
من هذا السؤال هو تلك األسئلة الكامنة تحته: هل 
سيقف المغرب مكتوف األيدي أمام عدم وجود لقاح 
أم عليه تحقيق اكتفاء ذاتي؟ وهل المغرب يمكن أن 
يسمح لنفسه بعدم تطوير لقاح في حالة ظهور وباء 

محلي؟.
صحيح أن عملية تطوير لقاح تتطلب سنين من 
العمل وإمكانيات هائلة، لكن حان الوقت لكي يصبح 
للمغرب مخططات وبروتوكوالت محكمة تمكنه من 
مواجهة أي فيروس أو بكتيريا أو استمرار لهذه 
الله. ومن شأن دراسة خاصيات  الجائحة ال قدر 
اختبارات  إج��راء  أمام  اآلف��اق  تفتح  أن  الفيروس 

محلية وتطويرها واقتراح أدوية ناجعة.
  ما هي أهمية دراستكم في سباق كبار 
العالم للوصول إلى التلقيح؟ وهل يمكن 

البناء عليها؟
استقرار  ل��ه  الفيروس  أن  إل��ى  توصلنا  إن   >
البروتينية  شوكته  استقرار  خالل  من  جينومي 
سيقود عددا من المختبرات في العالم إلى تطوير 
لقاح ضد الشوكة البروتينية، وسنعمل على تأكيد 
هذه النتيجة في دراسة جديدة سننشرها الجمعة، 
والتي انطلقت هذه المرة من مقارنة 30 ألف وليس 
3000 جينوم على المستوى الدولي ومقارنتها في 
إفريقيا، وذلك  302 جينوما في  ثانية مع  مرحلة 
وتحديد  جينومي  استقرار  حصول  مدى  لمعرفة 
العالقة بين الجينومات اإلفريقية وجينومات دول 

أخرى.
التراكم  في  تتمثل  مساهمتنا  أن  نعتبر  نحن 
بين  ال��م��ق��ارن��ة  عملية  ستمكن  ح��ي��ث  ال��م��ع��رف��ي، 
على  الفيروس  خاصيات  تحديد  من  الجينومات 
مستوى المغرب والعالم، وسيساعد ذلك في معرفة 
مدى نجاعة أي لقاح، فإذا كان الفيروس األمريكي 

مختلف عن المغربي - على سبيل المثال - فيعني 
ذلك أن اللقاح المطور لفيروس أمريكي لن يكون 

فعاال في المغرب.
أمر مهم آخر يجب استحضاره ونحن نتحدث 
عن اللقاحات، وهو أن الدول التي ستتوصل إلى 
وقد  مواطنيها،  وإنقاذ  نفسها  في  اللقاح ستفكر 
يتم  التي  اللقاحات  أمريكا  تشتري  كيف  تابعنا 
تطويرها على مستوى العالم، مما ينبئ بحصول 
مزايدة على شراء اللقاحات، لذلك يجب أن تكون 
لدينا خطة محكمة لما بعد كوفيد19- تقوم على 

االكتفاء في مجال البحث العلمي.
ال  لقاح  إلى  الوصول  إن  تقول  كأنك   
ستتخلص  البشرية  أن  بالضرورة  يعني 
متاهة  في  تدخل  قد  بل  الفيروس  من 

أخرى؟
< بطبيعة الحال، ويمكن أخذ العبرة من بلدان 
االتحاد األوروبي التي تخلت عن كل معاني التضامن 
تدبير  في  منها  واح��دة  كل  وانشغلت  بينها  فيما 
شؤونها بمعزل عن اآلخرين، لكن الشيء المطمئن 

هو اإلشارات التي أتلقاها من الكثير من أصحاب 
القرار في المغرب عن وجود خطة محكمة لالرتقاء 

بالبحث العلمي.
 هل أنت متفائل بشأن الوصول إلى لقاح 

في أقرب وقت؟

التراكم  لسبب وجيه، وهو  متفائل  أنا  نعم   >
سباق  يجعل  وال���ذي  ال��ي��وم،  الموجود  المعرفي 
الوصول إلى اللقاح ال ينطلق من الصفر، ذلك أن 
أشواطا  قطعت  قد  كانت  الشركات  من  مجموعة 
للوصول إلى لقاح ضد السارس عام 2003 والميرس 
واإليبوال، وما يتم فعله حاليا هو إعادة استعمال 

األدوات المتطورة في مواجهة كوفيد19-.
ويزداد تفاؤلي مع األرقام المعلنة عن وجود أزيد 
من 100 لقاح تحت التطوير، وإعالن أربعة أو خمس 
شركات اجتياز المرحلة األولى لتطوير الفيروس 

بنجاح.
  ماذا تقصد بالمرحلة األول؟ التجارب 

السريرية؟
لقاح  تطوير  أن  الجمهور  يعرف  أن  يجب   >
يخضع لثالث مراحل، أولها البحث المخبري وهي 
وتنتهي  متعددة  لسنوات  تمتد  قد  التي  المرحلة 
بتجريب اللقاح على الحيوانات، لمعرفة التسممات 
المطلوب  ال��ج��رع��ة  وق��ي��اس  ال��ج��ان��ب��ي��ة  واآلث�����ار 
استعمالها على اإلنسان، ويتطلب المرور للمرحلة 
الموالية ترخيصا من المؤسسات المعنية باألدوية 

مثل »مديرية األدوية والصيدلة« في المغرب و«إدارة 
فيها  يتم  التي  المرحلة  وه��ي  وال����دواء«،  ال��غ��ذاء 
تجريب اللقاح على مجموعة صغيرة من األشخاص 
األصحاء يتراوح عددهم في العادة بين 20 و40 
لمعرفة  دقيقة  لمراقبة طبية  شخصا وإخضاعهم 
مدى ظهور أعراض جانبية خطيرة عليهم، علما أنه 
ال يمكن اقتراح أي لقاح أو دواء ثبت تسببه في 
أعراض جانبية خطيرة، وبعد التأكد من أن الجرعة 
ال تخلف آثارا جانبية ننتقل إلى تجريب اللقاح على 
وبينهم  مختلفة  عمرية  ف��ئ��ات  تضم  أك��ب��ر  عينة 

مرضى.
استشارة  بعد  الثالثة،  للمرحلة  ننتقل  بعدها 
وموافقة المؤسسات المعنية، والتي يتم خاللها 
ت��ج��ري��ب ال��ل��ق��اح ع��ل��ى ع��ي��ن��ة ب�����اآلالف م���ن دول 

مختلفة.
فإن  وقتا طويال  يأخذ  اللقاح  كان تطوير  وإذا 
المسار في حالة فيروس كورونا لم يبدأ من الصفر، 
القتراح  سابقة  ت��ج��ارب  على  االع��ت��م��اد  ت��م  حيث 
مجموعة لقاحات، وهكذا فقد أعلنت شركة »موديرنا« 
األمريكية المرور للمرحلة الثانية من االختبارات 
السريرية، وحصلت شركة بريطانية على ترخيص 
المرحلة  بتجارب  للقيام  البريطانية  اإلدارة  من 
الثانية والثالثة دفعة واحدة ربحا للوقت، كما أن 
هناك اتفاقا دوليا على تصنيع كل الشركات التي 
السريرية  التجارب  من  الثانية  للمرحلة  انتقلت 
ماليين الجرعات حتى تكون جاهزة لطرح اللقاح 

في حالة انتهاء كل التجارب بنجاح.
متفائلين،  يجعلنا  إليه  اإلش��ارة  سبقت  ما  كل 
خصوصا في ظل إعالن شركات عن طرح اللقاح في 
دجنبر المقبل، وإذا تحقق هذا األمر فسنكون أمام 
سابقة علمية كبيرة جدا، ألنه لم ُيطور لحد اآلن أي 

لقاح أو دواء في مدة تقل عن 18 شهرا.
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السياسة والتجارة واالقتصاد في 
محاوالت صنع اللقاح

 أال يمكن أن نخشى من تسييس موضوع اللقاحات؟
< الميدان البيوطبي والبيوتكنلوجي ليس بالسهل، إذ تتفاعل فيه التجارة واالقتصاد 
الذي يحدد  الخليط هو  العلمي والتجارب السريرية، وهذا  البحث  والسياسة غير 
تطوير الدواء أو اللقاح، لذلك يجب أن يكون االكتفاء في مجال البحث العلمي أولوية 
األولويات في المرحلة المقبلة، ألنه قد نتوصل في المغرب إلى دواء معين لكن في 
حالة أغلقت الصين عن نفسها فلن نتمكن من الحصول على المواد األولية المطلوبة، 

وهذا هو التحدي األخطر في نظري.
الواقع أن الناس لم تكن تعرف التجاذبات الحاصلة في ميدان األدوية، لكن التداخالت 
التجارية واالقتصادية والسياسية والصحية واالجتماعية التي طفت إلى السطح في 
والموجودة  الحقيقية  الصورة  المجال، وهي  أزمة كورونا تعطينا صورة عن هذا 

دائما.
  يعتبر البعض أن سباق الوصول إلى اللقاح أشبه بسياق التسلح بين الدول، 

هل تتفق مع هذا الرأي؟
< صحيح، لكن السباق األساسي في المغرب يجب أن ينصب على التعرف على 
خاصيات الفيروس المغربي والخاصيات الجينومية للمواطن المغربي حتى نتمكن 
من الحسم في مدى صالحية أي دواء أو لقاح أو منتج طبي للمواطن المغربي، واللجوء 

إلى تطوير محلي إذا ثبت عكس ذلك.

  كأنك تقول إن المغرب سيصبح مع 
مشروع »جينوما« قادرا على الحسم في 
وصاحيته  ل��ق��اح  أي  فعالية  م��دى 

المغربي؟ للمواطن  بالنسبة 
< نعم، هذا هو الهدف من العمل البحثي الذي 
الخاصيات  استخراج  بصدد  فنحن  نباشره، 
نعرف  ح��ت��ى  ال��م��غ��رب��ي،  ل��إلن��س��ان  الجينومية 
صالحية أي منتوج طبي تم تطويره في العالم، 
البيوتكنولوحيا  األدوي��ة  غالبية  أن  خصوصا 
المصنعة اليوم باهظة الثمن مثل أدوية السرطان، 
لكن  لألسر  مكلفا  يكون  أن  الستعمالها  ويمكن 
بدون فعالية، كما أن لديها مؤشرات جينية وال 
تعطى إال من خالل إرشادات جينية، وهنا لك أن 
تتصور حجم الخسائر التي يمكن أن يتكبدها 
على  مبنية  أدوي��ة  استيراده  حالة  في  المغرب 
جينومات أوروبية مثال، وهو ال يعرف إن كانت 
للجينومات  مشابهة  األوروب���ي���ة  الجينومات 

المغربية.
المشكل في مثل هذه النازلة أننا دائما نترك 
األم��ور »على ربي« كما يقال، ونتمنى أن تكون 
عندنا نفس الخصائص األوروبية أو القوقازية، 
وهذا ما يجعلنا نؤكد أن البحث العلمي لم يعد 
ترفا، وأن تأجيله سيكبدنا خسائر مالية وسيجعل 
األسر تصرف الماليين وشركات التأمين تخسر 
بالنسبة  فعالة  غير  أدوي���ة  على  طائلة  أم���وال 

للمواطن المغربي.
لقد حان الوقت لكي ينجح مشروع »جينوما« 
ألن في مصلحة المغرب أن يكون له طب جينومي، 
علما أننا لسنا متأخرين في هذا الميدان، فهذا 
المشروع انطلق في الواليات المتحدة األمريكية 
عام 2015 وفي فرنسا في 2017، وإذا انطلق في 
إنجازا  حققنا  ق��د  سنكون   2020 ف��ي  المغرب 

كبيرا.
  هل أفهم من ثنايا كامك أن الوصول 
إلى تلقيح ضد كوفيد19- قد لن يكون 
في  اعتمد  مادام  الدول  كل  في  فعاال 
أو  أوروب��ي��ة  جينومات  على  تصنيعه 

أمريكية؟
< تحت سؤالك آخرين مبطنين: هل التلقيح 
سيكون مناسبا لكل الدول؟ وفي حالة تطوير لقاح 

هل هناك مناعة دائمة؟
الجواب عن السؤال األول ينطلق من عنصرين 
اثنين يجب التنبيه إليهما: أوال أن دول العالم 
اليوم في ظل كوفيد19- في سفينة واحدة، وثانيا 
هناك  أن  بحثنا  لنتائج  األول��ي��ة  ال��ق��راءة  تظهر 
استقرارا جينوميا للفيروس، وهو ما سيمكن من 

تطوير لقاح يغطي العالم أجمع.
بموسمية  المتعلق  ال��س��ؤال  بخصوص  أم��ا 
الفيروس، فمع األسف لم تحسم أي دراسة علمية 
فيه، وما نتمناه أال يكون كوفيد19- مثل فيروس 
اإلنفلوانزا الذي يتطلب التلقيح ضده سنويا ألنه 

في كل موسم شتاء يأتي بنوع جديد.
في األخير، دعني أجدد التذكير بأهمية البحث 
العلمي، ورب ضارة نافعة، ففيروس كورونا جعل 
األضواء تسلط على الكفاءات المغربية وأظهر أن 
المغربي شجاع وبطل ويستطيع التأقلم مع كل 
الوضعيات رغم اختالف الظروف، وأنا متفائل  
بانتصارنا على الفيروس ويجب أن يكون رهاننا 
وباستراتيجية واضحة  الوفيات  بأقل  الخروج 
لتطوير البحث العلمي بغض النظر عن الكلفة 

االقتصادية واالجتماعية.

< عز الدين إبراهيمي

كورونيات

لهذا نعمل على استخراج 
الخاصيات الجينومية 

للفيروس بالمغرب

يجب أن يعرف 
الجمهور أن تطوير 
لقاح يخضع لثالث 

مراحل، أولها البحث 
المخبري وهي المرحلة 
التي قد تمتد لسنوات 

متعددة وتنتهي 
بتجريب اللقاح على 
الحيوانات، لمعرفة 

التسممات واآلثار 
الجانبية
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 أوال أعزيك في صديقك السيد عبد 
اليوسفي الرحمن 

< الراحل عبد الرحمن اليوسفي لم يكن صديقا 
فقط، بل هو رفيق لمدة 60 سنة، وكنت تقريبا 
أراه أو أتواصل معه بشكل شبه يومي. كان يدخل 
بيتي وأزوره كذلك في بيته، كنا نشتغل سوية، 
بها ألي  البوح  يمكن  ال  التي  األس��رار  ونتبادل 

أحد.
في البداية كانت عالقتي بعبد الرحيم بوعبيد 
أقوى من عالقتي بعبد الرحمن اليوسفي، بحكم 
اللحظات  من  لحظة  في  يعيش  ك��ان  األخير  أن 
خارج المغرب، غير أنه بعد عودته إلى المغرب 

كنا نلتقي باستمرار ونشتغل معا.
التوافقي  التناوب  حكومة  لتشكيل   
أن  درج��ة  إلى   ،1998 العام  بداية  في 
ب�»مهندس  يصفونك  كانوا  الكثيرين 
ح��ك��وم��ة ال���ت���ن���اوب« ال��ت��ي ت��رأس��ه��ا 

اليوسفي؟

< كنت كاتم أسرار اليوسفي، ففي تلك المرحلة 
كان الراحل يقيم معي في بيتي وكنا نهيئ لتشكيل 
حكومة التناوب، وفي بعض األحيان كان يذهب 
المشاورات مع  الفنادق إلجراء بعض  إلى أحد 
الشخصيات الرسمية، أما باقي المشاورات فكان 

يجريها في بيتي.
أتذكر كذلك لما توفيت والدتي في تلك الفترة، 
والتحقت بمدينة فاس لدفنها وإقامة جنازة لها، 
وبقي عبد الرحمن اليوسفي في بيتي يستقبل 

الناس في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
جمعتني أنا والراحل عبد الرحمن اليوسفي 
كذلك عدة ذكريات مع الراحل الحسن الثاني ثم 
مع الملك محمد السادس، وهذه أشياء ستبقى 
اآلن  أما  عنها الحقا،  نتحدث  أن  يمكن  للتاريخ 
الصمت  إال  فعل  رد  هناك  ليس  ال��م��وت  ف��أم��ام 

والدعاء.
ل�«أندري  بمقولة  ذكرتني  الظروف  هذه  مثل 
مالرو« يقول فيها أن »الموت يحول حياة اإلنسان 

إلى قدر«، فبعد الموت يظهر أن اإلنسان ال يمكنه 
أن يكون إال كما كان وال يمكنه أن يفعل إال ما فعل، 
وما كان ليكون له صفة أو تقييم معين إال ما كان، 
فهذه األمور ال يمكن تغييرها بعد الموت. انتهى 

األمر!
 الحظت أنك لم ترغب في الحديث 
للكثير من وسائل اإلعام ممن تواصلوا 
وكانت  دربك،  رفيق  ونعي  لرثاء  معك 
جميع تصريحاتك مختزلة في كلمات 
قليلة على غرار »أمام الموت ليس هناك 

رد فعل إال الصمت والدعاء«. لماذا؟
< في مثل هذه الظروف تقع بعض األمور التي 
ال أحبذها، فالبعض ال يريد الحديث عن المتوفى، 
ولكن يريد إبراز اسمه، والبعض يريد أن يسجل 
نقاطا على حسابه، والكل يصبح يعرفه ويبدأ في 
تقييم حياته، وهكذا يصبح الشخص المتوفى 
والحقب،  واألب��ع��اد  الصفات  متشعب  شخصا 

والجميع يريد أن يبرز نفسه من خالله.
في هذه المناسبات إذا كان هناك شخص يفهم 
معنى الشرف، فما عليه سوى أن يصمت ويدعو 
رد  هو  والدعاء  الصمت  أن  لي  فيظهر  للراحل، 

الفعل الشريف أمام الموت.
الرحمن  عبد  على  تعرفت  متى   

اليوسفي؟
< تعرفت عليه عندما كان عمري 20 سنة، كان 
ذلك في ستينيات القرن الماضي، وباألخص في 
المعركة التي خضناها ضد دستور العام 1962، 
لالتحاد  بالنيابة  الرئيس  ه��و  أن��ا  كنت  حيث 
الوطني للطلبة، ففي تلك المرحلة التقيت ألول 
مرة الراحل اليوسفي، غير أنني لم حينها أنظر 

أحمد الحليمي كاتم أسرار الراحل لـ »األيام«:

رحيل السي عبد الرحمان، كما 
يسميه إخوانه احتراما، ليس 

حدثا للنعي. إنه صفحة كاملة 
من تاريخ المغرب بكل 

تقلباته تطوى، لذلك تجد 
محاولة اإلمساك بزاوية 

معالجة كاللعب مع المستحيل. 
سبعون سنة يختلط فيها 

الشخصي بالحزبي بالسياسي 
بالثوري بالحكومي، مع 

تشعبات لن تكون لحظة 
الحزن على الفراق مواتية 

إلعطائها ما هي أهل له من 
عناية. ولكن يفرض علينا 

واجب االعتراف لرجل كبير أن 
نحتفي به بما تيسر، وإنما 

األعمال بالنيات.
حاولنا أن يشهد على السي 

عبد الرحمان وزراء عاشوا معه 
تجربة التناوب، فاستجاب 

البعض مشكورا، واعتذر 
آخرون إيثارا، فكان هذا 

الخاص الذي لن يعوض، مع 
ما فعله كل الزمالء، حرقة 

غياب جنازة لفقيد استثنائي 
كان يستحق مسيرة وفاء. 

فرحم الله األستاذ عبد الرحمان 
اليوسفي.

إعداد: رضوان مبشور
red.mabchour@gmail.com 
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حكومة التناوب تشكلت في بيتي 
ولكن اليوم للدعاء ولألسرار بقية

في هذا الحوار المقتضب، يعدد السيد أحمد الحليمي، الوزير 
االتحادي األسبق، والمندوب السامي الحالي للتخطيط، بعض 

مالمح الراحل عبد الرحمن اليوسفي الذي عاشره لقرابة ستة 
عقود من الزمن، ويتذكر بالكثير من النوستالجيا واقعة تشكيل 

حكومة التناوب، حيث كان اليوسفي يجري أغلب اجتماعاته 
لتشكيل حكومته في بيت أحمد الحليمي، الذي يوصف بأنه 

مهندس حكومة التناوب.

< عبد الرحمان اليوسفي
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إليه كزعيم، فالزعيم في تلك الفترة بالنسبة إلينا 
كان هو المهدي بن بركة، والفقيه البصري وعبد 

الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد.
فالراحل عبد الرحمن اليوسفي كان نائبا للفقيه 
مع  ن��راه  كنا  كما  الحزب،  جريدة  في  البصري 
الفقيه  بجانب  أو  ع��ن��ده،  أو  بركة  ب��ن  المهدي 
البصري، أو مع عبد الرحيم بوعبيد، وكنا نالحظ 
أنه شخص ال يتسابق للزعامة وال يدعيها، فهو 
حقا لم يكن مغرما بالزعامة، بل كان مغرما بالعمل، 

أن  عليه  يفرض  كان  مما  اإلنجاز،  دور  له  فكان 
الدوام بشخص آخر، ولذلك  يكون متصال على 
كان في البداية متصال بالمهدي بن بركة، وبعد 
البصري  بالفقيه  متصال  أصبح  األخير  اغتيال 
وبعد عودته للمغرب أصبح متصال بعبد الرحيم 
بوعبيد، وبعد رحيل األخير أصبح في الواجهة 
وتقلد زمام األمور على مضض، ثم ذهب بعد ذلك. 
فهذه األمور تحسب له أو على األقل فهي مثيرة 

لالنتباه.

وهذه األمور حينما نتحدث عنها تقتضي من 
الرحمن  للتاريخ، فعبد  اإلنسان أن يكون عارفا 
من  بنوع  ال��زع��ام��ة  م��ع  يتعامل  ك��ان  اليوسفي 

الزهد...
 البعض كتب أن عبد الرحمن اليوسفي 
هو »le premier second«، أي الرجل الذي 
يكون  أن  ويفضل  الزعامة  من  يتهرب 

ثانيا على الدوام؟
< هذا ال يعني أن عبد الرحمن اليوسفي ليست 
له القدرة على االشتغال أو أنه من الالزم أن يكون 
له غطاء حتى يشتغل، فإذا أردنا أن نتحدث عن 
هذه األمور يجب أن نعطي للرجل حقه ونتكلم 
بشكل هادئ، وأنا أتذكر أنني أجريت في العام 
2005 حوارا مع جريدة »الشرق األوسط« قلت فيها 
العودة  شخص  ألي  ويمكن  حميمية،  أش��ي��اء 

إليه.
في الحقيقة من الصعب جدا أن أتحدث اآلن 
ففي بعض  اليوسفي،  الرحمن  عبد  الراحل  عن 
المناسبات يتصل بي بعض الصحفيين ويقولون 
الرحمن  عبد  ع��ن  أزل��ي��ة  ش��ي  لينا  »اح��ك��ي  ل��ي 
اليوسفي«. والواقع أن الراحل اليوسفي ليس كأي 
شخص، بحكم أنه لعب دورا تاريخيا كبيرا في 
المشهد السياسي المغربي. عبد الرحمن اليوسفي 
لستة  عاشرته  ومتخلقا،  وطنيا  عرفته شخصا 
عقود من الزمن ولم أسمع أنه قال شرا في أحد، 
وعندما يكون له تحفظ حول شخص ما فهو يلتزم 
اللسان  كان حقا عفيف  لقد  يتكلم.  الصمت وال 
بشكل مثالي، ولم يسبق لي أن رأيت هذه الخصلة 
في أحد من السياسيين، سواء من الذين خالطت 
الذين لم أخالطهم، غير أن اليوسفي يتمتع  أو 

بها.
هذه هي الشهادة التي يمكنني اآلن أن أقولها 
من  والله  اليوسفي.  الرحمن  عبد  ال��راح��ل  عن 
سيحاسبني على ما قلت، ألن الخوف من الله أكبر 

من الخوف على التاريخ.

 ما هي ذكرياتك الشخصية مع حكومة 
التناوب؟

نفس  في  اليوسفي  الرحمن  بي عبد  اتصل   >
اليوم الذي استدعي فيه من القصر الملكي لمقابلة 
الملك الحسن الثاني رحمه الله. ذهبت إلى الدار 
البيضاء فأخبرني بموضوع تشكيل الحكومة، وقال 
لي: »لقد استغللناك دائما، ومثلما استغلك سي عبد 
الرحيم )بوعبيد( سأستغلك أنا أيضا، وأنا أريدك 
أن تكون معي في هذه الحكومة، فأنت من أقنعتني 
بها«. وبدأت العمل إلى جانب سي عبد الرحمن إلى 
أن تأكدت مشاركة االتحاد في الحكومة وتم عرضها 
على المكتب السياسي حيث تم اقتراحي فيها من 
جميع أعضاء هذا المكتب ممن عبروا عن رأيهم في 

م��رش��ح��ي ال���ح���زب. وم���ا زل���ت أت���وف���ر ع��ل��ى هذه 
االقتراحات مكتوبة في وثائق فيها من يرشحني 
العامة  للشؤون  يرشحني  من  أو  للفالحة  وزي��را 
للحكومة، علما أني كنت في القرض الفالحي الذي 
حصلت منه على التقاعد المبكر، وكنت مقبال على 
إدارة شركة مغربية عربية مهمة وفي ظروف عمل 
م��ن هذا  ال��وزي��ر.  م��ن منصب  أه��م بكثير  م��ادي��ة 
واالستوزار  الحكومية  التجربة  دخلت  المنطلق، 
على أساس أنه واجب وطني، وعلى أساس أني 
سأقدم خدمة لالتحاد االشتراكي، ولذلك التوافق 
أزمات  من  الخروج  إل��ى  بالمغرب  سيؤدي  ال��ذي 

متعددة.
اليوسفي  م��ن  قربك  أن  تعتقد  أال   
الحكومة  داخل  شغلته  الذي  والموقع 
من  لك  حصل  ما  في  سببا  كان  السابقة 

مشاكل آنذاك؟
< في الواقع، لم يسبق أن حصلت لي مشاكل 
ما  كل  اليوسفي،  الرحمن  عبد  في حكومة  كبيرة 
هناك أن ما أثار بعض الغيظ أو األحقاد من قبل 
هذه الجهة أو تلك لم يكن نتيجة موقف مسبق من 
شخصي، بل كان مبعثه اعتقاد بعض األشخاص 
أنني المسؤول عن عدم مشاركتهم في الحكومة، 
وما اتضح بكيفية جلية، أنه كانت ثمة صراعات 
داخل االتحاد االشتراكي، ونظرا للنفاق السياسي 
الذي يكون سائدا في مثل هذه الصراعات، كان هناك 
من يريد أن يتهجم على اليوسفي، معتبرا الهجوم 

علَيّ نوعا من المس باليوسفي والنيل منه.
تأسيس  قبيل  أن��ه  التذكير  ال��غ��رور  من  فليس 
الحكومة لم يكن هناك تيار في الحزب ليس على 
اتصال مباشر ودائم بي، وكان الجميع يأتون إلى 
منزلي للتدخل هنا وهناك للمصالحة أو لغيرها. 
سواء تعلق األمر بصراع محمد اليازغي مع الفقيه 
محمد البصري أو عندما وقع الخالف بين اليوسفي 
بين  الخالف  أو  الحزب،  جريدة  حول  واليازغي 
الشبيبة االتحادية أو ما سيصبح بعدها »جمعية 
الفقيه  بمساندة  واألم��وي  للديمقراطية«  الوفاء 
البصري رحمه الله من جهة، واليوسفي والمكتب 
أغلب  وكانت  أخ��رى.  جهة  من  للحزب  السياسي 

من  متأخر  وقت  إلى  منزلي  في  تتم  االجتماعات 
الليل، وأقول باطمئنان ودون نزعة ذاتية أنني كنت 

في أهم مراحل تطور االتحاد أحد أهم محاوره.
الرحمن  بعبد  عاقتك  زال���ت  أم��ا   

مستمرة؟ اليوسفي 

باليوسفي،  عالقاتي  عن  يتحدثون  الناس   >
المهدي  مع  متينة  لي عالقات  كانت  أنه  والواقع 
بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد والفقيه محمد البصري 
الجميع  الله جميعا، وكانت عالقاتي مع  رحمهم 
دائما متصلة وحميمية مبنية على أساس الصراحة 
والرأي المستقل. وكثيرا ما كنت اختلف بحدة مع 
بعضهم، كما كان يحدث مثال مع الفقيه البصري 

اختيارات معينة،  أو  آخذ عليه سلوكات  إذ كنت 
ولكن أخالقي كانت تمنعني من إعالن مواقفي هذه، 
نظرا لما كان يطال االتحاد االشتراكي آنذاك من 
لعدد ممن  قمع واضطهاد. كنت جريئا وواضحا 
والليبرالية  واالنفتاح  بالتوافق  اليوم  يقولون 

االختيارات  تلك  نجاح  في  يأملون  ممن  وكانوا 
وينتظرون في إطارها المهدي المنتظر. أما عالقتي 
وقد  ال��ي��وم  إل��ى  مستمرة  باقية  فهي  باليوسفي 
اتصلت به أخيرا حين كان يقضي عطلته باليونان، 
واتصلت به أيضا قبل أيام فأخبرني أنه سيعود 
موعدا  وضربنا  المقبل  األس��ب��وع  المغرب  إل��ى 

للقاء.
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أحقاد نجمت عن اعتقاد البعض أنني وراء 
إقصائهم من الحكومة

الراحل عبد الرحمن 
اليوسفي كان نائبا 
للفقيه البصري في 

جريدة الحزب، كما كنا 
نراه مع المهدي بن 

بركة أو عنده، أو 
بجانب الفقيه البصري، 

أو مع عبد الرحيم 
بوعبيد، وكنا نالحظ 

أنه شخص ال يتسابق 
للزعامة وال يدعيها، 

فهو حقا لم يكن مغرما 
بالزعامة، بل كان مغرما 

بالعمل

الحليمي
 في حوار 

مع »الشرق 
األوسط« 

سنة 2005:

< أحمد الحليمي

< أحمد الحليمي

< الملك الراحل الحسن الثاني وصورة لوزراء حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي 
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كنت  من  وأنت  لليوسفي  صديق  أنت   
جهة  من  القصر  بين  التوازنات  تدبر 
واالتحاد االشتراكي من جهة أخرى، متى 

بدأت عاقتك بالراحل؟
اليوسفي  الرحمن  بعبد  عالقتي  استمرت   >
حوالي 60 سنة، لما كنت شابا صغيرا كنت أعرف 
أنه أحد قادة حزب »االستقالل« أيام الحماية ولعب 
عدة أدوار في المقاومة، وهو أحد المسؤولين في 
جيش التحرير والمقاومة المسلحة، غير أنني في 

تلك الفترة كنت أعرفه من بعيد فقط.
في تلك الفترة كانت عالقتي أكثر متانة بالراحل 
فلم  اليوسفي  الرحمن  عبد  أما  بنبركة،  المهدي 
أتعرف عليه سوى بعد انفصال االتحاد الوطني 
للقوات الشعبية عن حزب »االستقالل« حيث برز 
الذين  الزعماء  من  وكان  الواجهة،  في  اليوسفي 

والفقيه  بنبركة  المهدي  رفقة  االنفصال  ق���ادوا 
البصري والمحجوب بن الصديق.

من مؤسسي  كنت  ب��دوري  أن��ا  الفترة  تلك  في 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكنت ألتقي عبد 
الرحمن اليوسفي في االجتماعات. في العام 1962 
للقوات  الوطني  لالتحاد  الثاني  المؤتمر  عقد 
الشعبية وانتخب عضوا في المجلس الوطني وأنا 
األمانة  في  عضوا  اليوسفي  وكان  شاب صغير، 
المجلس  جلسات  يترأس  ك��ان  من  وه��و  العامة، 
الوطني، ومنذ تلك الفترة بدأت ألتقي به، وتعرفت 

عليه بشكل جيد.
التقيت باليوسفي مجددا في شهر يوليوز من 
العام 1963، حيث ترأس اجتماعا للمجلس الوطني 
فألقي علينا القبض جميعا، ومن الذين قبض عليهم 
كذلك الراحل عبد الرحيم بوعبيد، غير أنهم أطلقوا 

سراحه بعد ساعات. أما نحن فتم تعذيبنا في درب 
موالي الشريف في الدار البيضاء، بينما تم تنقيل 
عبد الرحمن اليوسفي وبنجلون إلى دار المقري 
بالرباط، في تلك الفترة قبض تقريبا على حوالي 
ك��ك��ل، أطلق  ف��ي المغرب  5000 م��ن االت��ح��ادي��ي��ن 
سراحهم جميعا واحتفظوا بحوالي 100 فقط رهن 
االعتقال حيث تمت محاكمتهم، وحكم غيابيا على 
ما بين 15 و20 من االتحاديين، منهم من حكم 
باإلعدام على غرار الفقيه البصري وعمر بنجلون 
وميمون الديوري، بينما حكم على عبد الرحمن 

اليوسفي بسنتين سجنا.
الرحمن  عبد  فيها  اعتقل  م��رة  أول  أن  أتذكر 
اليوسفي كانت في 14 دجنبر 1959، ثم اعتقل 
سنة 1963، فقد عشت معه فترة القمع. وأتذكر 
أنه في العام 1962 لعب اليوسفي أدوارا كبيرة 
في معارضة الدستور، وفي العام 1963 حل موعد 

االنتخابات التشريعية، حيث ترشح اليوسفي في 
مدينة طنجة وزورت االنتخابات ضده، بينما أنا 
ترشحت في سيدي سليمان وفزت بمقعد برلماني، 
ورغم أن اليوسفي لم يصبح في تلك السنة نائبا 
برلمانيا غير أننا أصبحنا نلتقي بشكل كبير في 
سياسيا  مستشارا  تعيينه  تم  بعدما  البرلمان، 
يترأسه  كان  الفريق  أن  علما  البرلماني،  لفريقنا 
السيد عبد اللطيف بنجلون وأنا كنت نائبا له، مع 
التذكير أن ذلك البرلمان كان يضم زعماء كبار على 

الطريس وعبد  الخالق  الفاسي وعبد  غرار عالل 
الرحمن بادو والمهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد 
وع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ب��ن��ج��ل��ون وب��ن��م��ن��ص��ور ومحمد 

الحبابي.
كان  من  هو  اليوسفي  الرحمن  وعبد   

السياسي؟ مستشاركم 
لفريقنا  السياسي  المستشار  كان هو  نعم،   >
البرلماني، والذي حضرنا معه ملتمس الرقابة للعام 

.1964
الرحمن  بعبد  عالقتي  تقوت  الفترة  تلك  ف��ي 
اليوسفي حيث كنت ألتقيه بشكل شبه يومي، بحكم 
أن المهدي بن بركة سافر إلى الخارج بعد انتخابات 
1963، ولذلك لم يتم القبض عليه في ذلك  العام 
العام، وبقي في الخارج إلى أن تم اغتياله في العام 
1965، بعدها كنت أشتغل في الشق الحزبي مع عبد 

كنت  بالبرلمان  يتعلق  ما  وف��ي  بوعبيد  الرحيم 
أشتغل مع عبد الرحمن اليوسفي، إلى غاية إعالن 

حالة االستثناء في العام 1965.
في ذلك العام التقى عبد الرحمن اليوسفي مع 
الراحل الحسن الثاني في مدينة إفران وكان بجانبه 

الراحل عبد الرحيم بوعبيد، وكان اليوسفي قد خرج 
كان  األع��رج، حيث  رفقة حسن  السجن،  للتو من 
الحسن الثاني يحاول أن يغير شيئا من سياسته، 
ولذلك طلب الملك الراحل لقاء عبد الرحيم بوعبيد، 
فقام األخير باصطحاب اليوسفي معه. وفي ذلك 
االجتماع دار نقاش عن إمكانية تأسيس حكومة 
الوطني  االتحاد  وباألخص  المعارضة  بمشاركة 
للقوات الشعبية. حدث هذا في شهر أبريل 1965، 
غير أن اختطاف بنبركة في شهر أكتوبر من نفس 

العام أربك كل شيء.
 بعد وفاة المهدي بنبركة دخل عبد 
القصر  مع  صدام  في  اليوسفي  الرحمن 
من  مناضا  فرنسا  في  يبقى  أن  وق��رر 
هناك، والجميع يتذكر أنه في لحظة من 
التوازنات  تقود  كنت  من  أنت  اللحظات 

بين القصر واالتحاد االشتراكي
< هذه المسألة جاءت الحقا، فبعد عودة عبد 
الرحمن اليوسفي، تحمل المسؤولية في الحزب 
وأصبح كاتبا أول بعد وفاة عبد الرحيم بوعبيد، 
غير أن العالقة بينه وبين الحسن الثاني لم تكن 

عالقة جيدة.
أتذكر أنه أول مرة سيستقبل الحسن الثاني عبد 
الرحمن اليوسفي بعد عودته إلى المغرب كانت مع 
الحسن  قال  اليوم  ذلك  وفي  الكتلة،  أح��زاب  وفد 
واألمير موالي  العهد سيدي محمد  لولي  الثاني 
رشيد أن »عبد الرحمن اليوسفي تاجر سالح«، حيث 
أن اليوسفي لما كان مريضا طريح الفراش يعاني 
فراشه أسلحة  كان يضع تحت  السل،  من مرض 
نارية، علما أن اليوسفي كان كذلك يمد المقاومة 

في المغرب والجزائر باألسلحة.
الثاني يرغب في  اللقاء، كان الحسن  بعد ذلك 
اللقاء بعبد الرحمن اليوسفي، فخاطبني الراحل 
الرحمن  بعبد  اللقاء  »أريد  قائال:  الثاني  الحسن 
مدة،  منذ  أره  ل��م  أن��ن��ي  غير  م��ج��ددا،  اليوسفي 
وسيكون من الصعب أن ألتقيه رأسا لرأس، ولذلك 
أقترح أن تكون حاضرا معنا في االجتماع حتى 
يسهل التواصل بيني وبين اليوسفي«، كما اقترح 
في  ثالث معنا  يكون عنصر  أن  كذلك  الملك  علي 

االجتماع على غرار الحبيب المالكي.
وفعال رتبت لالجتماع، وكنت أعرف أن الحسن 
الثاني لم يكن له تواصل قوي مع اليوسفي على 
غرار عالقته على سبيل المثال بعبد الرحيم بوعبيد 
والمهدي بنبركة. بالفعل حضرنا إلى القصر الملكي 
الملك،  للقاء  المالكي  والحبيب  واليوسفي  أن��ا 
ساحة  في  انتظارنا  في  الثاني  الحسن  فوجدنا 
القصر، لما سلمنا عليه قال لي الملك أنا والحبيب 
المالكي: »نتوما مزال صغار طلعو فالدروج«، بينما 
قام باصطحاب اليوسفي معه وركبا معا المصعد. 

قاعة  ف��ي  االجتماع  يكون  أن  الملك  ق��رر  وه��ك��ذا 
العرش، بحكم أنه يشتغل في مثل هذه المناسبات 
بالرمزية، فهو اختار مكان االجتماع بعناية وليس 

بشكل اعتباطي.
بحضور  االجتماع  في  دار  ال��ذي  ما   

الراحلين اليوسفي والحسن الثاني؟
ذلك  وف��ي  األم���ور،  م��ن  الكثير  ع��ن  تحدثنا   >
اليوسفي  بين  ج��دي��دة  ع��الق��ة  رب��ط��ت  االج��ت��م��اع 
والحسن الثاني، ثم سيلتقيان بعد ذلك في أكثر من 

أول خليفة لليوسفي على رأس االتحاد االشتراكي:

خاطبني الراحل الحسن 
الثاني قائال: "أريد 
اللقاء بعبد الرحمن 

اليوسفي مجددا، غير 
أنني لم أره منذ مدة، 
وسيكون من الصعب 
أن ألتقيه رأسا لرأس، 

ولذلك أقترح أن تكون 
حاضرا معنا في 

االجتماع حتى يسهل 
التواصل بيني وبين 

اليوسفي"

هكذا نجحت في تقريب وجهات النظر بين 
الحسن الثاني وعبد الرحمان اليوسفي

في هذا الحوار 
يعود عبد الواحد 

الراضي، الذي خلف 
الراحل عبد الرحمن 
اليوسفي على رأس االتحاد 

االشتراكي بعد استقالته في 
العام 2003 وابتعاده عن 
الحياة السياسية، )يعود( 
إلى بعض المحطات من 

حياة سي عبد الرحمن خاصة 
في عالقة األخير بالملك 

الحسن الثاني، الذي تحول 
من خصم سياسي وإديولوجي 
له إلى حليف كبير في قيادة 

أول حكومة قادتها أحزاب 
المعارضة في تاريخ المغرب.

عندما قال لي الملك أنا والمالكي:»نتوما 
مازال صغار طلعو فالدروج«

< عبد الواحد الراضي
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اللقاء الذي رتبته وحضره  مرة، حيث شكل ذلك 
الحبيب المالكي كذلك مناسبة سهلت نسج عالقة 

بين الرجلين.
الثاني  الحسن  ع��اق��ة  أن  وي��ب��دو   
بالراحل عبد الرحمن اليوسفي ستتقوى 
وزيرا  األخير  تسمية  بعد  أكبر  بشكل 

أول
< صحيح.

 في هذه اللحظة أنت كنت قريبا من 
عبد الرحمن اليوسفي. هل كان اليوسفي 
متحمسا لحكومة التناوب أو كان مترددا 
قرب  عن  اليوسفي  يعرف  من  أن  بحكم 
ال  الرجل  أن  يعرف  منهم  واح��د  وأن��ت 

يرغب كثيرا في البروز على الواجهة
يتسابق  ي��ك��ن  ل���م  ال��ي��وس��ف��ي  أن  ص��ح��ي��ح   >
للمناصب. والواقع هو أنه بعد أربعين سنة من 
في  أننا  مشتركة  قناعة  إل��ى  وصلنا  المعارضة 
هو  المغرب  ك��ان  الثاني  الحسن  مع  مواجهتنا 
الضحية، فال الحسن الثاني استطاع القضاء على 
االتحاد االشتراكي، وال نحن كذلك نجحنا في ما 
كنا نسعى إليه. صحيح أننا نجحنا في خلق نوع 
من التصدع لكن وجدنا أننا ال يمكن أن نغير أي 
شيء، فالواقع ومصلحة البالد فرضت علينا أن 
ندخل في تفاهم مع الملك. وأتذكر أن الحسن الثاني 

قال لي يوما أنه لم يجد مع من يتعامل وأن حزب 
االتحاد االشتراكي لديه أطر ويتوفر على كفاءات 
الملك  معهم  اشتغل  فمن  معنا،  االشتغال  ويريد 
الراحل في البدايات غادروا إلى دار البقاء ومن 
كان يثق فيهم خانوه على غرار الجنرال أوفقير 
والمدبوح وآخرون، وفي النهاية اقتنع بضرورة 

االشتغال مع حزبنا.

أتذكر أنه بعد ستة أشهر من تولي عبد الرحمن 
اليوسفي منصب الوزير األول، قال مجموعة من 
اليوسفي  حكومة  أن  الثاني  للحسن  األشخاص 
فاشلة وأنه لم ينجح في ما كان مسطرا له، فرد 
عليهم الملك: »هؤالء هم من كان يجب علي أن أحكم 
لم  األق���دار  أن  غير  االستقالل،  منذ  جانبهم  إل��ى 

تساعد«.

قصة انتخابي رئيسا لمجلس النواب قبل أن تتشكل
حكومة التناوب

الرجل  كنت  أن��ت  المرحلة  تلك  في   
الثالث في هرم الدولة، بعد الملك الحسن 
اليوسفي كوزير  الثاني ثم عبد الرحمن 
أول، وأنت ثالثا بصفتك رئيسا للبرلمان. 
من المؤكد أنه كان بينكم تواصل وتنسيق 
بين السلط، خاصة وأنكما كنتما تترأسان 
على التوالي السلطة التنفيذية والسلطة 

التشريعية؟
< كنت أراه بشكل شبه يومي سواء في منزلي أو 
في إقامته أو في الحزب أو في المكتب. من المؤكد 
التي  ال��ق��رارات  جميع  أن  بحكم  ننسق،  كنا  أننا 
تتخذها الحكومة كان يلزمها قانون والقانون تتم 
أن  إذن  المؤكد  فمن  البرلمان،  في  عليه  المصادقة 
في  كانت  أترأسها  كنت  التي  التشريعية  السلطة 
تنسيق مع السلطة التنفيذية التي كان يرأسها عبد 

الرحمن اليوسفي.
من  الكثير  بيننا  وك��ان  لليوسفي،  صديقا  كنت 
التقدير، أكثر من ذلك تربطنا عالقات عائلية، كما أن 
زوجته كانت صديقة لزوجتي، وكان يستشيرني في 

عدد من األمور.
االنتخابات  بعد  أنه  األول  في  المثير   
رئيسا  أصبحت   ،1997 لسنة  التشريعية 
الرحمن  عبد  يشكل  أن  قبل  للبرلمان 
حكومة   1998 سنة  بداية  في  اليوسفي 
في  مرة  ألول  تحدث  واقعة  في  التناوب، 
تتكرر  أن  قبل  المغربية  السياسة  تاريخ 
في  رفيقك  مع   2017 سنة  الثانية  للمرة 

الحزب الحبيب المالكي؟
جاء  التناوب  حكومة  تشكيل  بعد  أنه  أتذكر   >

علي  سهلتي  »راك  ل��ي  وق���ال  وشكرني  اليوسفي 
مجلس  رئاسة  على  أنني حصلت  بحكم  الخدمة«، 
النواب بأغلبية كبيرة، وهي األغلبية نفسها التي 
الرحمن  عبد  األستاذ  حكومة  بعد  ما  في  ستشكل 
اليوسفي، فاألحزاب التي صوتت علي هي نفسها 

التي كونت حكومة التناوب.
 يقال أن الحسن الثاني هو من قام بذلك 

بشكل متعمد؟
< ن��ع��م ي��ب��دو أن���ه ق���ام ب��ذل��ك ع��م��دا، بحكم أن 
الحكومات التي سبقت حكومة التناوب كانت تتشكل 
بدون أغلبية، فعلى سبيل المثال وفي العام 1977 
كان غالبية أعضاء البرلمان أشخاص مستقلون غير 
منتمين ألي حزب، وكانوا يسمون »األحرار«، وهم 
نفسهم الذي كونوا في ما بعد حزب »التجمع الوطني 
لألحرار«، غير أن الحكومة تشكلت قبل ذلك ورئيس 
مجلس النواب كان معروفا قبل ذلك. وفي العام 1963 
الذي  هو  الخطيب  الدكتور  أن  المعروف  من  كان 
سيترأس مجلس النواب، ونفس الشيء في العام 
1984 حيث كان من المعروف أن أحمد عصمان هو 
العام  وفي  النواب،  لمجلس  رئيسا  سيكون  ال��ذي 
1993 كان معروفا أن جالل السعيد هو من سيكون 

رئيسا للمجلس.
 وماذا عن سنة 1997، التي كنت أنت هو 

رئيس مجلس النواب؟
< كان هناك صمت مطبق وال أحد كان يعرف من 
سيكون رئيس المجلس، كما أن الحكومة لم تتشكل 
بعد، فترك األمر للبرلمان ليدبر أموره وسحبت الدولة 
يدها عن البرلمان وتركته يتصرف بكل حرية، وكانت 
في تلك العملية إشارة بليغة، وهي أننا دخلنا عهدا 

جديدا وسلوكا جديدا في الحياة السياسية.
لما دخلنا البرلمان وجدنا أن األغلبية السابقة 
ليست لديها أي تعليمات، فاتفقنا على تأجيل مسألة 
انتخاب رئيس المجلس ل� 48 ساعة، فاجتمع أعضاء 
السيد  من  كل  فاقترح  مرشحهم،  الق��ت��راح  الكتلة 
واالشتراكية«  »التقدم  حزب  عن  العلوي  إسماعيل 
وسعد العلمي عن حزب »االستقالل« أن يتم ترشيحي 
السابقة  األغلبية  قامت  بينما  المجلس،  لرئاسة 

بترشيح امحند العنصر.
لما ذهبنا إلى انتخابات الرئيس عبرت العديد من 
األحزاب عن دعمها لي بصفتي مرشح أحزاب الكتلة، 
فصوتت علي أحزاب الكتلة كما صوت لي أيضا حزب 
المحجوبي أحرضان الذي كان حينها منفصال عن 
العنصر،  امحند  يترأسها  التي  الشعبية  الحركة 
وصوت لي كذلك حزب »األحرار« ويبدو أن »العدالة 
والتنمية« كذلك صوتوا لصالحي، وهكذا فزت برئاسة 
مجلس النواب منذ الدور األول بواقع 224 صوتا، 
في  أغلبية  لها  الكتلة  أن  الفترة  تلك  في  فاتضح 
البرلمان مما سهل المأمورية بالنسبة لعبد الرحمن 
اليوسفي الذي شكل الحكومة من غالبية األحزاب 

التي صوتت لنا في مجلس النواب.
التلفزيونات  ألح��د  ل��ك  حديث  ف��ي   
ساعات قليلة فقط بعد وفاة عبد الرحمن 
اليوسفي وصفت فيه األخير ب�»العماق«. 

لماذا؟
< في السياسة وفي عدة ميادين أخرى في الحياة 
هناك أنواع من البشر، هناك العمالقة وهناك األقزام. 
والراحل عبد الرحمن اليوسفي من طينة العمالقة، 

وليس من األقزام.

عندما وجه اليوسفي 
رسالة مشفرة ألعضاء 

الحزب ألخلفه ككاتب أول 
بعد استقالته

أنت من كنت خليفة   بالمناسبة 
عبد الرحمن اليوسفي ككاتب أول 
لاتحاد االشتراكي بعد استقالته 
السياسية في  الحياة  وابتعاده عن 

العام 2003.
< لما قرر اليوسفي االبتعاد عن الحياة 
رسالة  ك��ت��ب   2003 ال��ع��ام  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي��ة 
استقالته وسلمها لي شخصيا، رغم أنني كنت 
السياسي  المكتب  أعضاء  من  عضوا  فقط 
لالتحاد االشتراكي، وقال لي أن علي أن أبلغ 

تلك الرسالة لباقي األخوان.
سنوات بعد ذلك باح لي بالسبب الذي جعله 
يسلمني رسالة استقالته دون غيري من باقي 
أعضاء المكتب السياسي، قال لي أنه فعل ذلك 
في محاولة منه إليصال رسالة لباقي أعضاء 
الحزب كونه يرغب في أن أكون أنا خليفته 

في الحزب ككاتب أول. 
هذا األمر كتبته في مذكراتي التي قرأها 
الراحل عبد الرحمن اليوسفي، وفي الحقيقة 
كنت سعيدا ألن كتابي أصدرته وهو مازال 
على قيد الحياة. وهذا األمر يقوله اليوسفي 
كذلك في مذكراته، التي أكد فيها أنه ترك لي 
نص استقالته من الحزب. فكانت له رغبة في 
أن أكون أنا خليفته ككاتب أول للحزب من 

بعده.

أتذكر أنه بعد تشكيل 
حكومة التناوب جاء 

اليوسفي وشكرني 
وقال لي "راك سهلتي 
علي الخدمة"، بحكم 

أنني حصلت على رئاسة 
مجلس النواب بأغلبية 
كبيرة، وهي األغلبية 
نفسها التي ستشكل 

في ما بعد حكومة 
األستاذ عبد الرحمن 

اليوسفي

< الراحل اليوسفي في حديث مع عبد الواحد الراضي
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 رحم اهلل عبد الرحمن اليوسفي، علما 
من  الكثير  ف��ي  منه  قريبا  كنت  أن��ك 
ذلك  بعد  ثم  الكتلة  أحزاب  اجتماعات 
التي ترأسها  التناوب  كوزير في حكومة 

الراحل.
< رحمة الله عليه، فهو شخص بصم بشكل كبير 
الحياة الوطنية، وأبان للناس ممن يتعاطون العمل 
السياسي كيف يمكن أن يتعاملوا في هذا الميدان، 
للحفاظ على كرامتهم واستقامتهم، وأن يبقوا دائما 
الرحمن  عبد  من  ينهل  أن  اإلنسان  على  شرفاء. 
والخصال  ذكرت  التي  األوص��اف  هاته  اليوسفي 

الحسنة والطيبة.
 هل تحتفظ ذاكرتك ببعض الذكريات 
عن الرجل، فقد كنت تلتقيه على األقل 
في اجتماعات الكتلة، كما اشتغلت معه 
في حكومة التناوب بعدما تقلدت وزارتين 
مختلفتين، وزير التربية الوطنية وبعد 
وزارة  م��ن��ص��ب  ال��ح��ك��وم��ي  ال��ت��ع��دي��ل 

الفاحة؟
ل��دي ع��الق��ات شخصية  أن��ه ليست  ال��واق��ع   >
متميزة مع الراحل، بحكم أنني »حدودي« ونفس 
واح��د شاد  ف�»كل  اآلخ��ر  هو  بها  يتمتع  الخصلة 

تيقارو«، كما أن المحيطين به لما كان وزيرا أول 
كانوا يمنعون كل اتصال مباشر به.

سمي  م��ا  مسؤولية  حكومته  ف��ي  تحملت  أن��ا 
ب�«التربية الوطنية«، وفي الواقع كنت مسؤوال فقط 
عن التعليم االبتدائي واإلعدادي، وكان قطاع التعليم 
موزعا بين أربعة وزراء كنت واحدا منهم، فكان 

الراحل اليوسفي مجبرا على ذلك، بحيث أنه هو 
نفسه قالها في استجواب، حيث تم توزيع الوزارات 
على عدد كبير من األحزاب والوزراء بشكل واسع 
بعد  تقلدتها  التي  الفالحة  وزارة  أن  كما  ج��دا، 
التعديل الحكومي كانت موزعة بدورها بين ثالثة 
ثم  ذاتها  في حد  الفالحة  وزارة  كانت  إذ  وزراء. 
وزير  نفوذ  تحت  تكن  لم  التي  القروية  التنمية 
الفالحة، ثم المياه والغابات التي لم تكن هي كذلك 
تحت نفوذه، فإذا حذفنا التنمية القروية والمياه 
نترك أي شيء  فلن  الفالحة  والغابات عن وزارة 

للوزير المشرف على القطاع.
كان بعض اإلخوان الصحفيين يطلبون مني أن 
أعبر لهم عن ارتساماتي بخصوص تلك التجربة، 
من  ب��ن��وع  منها  خ��رج��ت  أن��ن��ي  لهم  أق���ول  فكنت 
اإلحساس بالغبن، ففي التعليم لم أستطع أن أطبق 
كان  وما  الحكومي  التصريح  في  مخطط  هو  ما 
يخالجني شخصيا، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع 
الفالحة، حتى وإن بذرنا بعض البذور حيث أننا 
تركنا بعض البصمات الجيدة، فعندما ألتقي برجال 
التعليم يشكرون وينوهون ببعض المنجزات، على 
غرار تجميع األسر، وإحصاء الموظفين األشباح 

وأشياء أخرى.

 ما تقييمك لفترة الراحل عبد الرحمن 
اليوسفي؟

< مسيرة عبد الرحمن اليوسفي ال يمكن إال أن 
ننحني لها، هذا هو الواقع، وإن كان البعض يؤاخذ 
عليه في فترة من فترات حياته أنه كان »متطرفا« 
وأنا أضع هذه العبارة بين مزدوجتين، فقد قرأت 
االجتماعية،  الوسائط  في  القبيل  هذا  من  أشياء 
وكأنهم يؤاخذون عليه ذلك. في اعتقادي أن هذا 
ليس سيئا، فاإلنسان يمر من مجموعة من المراحل 

و«الراس لي مكيدور كدية«.
الراحل عبد الرحمن اليوسفي ظل متجها إلى 
القيم والمبادئ التي اختارها لنفسه، طبعا ال أحد 
يكره أن تسير األمور بسرعة كبيرة، لكن على المرء 
اإليجابية  ب��ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ت��ج��رب��ة  أي  ي��ق��ي��م  أن 

والسلبية.
 هل لديك بعض الذكريات الخاصة مع 

عبد الرحمن اليوسفي؟
< في الحقيقة لم أتعرف عليه بشكل كبير، لكن 
ما بقي راسخا في ذهني أنه في أحد اجتماعات 
األغلبية حضره جميع نواب األغلبية، مع التذكير 
أن األغلبية كانت مخضرمة، ولما أعطاني الكلمة 
واالشتراكية«  »ال��ت��ق��دم  ووص���ف  ب��ح��زب��ي  أش���اد 
ب�«الحزب العتيد«، وأكد أن األمر ليس مجاملة، فال 
أحد كان يرغمه أن يقول ذلك، علما أننا كنا وزيرين 
وسعيد  ال��ع��ل��وي  )إس��م��اع��ي��ل  حكومته  ف��ي  ف��ق��ط 

السعدي(، وهذه الكلمة أثرت في بشكل كبير.
لكن في الحقيقة أتأسف لكونه لم يكن »كيضرب 
على الطبلة«، فهو رجل ودود وطيب التعامل وال 
يجرح أحدا. أتذكر أنني في حكومته لما كنت وزيرا 
عدد  في  ملموسة  زي��ادة  طلبت  الوطنية  للتربية 
المدرسين، فقط في التعليم االبتدائي واإلعدادي، 
بحكم أنني كنت وزيرا مكلفا بهاذين المستويين 
فقط، ووضعنا إسقاطات على خمس سنوات، حيث 
كان في اعتقادي أن الحكومة ستستمر بدون تغيير 
لخمس سنوات، وتبين لنا أنه إذا أردنا أن نضمن 

تعميم التعليم على الجميع وأن نحسن من جودته 
نوظف  أن  فعلينا  المدرسي،  الهدر  نحارب  وأن 
12500 مدرس، غير أن وزارة االقتصاد والمالية 

كانت مقيدة بما فرض على البالد 
بخصوص المخطط سيء الذكر 
المتعلق بالتقويم الهيكلي، فلم 
تمنحنا سوى 600 منصب، 
بشدة،  صرخت  أنني  غير 
قبل  أن���ه  حينها  وأت���ذك���ر 
اج��ت��م��اع مجلس  ان��ع��ق��اد 
الوزراء الذي يترأسه الملك، 
عن  ممثل  بين  اتصال  يقع 
والمالية  االق��ت��ص��اد  وزي���ر 
أنا  ال��������وزراء،  وال����س����ادة 
معي  ت��واص��ل  شخصيا 
للوزراء  ال��ع��ام  الكاتب 

ورغ��م أن��ه رج��ل طيب 
غير أنني صرخت في 
وجهه، وكان اللقاء 
رئاسة  م���ق���ر  ف����ي 
ووصل  الحكومة، 
ص������دى ص���راخ���ي 

للملك الراحل الحسن 
دخلنا  وع��ن��دم��ا  ال��ث��ان��ي، 
مجلس الوزراء قال الملك 
أنه وصله أن السيد وزير 
غاضب  الوطنية  التربية 
للقطاع  خصص  م��ا  على 

)التعليم  ع��ن��ه  ال��م��س��ؤول 
االبتدائي واإلعدادي( وأنني 
طلبت مناصب أكثر من التي 
منحت لي في قانون المالية، 
إمكانيات  أن  أي��ض��ا  وق���ال 

البالد محدودة، لكن رغم ذلك 
م���ن عدد  ال���رف���ع  ي��ت��م  أن  ق����رر 

6000 منصب كل  إلى   600 المناصب من 
سنة، فحصلنا في تلك السنة فعال على 6000 

منصب غير أن العدد تقلص في السنة الموالية.

في تلك الحكومة كذلك قمنا بإحصاء الموظفين 
أن��ه في  ال��ذاك��رة  األش��ب��اح، ووجدنا إن لم تخني 
التعليم االبتدائي واإلعدادي أن هناك 1600 موظف 
يعودوا  أن  إما  أمام خيارين،  شبح، ووضعناهم 
لالشتغال أو »يمشيو فحالهم«، غير أنني مع األسف 
لم يطل بي المقام في منصب وزارة التربية الوطنية 
إذ بقيت فيها لمدة سنتين وثالثة أشهر، ومع كل 
عن  أبتعد  جعلني  بمرض  أصبت  قد  كنت  أس��ف 
ممارسة مسؤوليتي بشكل مباشر لمدة ال تقل عن 
ل��م تستمر نفس  ذه��اب��ي  وب��ع��د  أش��ه��ر،  أرب��ع��ة 

السياسة.

إسماعيل العلوي وزير التربية ثم الفالحة في حكومة اليوسفي:

مسيرة عبد الرحمن 
اليوسفي ال يمكن إال 

أن ننحني لها، هذا 
هو الواقع، وإن كان 
البعض يؤاخذ عليه 
في فترة من فترات 

حياته أنه كان 
"متطرفا"  في 

اعتقادي أن هذا 
ليس سيئا، فاإلنسان 
يمر من مجموعة من 
المراحل و"الراس لي 

مكيدور كدية"

الراحل لم يكن يضرب على الطاولة وصراخي 
جعل الملك يحول رقم 600 إلى 6000

الغــالفالعدد : 901 | من 4 إلى 10 يونيو 2020
يركز السيد موالي إسماعيل العلوي، األمين العام السابق 

لحزب "التقدم واالشتراكية" الذي اشتغل مع اليوسفي في 
حكومة التناوب، كوزير للتربية الوطنية ثم كوزير للفالحة، 

)يركز( في حديثه عن الفقيد على بعض خصاله، ويلخص كل 
شيء في السطر األول من كالمه بقوله أن "سي عبد الرحمن 

أبرز للذين يتعاطون للعمل السياسي كيف يمكنهم أن 
يشتغلوا بشرف وكرامة واستقامة".

< إسماعيل العلوي
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خطة المرأة التي أثارت زوبعة كانت مصدر فخر لليوسفي

خطوة  يتتبع  اليوسفي  الرحمن  عبد  ك��ان 
بخطوة مشروع التحضير للخطة الوطنية للمرأة 
في التنمية وكان على اطالع بكل شيء، وكان 
متحمسا لما نقوم به، كما كان مسرورا لكوننا 

كنا نشتغل تقريبا بدون ميزانية.
الدار  بمدينة  كنا  األي��ام  أح��د  في  أن��ه  أتذكر 
البيضاء، حيث نظمت وزارتنا ألول مرة المعرض 
احتضنه  ال���ذي  ال��ن��س��وي،  للتضامن  الوطني 
أن  ف��ق��رر  البيضاء،  ب��ال��دار  ال��دول��ي  ال��م��ع��رض 
يرافقني لزيارة المعرض، ركبت معه في سيارته 
ولما وصلنا كان سعيدا جدا بحفاوة االستقبال 
ال��س��ي��دات وال��ع��ارض��ات أخ��ذن معه  أن  وكيف 
مجموعة من الصور، وأغلبهن نساء من العالم 
القروي يشتغلن في األنشطة المدرة للدخل وفي 
مجموعة من التعاونيات، كما أنه فرح لمبادرتنا 

وبقدرتنا على االبتكار.
أتذكر أن عبد الرحمن اليوسفي كان مسرورا 
لما قمنا به، حيث كانت تظهر عليه معالم الفرح 
من خالل ابتسامته، وأتذكر أنه أشاد بالعمل، 
فأعطانا دفعة معنوية خاصة وأننا كنا في السنة 
األولى من حكومة التناوب نشتغل في ظروف 
جد صعبة، بحكم أننا لم نكن نتوفر على ميزانية 
ب��ال��م��ط��ل��ق، ل��ك��ن ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك ك���ان الب���د أن 

نشتغل.
الدار  في  مهمة  في  كنت  أخ��رى  مناسبة  في 
سيستقبل  أن��ه  لي  وق��ال  بي  فاتصل  البيضاء 
الخارجية  وزي��رة  أول��ب��راي��ت،  مادلين  السيدة 
حول  ورق��ة  له  أع��د  أن  مني  وطلب  األمريكية، 
التنمية،  ف��ي  ال��م��رأة  إلدم���اج  الوطنية  الخطة 
فخر،  مصدر  الخطة  هذه  كانت  إليه  فبالنسبة 
وكان يعتز بذلك العمل ويتكلم عنه كثيرا خاصة 
فال  المغرب  في  أما  الخارجي،  المستوى  على 
يتحدث عن األمر كثيرا ألنه ال يريد أن يتدخل في 
النقاش العمومي ألن همه كان هو تمرير المشروع 
بسالسة، بقدر ما كان يترأس لجنة وزارية للعمل 
على تنزيل كل مضامين الخطة باستثناء ما هو 
مرتبط بالمدونة، بحكم أن األخيرة كان لها أثر 

خاص.
لقاءاتي معه كانت في شهر يونيو من  آخر 
بعض  واق��ت��رح  استقبلني  حيث   2000 سنة 
األسماء بحكم أنه كان بصدد تكوين لجنة تضم 
5 نساء و15 من العلماء والمتخصصين لدراسة 
المقترحات في ما يخص المدونة وتقديمها بعد 
مقاومة  هناك  كانت  أن��ه  غير  الملك،  إل��ى  ذل��ك 

شديدة، حيث أن اللجنة لم تجتمع.
أتذكر في تلك الفترة أنه استقبل كذلك حوالي 
26 صحفيا فرنسيا، وطلب منا أن نعد له 26 
الوطنية  للخطة  المتضمنة  الوثيقة  نسخة من 
إلدماج المرأة في التنمية، وكل وثيقة تتضمن 
أكثر من 200 صفحة، ولم تكن لدينا اإلمكانيات 
المادية لطبعها، رغم ذلك قمنا بطبعها وأرسلناها 
من  كل ضيوفه  على  الخطة  ف��وزع مشروع  له، 

الصحفيين الفرنسيين ممن قاموا بزيارته. أقول 
هذا الكالم حتى أبين أنه كان يتتبع كل صغيرة 

وكبيرة.
من األشياء التي تثيرني فيه قدرته الخارقة 
للعادة على التحمل والصبر بشكل غريب، فكان 
يعيش كل يوم مقاومة شديدة، خاصة في المرحلة 
األولى من حكومته قبل التعديل، هذه المقاومة 
يهاجمونه  كانوا  ممن  حلفائه  أقرب  من  كانت 
من  كذلك  يعاني  ك��ان  أن��ه  كما  مستمر،  بشكل 

الصراعات داخل حزبه، وباإلضافة إلى ذلك كان 
يقاوم بعض مكونات الدولة العميقة التي لم تكن 
تنظر بعين الرضى لالنفتاح السياسي وبروز 
أصبح  ال��ذي  الحرية  وج��و  المدني  المجتمع 

سائدا، وكذا حرية الصحافة.
ولكل ذلك يمكن أن نقول أن السيد عبد الرحمن 
منا  ض��اع  استثنائيا  شخصا  ك��ان  اليوسفي 
جميعا، لكنه سيبقى في الذاكرة، فكان قمة في 
دولة  رجل  كان  بالمبادئ.  ومتشبثا  التواضع 

بامتياز، ولم يكن سياسيا عاديا، بحكم أنه كان 
يضع المصالح العليا للوطن فوق أي اعتبار، 
بما فيها القضايا التي كانت تمس حزبه، فكان 
الحكومة،  أول لجميع أحزاب ومكونات  وزيرا 
أنه  الحكمة واللباقة، بحكم  ويتمتع بكثير من 
عاش عشرات السنين في الخارج، فكون قدرة 
وخلق  اإلنسانية  العالقات  تدبير  على  هائلة 
اإلجماع والتوافقات، فهو حقا شخص استثنائي 

ووفاته تمثل خسارة كبرى بالنسبة للمغرب.

< سعيد السعدي
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يمكنك تمييز إنسان رائد بالسهام المغروسة في 
ظهره. هكذا ظل عبد الرحمان اليوسفي متقدما في 
الصفوف األمامية دوما من مرحلة المقاومة ومعركة 
التحرير إلى بناء الديمقراطية، تفتت حزب بين يديه 
مثل كعكة باردة، بسبب طول الضربات من األصدقاء 
والخصوم، جرب قطع السالح على يديه، وشحذ قلمه 
في معركة قاسية، قادته إلى طلب استصدار حكم 
ب��اإلع��دام ومنفى طويل. ك��ان ق��دره دوم��ا أن يكون 
طليعتها،  ف��ي  فكان  المقاومة  احتاجته  مسعفا، 
واحتاجته الثورة فامتطى فرسه في غمارها، ولبس 
وطنية  حقوقية  معارك  به  استنجدت  لما  البدلة 
وقومية، ولما كاد الحزب ينشطر بعد رحيل بوعبيد 
كان ملحم أجزائه، وحين كاد الوطن يصاب بالسكتة 
القلبية قاد مغامرة شجاعة للمصالحة الوطنية بين 

القصر والحركة الوطنية.
 شحذت على ظهره سيوف ونصال، فما ضعف 
وال الن. ولما أحس أن الزمن غير الزمن، قدم استقالته 
من السياسة في ما يشبه النعي األخير، وتفرغ لما 
»ما  واس��ت��رج��اع  العمر  سلة  ف��ي  فاكهة  م��ن  تبقى 

جرى«.

بطل الحروب العادلة.. وضحيتها

قدر لعبد الرحمان اليوسفي أن يقيم في مفاصل 
حاسمة من التاريخ المغربي، زعيما وقائدا، مقاوما 
وحقوقيا، إعالميا ورجل دولة. ومنذ والدته بطنجة 
سيعبر المدن الكبرى التي وشمت كل واحدة منها، 
ال��رب��اط فالدار  إل��ى  ج��زءا من م��س��اره، من مراكش 
البيضاء، قبل أن يجد نفسه في منفى طويل بمنتجع 
الفتى العربي فيها كان »غريب الوجه  »ك��ان«، لكن 
واليد واللسان« كما يقول المتنبي، لوال أن فرنسا 

كانت أشد رأفة به، بما نسج فيها من صداقات وما 
تقاسمه على أرضها من قضايا حاسمة في التاريخ 
اإلنساني، من المقاومين والوطنيين وأبطال »الحروب 
العدميين  إلى قوميي ميشيل عفلق حتى  العادلة« 
والفوضويين من التروتسكيين إلى الماويين، ومن 
الشيوعيين إلى االشتراكيين الطوباويين. لكنه ظل 
وهن  على  وهنا  حملته  التي  البالد«  »ري��ح  يحمل 
في  له  ص��ورة  ظهور  فمجرد  المنافي.  في  ولفظته 
الدنيا  يقيم  كان  عابر،  بشكل  المغربي  التلفزيون 
ويقعدها. زلزال شهدته التلفزة المغربية بسبب مرور 
بالثورة  الذي كان يحلم  اليوسفي  المعارض  وجه 
وي��خ��ف��ي أس��ل��ح��ة ال��م��ق��اوم��ة ت��ح��ت س���ري���ره في 

المستشفى.
وحين كان عبد الرحيم بوعبيد على فراش الموت، 
كان يعي صعوبة خالفته بوجود قطبين متناحرين: 
األموي، البدوي النقابي، واليازغي الداهية الماسك 
بزمام التنظيم الحزبي لكنه خارج اإلجماع، فحضر 
التمزق  م��ن  كمنقذ  اليوسفي  الرحمان  عبد  اس��م 
التسعينات. كان حزب االتحاد  الداخلي في بداية 
االشتراكي للقوات الشعبية يقترب من األسطرة، أكبر 
قوي  تنظيم  وله  األط��ر  معارض يضم خيرة  حزب 
وصحافة حزبية مؤثرة ونقابة وازنة، لكنه من الداخل 
كان أشبه ب�«سلة أفاعي«، لذلك لم يلبث به المقام 
طويال، حتى وجد نفسه يضرب الطاولة في غضبته 
الشهيرة يوم 17 شتنبر 1993، ليسافر إلى »كان« 

مرة أخرى.
ترك حزب الوردة الذي أنهكه، وهو الذي ظل يحمل 
وزر عشقه في مبناه أو في منفاه كما بطل »مأساة 
تربة  الذي نبت من  باإلنسان  ال��واق«: »جدير  واق 
أرضه أن يحمل في بذوره خاليا جنين وطنه الكبير«، 
وقلب الطاولة على الحكم الذي لم يلتزم بما عاهد، 

إذ بعد انتخابات 25 يونيو 1992 التي أعطت أغلبية 
وحزب  االشتراكي  االتحاد  الوحدة:  لحزبي  وازنة 
االستقالل، تدخل إدريس البصري بشكل فاضح في 
انتخابات الثلث الناجي ووضع الكثير من الملح في 
الطنجرة، فرحل اليوسفي بشكل مدوي، وعاد إلى 
»كان« التي أصبحت فيما بعد مطبخا لتهيئ الوجبة 

التي سيكون عليها المغرب الجديد.

الزعيم الذي كادت تقتله وردة

في 8 يناير 1992 أصبح عبد الرحمان اليوسفي 
كاتبا أول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، في 
ظل وضع حزبي يتسم باشتداد الصراع بين جماعة 
الرباط التي كان محمد اليازغي قطب رحاها، وجماعة 
األموي  نوبير  محمد  يشكلها  ك��ان  التي  البيضاء 
ورموز المقاومة والشبيبة االتحادية بزعامة محمد 
الساسي. كان محور الصراع هو البنية التنظيمية 
والمؤسسة اإلعالمية، أما على المستوى السياسي 
ال��ع��ام، ف��ق��د ك���ان ج���دار ب��رل��ي��ن ال���ذي أس��ن��د عليه 
الخليج  وح��رب  انهار،  قد  أحالمهم  االشتراكيون 
الثانية فككت عرى القوميين، وفي الداخل حصلت 
هبة حقوقية بعد إطالق سراح المعتقلين السياسيين 
وعودة المنفيين وصحوة الكتلة الديمقراطية التي 
تأسست في ماي 1992، وبداية بروز الطالئع األولى 
لإلسالميين، ووعد الحسن الثاني بتغيير الدستور 
عرضين  وتقديم  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي  التدخل  وع��دم 
وفيا  يبقى  ال  النهر  وألن حتى  توافقي«،  ل�«تناوب 
لمجراه، فقد حدثت تصدعات كثيرة داخل الحزب 
كان يخفيها إلى حين: وجود عدو خارجي مشترك 

اسمه السلطة أو النظام أو الحكم.
ت��وال��ى ال��ض��غ��ط ال��داخ��ل��ي ع��ل��ى ع��ب��د الرحمان 

اليوسفي الذي لم يستطع وهو كاتب أول لالتحاد 
أن يضبط  وال  الجريدة،  في  يتحكم  أن  االشتراكي 
النقابي المنفلت نوبير األموي، وال الشبيبة االتحادية 
إلى حزب  أنها تحولت  لو  كما  بدا  التي  بنشرتها 
الخطاب  ف��ي  ق��وة  م��ن  مثلته  لما  ال��ح��زب،  داخ���ل 
والمبادرة. وشحذ أنصار محمد اليازغي سيوفهم 
في وجه الكاتب األول لالتحاد االشتراكي الذي تبين 
أنه كما لو كان يقف فوق ماء متجمد شديد االنزالق، 
فقدمت له الدولة ورقة رابحة � من حيث ال تدري � في 
17 شتنبر 1993 ليقلب الطاولة ويهاجر إلى »كان« 
ليعود منها بطال، بعدما آلمته شوكة الوردة التي لم 

يتمّل كثيرا بجمال عطرها.

العود أحمد

النار دوما يمكن الوثوق بها طالما بقيت وسط 
موقدها، أما إذا نشبت في السطح فال أحد يمكن 
الوثوق بها، هكذا كانت األمور تجري داخل االتحاد 
منفاه  نحو  اليوسفي  غ���ادره  ل��ذل��ك  االش��ت��راك��ي، 
االختياري في خريف 1993، واستغل محمد اليازغي 
الفرصة بصفته نائب الكاتب األول، وبدأ الصراع 
حول التسمية والصفة، هل المقرر التنظيمي ينص 
على نائب الكاتب األول أم كاتب أول بالنيابة، تضخم 
جسد الشبيبة االتحادية مع الشاب الملتحي محمد 
الساسي، ومع البلدوزر النقابي نوبير األموي، الذي 
اعتبر أن رفاق الحزب خانوه وهو في السجن بسبب 
عبارة »المناقطية« )اللصوص األراذل في حق وزراء 
الحكومة( في تصريح لجريدة »إلموندو« اإلسبانية 
منذ أبريل 1992، وأخذوا ينسجون ثوب التناوب 
قدمهما  اللذين  العرضين  مع  خاصة  جسده،  على 
الراحل الحسن الثاني ألحزاب الكتلة الديمقراطية، 

اليوسفي: ما جرى صار بالبال

مقاوم، وطني، اشتراكي، ثوري، 
مصلح، حقوقي، سياسي، 

إعالمي، نقابي، زعيم حزب ورجل 
دولة... كان مثل نهر ضخم 
تلتقي فيه شرايين أودية 

عديدة، قاد حزبا أصبح مثل 
"العربة المهترئة« على حد 

تعبيره، وأنقذ وطنا من السكتة 
القلبية، وفي كل مساره ظل 

محافظا على نقائه وطهرانيته، 
لذلك احتفى به المغاربة بشكل 
ملفت غداة رحيله، كما لو أنهم 
ينعون معه زمنا سياسيا برمته.

زينب مركز

zaraaa10@hotmail.fr 
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 وكادت تقتله وردة

بورتريه
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وألن أولى ضحايا الصراعات هي الحقيقة، فإن لغة 
القوي دوما هي أشبه بكالم جديد كما يقول جورج 
أورويل في روايته »1984«، فكل طرف كان يتصارع 
على تاريخ االتحاد االشتراكي، ويدعي امتالك شرعية 
تمثيل رموزه التاريخية، ويقصي اآلخر في ما يشبه 

صراع الديكة. 
أخذ محمد اليازغي يهمش معارضيه في اإلعالم 
الحزبي، وبدأ الصراع على الرقعة التنظيمية يشتد، 
فأعلن محمد نوبير األموي عن إضراب 25 فبراير 
1994 في عز المباحثات مع القصر لترتيب التناوب 
البيضاء  الدار  إلى  بوستة  محمد  ذهب  التوافقي، 
حيث التقى الزعيم النقابي سرا، كما كان قد صرح 
المرحوم نفسه، دام النقاش ساعات طويلة، اقتنع 
استثنائيا  وطنيا  مجلسا  وع��ق��د  النقابي  معها 
للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ليعلن بضعة أيام 
قبل تنفيذ اإلضراب الوطني، عن تأجيله إلى أجل 
غير مسمى، إلى أن تم رفض العرض الثاني من طرف 
محمد بوستة بسبب وجود إدريس البصري، حيث 
قال للحسن الثاني: »نحن ليس لدينا أغلبية بسبب 
تزوير االنتخابات، وثانيا أمام أخالقي والتزاماتي 
بمبادئ أدافع عنها، لن يقبل مني أبدا أن أقف أمام 
برلمان بهذا الشكل وأقدم حكومة وبجانبي إدريس 

البصري الذي كنت أقول فيه كل هذا الكالم«.
أدرك الحسن الثاني أن االشتراكيين في فرنسا 
وإسبانيا، والوطنيين من جبهة التحرير في الجزائر 
اإلسالميين،  بسبب  أهلية  ح��رب  في  دخلت  التي 
يحتاجون إلى رسالة سياسية، فكان عبد الرحمان 
اليوسفي، جوابا ذكيا على مرحلة لم تنجح مذكراته 

أن تضيء الكثير من عتمتها.
أصبحت فرنسا قبلة الزعماء السياسيين المغاربة 
من محمد بوستة إلى نوبير األموي ومحمد الساسي 
وخالد السفياني، ورموز المقاومة وجيش التحرير 
في الحزب ومحمد بن سعيد آيت يدر وعلي يعتة. 
كلها تضغط على الفارس الذي ترجل عن حصانه 
عاد  وهكذا  ال��وغ��ى،  ساحة  إل��ى  جديد  من  للعودة 
اليوسفي إلى المغرب في ربيع 1995 كبطل ومنقذ 
لمرحلة شديدة  ب��ن��ائ��ه  غ��م��رة  وف���ي  ال��ض��الل،  م��ن 
الحساسية وااللتباس في انتقال دولة بين ملكين، 
عديدين  أصدقاء  فقد  معارض،  حزب  أكبر  وتفتت 
واكتسب أصدقاء جدد، وأصيب بالحسرة في أكثر 
العزيز  عبد  السابق  مستشاره  حكى  مرحلة.  من 
النويضي، أنه كان برفقته لما بعث له محمد السادس 
الملك الشاب رسالة خاطبه فيها باسم »صديقنا«، 
فمازحه: »ها قد أصبحت صديقا للملك«، فأجابه بنبرة 
حزينة: »لقد اكتسبت صديقا وفقدت أصدقاء كثر«.

ألم يخاطب االتحاديين الذين كان في حاجة ماسة 
المركزية  اللجنة  اجتماعات  أح��د  في  دعمهم  إل��ى 
للحزب: »أنا بينكم، لكني أشعر بالعزلة كما لو أني 

وحيد«؟

صار بالبال

حين هاتفه الراحل الحسن الثاني ب�«كان«، لم يمل 
في  متقدما  أحرز شوطا  ولكنه  اليوسفي شروطا، 
التوافقات مع الملك الراحل: إصالح الدستور في 
1996، انتخابات قال الحسن إنه حرم على نفسه 

وعلى إدارته التدخل في نتائجها، إلغاء الثلث غير 
المباشر، منح صالحيات أوسع للوزير األول، وكان 
سنده، الذي يثق به هو محمد عابد الجابري، قبل 

الفقيه البصري.
عاد عبد الرحمان اليوسفي إلى أرض الوطن في 
أبريل 1995 ورتب لعودة رفيقه في الكفاح الفقيه 
البصري في صيف السنة ذاتها، وأمسك الجريدتين 
وبدأ يعيد ترتيب التنظيم الحزبي، لكنه ترك العديد 
من المشاكل تتراكم دون حسم بعبارته الشهيرة كلما 

أخبر بقضية حارقة »صار بالبال«.
يوم كانت تحط الطائرة التي تقل الفقيه بمطار 
الدار البيضاء، كان محمد البريني قد كتب افتتاحية 
لعبد  فيها  ينتصر  االشتراكي  االتحاد  يومية  في 
الديمقراطي  العمل  واستراتيجية  بوعبيد  الرحيم 
ضدا على الفكر االنقالبي. أغضبت االفتتاحية أنصار 
الفقيه البصري ونوبير األموي والشبيبة، الذين رأوا 
في األمر طعنة في الظهر، فقامت قيامة داخل الجريدة 

االتحادية سيجبر بعدها البريني على االستقالة.
استقدم عبد الرحمان اليوسفي محمد باهي حرمة 
لتولي جريدة االتحاد االشتراكي. وعقب وفاته جاءت 
المكتب  طالبت  التي   1996 في  الجابري  رسالة 
السياسي لالتحاد االشتراكي بتكوين لجنة لتقصي 
الحقائق وفتح تحقيق في أسباب »قتل« باهي. كان 
عبد الرحمان اليوسفي على علم بكل المبادرات قبل 
أن ترى طريقها إلى النشر والفعل، واستثمر نتائجها 
إلى أبعد مدى. كان يحس أن الحزب يتفتت بين يديه، 
وأن صورته األسطورية أقوى من وضعه الداخلي، 
وكان صديقه أحمد لحليمي في الجهة األخرى يرتب 
األوراق الكبرى، فعندما كان على رأس مؤسسة عبد 

الرحيم بوعبيد استدعى ولي العهد ليحاضر بها.
كان العديدون يحاولون أن يفهموا ما يجري، لكن 
متواصلة، وستمهد إلعالن  كانت  السرية  الخيوط 
الوطنية  المصالحة  يشبه  ما  في  الملكي،  القصر 
الكبرى، عن تعيين عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول 

في 8 فبراير 1998.

اليوسفي وأغنية البجع

تقول أسطورة قديمة: إن البجع يصدح بالغناء 
طيلة  صامتا  ظل  أن  بعد  وفاته،  من  لحظات  قبل 
حياته، وأصبح تعبير »أغنية البجع« مجازا يرمز 
إلى أن المؤدي المسرحي يعي أن هذا هو آخر عرض 
له في حياته، ويبذل قصارى جهده ألدائه على أحسن 
وجه. التزم اليوسفي مع الحسن الثاني على التناوب 
التوافقي، وقدمه إلى ولي العهد باسم »عمكم الذي 

كان يخبئ األسلحة تحت سريره«، لكنه وجد صعوبة 
في أن يجعل حزب القوات الشعبية خلفية داعمة 

له.
أصبح عبد الرحمان اليوسفي متكتما، حتى داخل 
وجد  الكتلة،  ف��ي  رف��اق��ه  وم��ع  السياسي  المكتب 
بين  موقعة  وثيقة  فهناك  لها،  حصر  ال  صعوبات 
بوستة وبوعبيد تؤكد أن الحزبين إما أن يكونا في 
المعارضة معا أو في الحكومة، وكانت الداخلية قد 
ألن   ،1997 انتخابات  في  االستقالل  ح��زب  قزمت 
الحسن الثاني لم يهضم رفض بوستة لعرضه لقيادة 
الحكومة. اجتمعت اللجنة التنفيذية وأخرجت بيانا 
المزورة، وعدم  االنتخابات  في  الطعن  يؤكد  ناريا 
تزكية أي مؤسسات ناتجة عن هذه االنتخابات، لذلك 
تعيينه،  إثر  الملكي  للقصر  مغادرته  بعد  مباشرة 
إق��ام��ت��ه بحي  ف���ي  وزاره  ب��وس��ت��ة  م��ح��م��د  ه��ات��ف 

السويسي.
أحس اليوسفي أنه يؤدي أغنية البجع وكان قد 
أرسى كل شيء على رقعة الشطرنج: التمكن من اآللة 
التنظيمية، ضبط المؤسسة اإلعالمية، جعل نقابة 
األموي وشبيبة محمد الساسي كخلفية دعم، وجعل 
الفقيه البصري وتيار المقاومة وقدماء المعتقلين 
محمد  ذراع  بتر  عدم  مع  جانبه،  إلى  السياسيين 
اليازغي القوية، ألنه يحتاج إلى كل األذرع لتقوية 
عن  الحديث  أثناء  القصر  مع  التفاوضي  موقعه 
تشكيل حكومة التناوب التوافقي عام 1998، وقد 
كان يعرف أن األمر يتعلق بدوره األخير على مسرح 

السياسة وأن الزمن يتغير بسرعة.
نجح اليوسفي بفضل ذكائه ونبل رجل وطني من 
طينة محمد بوستة في أن يدفع حزب االستقالل إلى 
ويترجل  وطني،  مؤتمر  في  المقاطع  موقفه  نسخ 
الرجل تاركا المكان لعباس الفاسي، ليتم اإلعالن عن 

حكومة التناوب التوافقي في 14 مارس 1998.

من زعيم حزب إلى رجل دولة

يتفكك  عالم  التسعينات:  نهاية  في  أننا  تذكروا 
ونظام عالمي جديد يصعد، تقرير أمريكي حول صحة 
السكتة  الدولي حول  البنك  تقرير  الثاني،  الحسن 
الحقوقية  والموجة  الديمقراطية  الكتلة  القلبية، 
وظهور الصحافة المستقلة، ونخبة مصابة بالترهل 
والعياء، وعينها على غنائم النضال، والكبار يرحلون 
ألمة،  كبرى  آم��ال  رجل وطني محط  وهناك  تباعا، 
اسمه عبد الرحمان اليوسفي، سيحول كل تعويضاته 
إلى صندوق اجتماعي لدعم القرى الهامشية، لكنه 
شروط  ف��رض  من  يتحول  نفسه  سيجد  بالتدريج 

التغيير إلى تغيير الشروط، وكان ال بد أن يكون حزب 
االتحاد االشتراكي قربانا لمرحلة عصية عن التملك. 
لقد اختار اليوسفي عضد الدولة وانتقالها الصعب 
وحافظ على طهرانيته كرجل فوق الجماعة الحزبية، 
ولّبى نداء الوطن، لذا تعرض للطعنات من كل جانب، 

حتى من المقربين.

عصابة األربعة وخصام األموي 
ورسالة الفقيه البصري

منذ 1996 تكونت جبهة معارضة داخل االتحاد 
النقابيين  من  األم���وي،  أنصار  تضم  االش��ت��راك��ي، 
الشرسين، وعصابة األربعة التي تتكون من محمد 
الساسي، ومحمد الحلوي، وخالد السفياني ونجيب 
أقصبي، ومن خارج الحزب يوجد الفقيه البصري 
عارض  أي��ض��ا.  والتباساته  التاريخية  برمزيته 
 ،1996 شتنبر  لدستور  نعم  قول  ورفاقه  الساسي 
وقبول اليوسفي لتعيينه وزيرا أول دون العودة إلى 
الحزب، وانطلقت احتفالية صاخبة تنعي موت حزب 
القوات الشعبية، والبعض أعد القداس الجنائزي 
خبر  ال��ذي  الرجل  لكن  اليوسفي.  الرحمان  لعبد 
لم  ال��دن��ي��ا،  مغانم  ف��ي  وزه���د  وال��س��ج��ون  المنافي 
يستسلم للطعنات التي كانت تأتيه من رفاق الدرب، 
ومن اليمين الموجه عن بعد والذي أطلق عليه وصف 
»جيوب مقاومة التغيير«. ومن الجهة األخرى أالعيب 
إدريس البصري الذي أفشل لقاء اليوسفي بعمال 
جعلت  التي  االحتجاجات  وه��ذه  المملكة،  ووالة 
المعطلين يسكنون في شارع محمد الخامس قبالة 
جمعة  ذات  الداخلية  وزارة  انفالت  أو  البرلمان، 
سوداء لضرب المحتجين قبل أن تعتذر الحكومة.

جلدته  أبناء  من  السياسيين  أن  األم��وي  أحس 
يتاجرون مع إدريس البصري بنضاالت نقابته، فقرر 
أن يتفاوض بنفسه ويقبض الثمن، لذلك استضاف 
لكن  الذي كان مزلزال،  نقابته،  البصري في مؤتمر 
اللغز األكبر هو رسالة الفقيه البصري المسربة إلى 

الصحافة في دجنبر 2000، فما سرها؟
من  القليل  هناك  لكن  الضجيج،  من  الكثير  ثار 
البصري  الفقيه  مصلحة  من  هل  أيضا،  الحقائق 
تسريب رسالة قوية إلى جريدة في زمن ملتبس؟ ما 
الذي سيجنيه وهو جزء من  السياسي  الربح  هو 
القضية / موضوع اتهام؟ هل سربتها جهات نافذة 
معارضة للتناوب وتريد إحباط مسار اليوسفي في 
انتقلت  كيف  الثاني؟  الحسن  تعاطف  استقطابه 
الرسالة من يد الراحل عبد الغني بوستة السرايري 
مركز سر الفقيه البصري إلى محمد السغروشني 
الذي يترأس اليوم لجنتين وطنيتين في الدولة، إلى 
جريدة »لوجورنال« في بدء األمر؟ حتى اآلن الذي 
سّرب الرسالة هو الذي يعرف األلغاز الكامنة وراءها، 
أما ما جناه اليوسفي فهو قراره الّصادم بمنع ثالث 
جرائد دفعة واحدة، وحدوث تباعد بينه وبين الفقيه 
البصري وشرخ كبير داخل حزب القوات الشعبية.

تشرذم االتحاد ورسالة بروكسيل

ظلت حكومة اليوسفي تتنفس برئة واحدة، بسبب 
تعطل الحزب الذي سيتفرق شذر مذر، وينقسم ملال 
الوطني  المؤتمر  ب��زورق  األم��وي  سيخرج  ونحل. 
االتحادي بعد أن نجح في تفصيل مركزيته النقابية 
محمد  ام��ت��دادات  م��ن  و«تطهيرها«  المقاس  على 
وأعلن  للديمقراطية،  الوفاء  تيار  وخرج  اليازغي، 
الفقيه البصري أنه لم ينتم يوما لالتحاد االشتراكي 
وإنما كان مؤسسا لالتحاد الوطني للقوات الشعبية، 
وغضب االتحاديون القدامى وانزووا في مراكز الظل، 
يتحسرون على ما حصل للحزب الذي أصبح بدون 
لرفيق دربهم  المسؤولية  قوات شعبية، ويحملون 
الرحمان  عبد  لكن  اآلم���ال.  ك��ل  عليه  علقوا  ال��ذي 
اليوسفي ظل مثل جبل ال ينكسر لقوة الريح من أي 
مكان هّبت. وكانت الضربة القاسية، حفل شاي أعده 
لتكريم إدريس البصري بمقر الوزارة األولى. كان 
للمخزن دهاؤه، والرجل كّرم ضيفه بالحلوى والشاي 
وكالم المجاملة حول الخدمات الجليلة، والحقوقيون 
في زنقة األميرات ينددون بتكريم الجالد من طرف 
رجل وطني كبير. كان اليوسفي يعي أنه أصبح رجل 
دولة، أكبر من أي جماعة سياسية، وكان األمر أشبه 

بحادثة سير.
بعد انتخابات شتنبر 2002، سيعين الملك محمد 
السادس إدريس جطو وزيرا أول، وسينحت اليوسفي 
عبارة ستصبح تاريخية هي »الخروج عن المنهجية 
الديمقراطية« فيها الكثير من الشاعرية، واليوسفي 
كقانوني يعي أن الدستور الذي صادق عليه حزبه 
ال يلزم الملك بتعيين الوزير األول من الحزب الفائز 
لقاء  الصفعة، وانتظر حتى  تلقى  االنتخابات.  في 
بروكسيل ليرد بما يليق، بلغة حقوقية وسياسية، 
فاستقال من الجريدة ومن الحزب ومن السياسة، 
وحين نشر سيرته »أحاديث في ما جرى« كان علينا 
حتى اليوم، وقد رحل هو إلى دار البقاء، أن نمأل 
تركها  التي  ال��ح��ذف  ونقط  ال��ف��راغ��ات  م��ن  الكثير 
باجتهاداتنا، كل حسب هواه.. رحم الله السي عبد 

الرحمان.
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أدرك الحسن الثاني أن 
االشتراكيين في فرنسا 
وإسبانيا، والوطنيين 
من جبهة التحرير في 

الجزائر التي دخلت في 
حرب أهلية بسبب 

اإلسالميين، يحتاجون 
إلى رسالة سياسية، 
فكان عبد الرحمان 

اليوسفي، جوابا ذكيا 
على مرحلة لم تنجح 
مذكراته أن تضيء 
الكثير من عتمتها
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 أنت من الصحفيين األحياء القائل ممن 
اشتغلوا مع الراحل عبد الرحمان اليوسفي 
في جريدة »التحرير« في نهاية خمسينات 
تلك  عن  تتذكره  الذي  ما  الماضي.  القرن 

الفترة؟
< اشتغلت مع الراحل عبد الرحمان اليوسفي في 
جريدة »التحرير« من سنة 1959 إلى سنة 1963، كما 
اشتغلت معه كذلك في العام 1965، إلى أن رحل بعد 
اختطاف المهدي بنبركة في نفس العام، حيث غادر 
المغرب بعدما تيقن أنه لم يعد يشعر باألمان في بالده، 

فتوقفت جريدة »التحرير«.
 كنت من بين مؤسسي جريدة »التحرير« 
الرحمان  عبد  تحريرها  يرأس  كان  التي 
اليوسفي ويديرها الفقيه البصري وتضم 
عابد  محمد  غ���رار  على  كبيرة  أس��م��اء 

الجابري وآخرين؟
عبد  مع  »التحرير«  جريدة  في  اشتغلت  نعم،   >
الرحمن اليوسفي من أول يوم لتأسيسها، في العام 
1959، حيث كنت من أول المحررين في الجريدة علما 
أن من جلبني إليها هو الراحل المهدي بنبركة، الذي 
»العلم«  جريدة  في  أشتغل  كنت  حين  يعرفني  ك��ان 

التابعة لحزب االستقالل الذي كان ينتمي إليه بنبركة 
واليوسفي قبل االنشقاق وتأسيس االتحاد الوطني 

للقوات الشعبية.
عبد  على  ستتعرف   1959 سنة  ف��ي   
كان  فالرحل  كصحفي،  اليوسفي  الرحمن 
متشعبا ومتعدد النشاطات، فهو كان محاميا 
كيف  كذلك.  وصحفيا  وسياسيا  وحقوقيا 
كان هذا الشخص قادرا على أن يرتدي كل 

هذه القبعات؟
الكثير عن  لم نكن نعرف الشيء  < في الحقيقة، 
المرحلة،  تلك  ف��ي  اليوسفي  ال��رح��م��ن  عبد  السيد 
فاليوسفي كان شخصا متحفظا ولم يكن يظهر كثيرا 
عكس المهدي بنبركة الذي كان في الواجهة ويحاضر 

في كل مكان.
اليوسفي كان يعيش في فرنسا ودخل إلى المغرب 
في العام 1957 مع فجر االستقالل. تعرفت عليه في 
جريدة »التحرير« في العام 1959، فقد كنت مكلفا في 
الدولية  أن األخبار  الجريدة بترجمة األخبار، حيث 
الواردة في ذلك الحين كانت كلها باللغة الفرنسية أو 
اإلنجليزية. بعد ذلك ارتأى الراحل اليوسفي أن يحدث 
إلى  نستمع  كنا  حيث  الجريدة،  في  االستماع  قسم 
مناطق  كانت  الحين  ذلك  وفي  الخارجية،  اإلذاع��ات 
في  زخما  تعرف  األوس��ط  والشرق  الالتينية  أمريكا 

حركات التحرير والنشاط السياسي والكفاح، والسيد 
اليوسفي تنبه إلى ضرورة أن نتابع أخبار هذه األقطار 
عبر اإلذاعات، لننقل ما يقع لقراء جريدتنا. حيث كنا 
نتجنب أن نعتمد في نقل األخبار على وكاالت »فرانس 

بريس« أو »رويترز« ألنها كانت متحيزة.
 ما هو التوجه الفكري والسياسي الذي 
عبد  السيد  اللحظة  تلك  في  يتبناه  كان 
ال���رح���م���ان ال���ي���وس���ف���ي ف����ي ج���ري���دة 

»التحرير«؟
< توجهاته كانت اشتراكية وكان يركز على مناصرة 
حركات التحرير، كما كنا نترصد بتوجيهات منه كل 
ما يتعلق بحركات التحرير واالنتفاصات في أمريكا 
في  وباألخص  كذلك،  العربي  العالم  وفي  الالتينية 

سوريا والعراق وفلسطين.
كنا نهتم كثيرا أيضا بالكفاح الجزائري، وسيظهر 
»التحرير«  جريدة  أع��داد  بمراجعة  قام  شخص  ألي 
الجزائري  للكفاح  المساندة  المواقف  م��ن  الكثير 
كانت  حين  الجزائر،  تقسيم  ضد  كنا  كما  المسلح، 
أننا في  فرنسا ترغب في تقسيمها، ولم نكن ندري 
المشكل وأقصد هنا مشكلة  في هذا  المغرب سنقع 
كانت  الجزائريين.  اإلخ��وة  مع  المغربية  الصحراء 

الرحمن  عبد  الراحل  ترأسها  التي  التحرير  جريدة 
للقوات  الوطني  االت��ح��اد  مواقف  تعكس  اليوسفي 
الوطني  التراب  وح��دة  نناصر  كنا  حيث  الشعبية، 
الجزائري، وأتذكر أن الصحافي الذي كان متخصصا 

في هذا الشأن الجزائري هو الراحل محمد باهي.

 نفهم أن عبد الرحمن اليوسفي كان هو 
دينامو الجريدة؟

< كل ما كان يكتب في جريدة »التحرير« كان يعتمد 
على ما يقدمه األستاذ عبد الرحمن اليوسفي من أفكار. 
ومن جملة الذين كانوا يكتبون التحليالت السياسية 
خصوصا في ما يتعلق بقضايا الوطن كان محمد عابد 

الجابري رحمه الله، وكان يكتب بشكل يومي.
ج��ري��دة  ف��ي  األول  ال��رج��ل  ك���ان  م��ن   
»التحرير« حينها، هل كان هو عبد الرحمن 

اليوسفي أو الفقيه البصري؟
< الفقيه البصري كان مكلفا بالشق اإلداري ويلتحق 
بالجريدة بين الفينة واألخرى، غير أنه كانت له أشغال 
ومهام أخرى ولم تكن لها عالقة بالتحرير، فيما الشق 
الصحافي من الجريدة كان عبد الرحمن اليوسفي هو 
المكلف به، وكان المهدي بنبركة بدوره يتردد على 
الجريدة كما كان يتردد عليها كبار االتحاد الوطني 

للقوات الشعبية في ذلك الوقت.
 ما هي االرتسامات الشخصية التي مازلت 

في  اليوسفي  ال��راح��ل  ع��ن  بها  تحتفظ 
جريدة »التحرير«؟

< حين بدأنا العمل في جريدة »التحرير« كنا شبانا، 
وكذلك كان اليوسفي بدوره شابا، كان سنه حينها 35 
فلم تصدر عنه أي  اللسان،  سنة، وكان يتميز بعفة 

شائبة تخدش في شخصيته، حيث كان يتصرف وهو 
شاب كرجل تقي فاق عمره الستين وتجاوز مرحلة 
الشهوات والطيش. كما كان يعاملنا معاملة جميلة 
رغم أننا كنا نهابه من كثرة وقاره ورجولته، وحتى 
إذا حدث ما يغيظه ال تظهر عليه عالمات الغضب أو 

القلق.

سأروي لك قصة في هذا الجانب، أتذكر أن اليوسفي 
أنشأ عمودا في الجريدة أسماه »كواليس«، وكان عمودا 
الفضائح والمخالفات، والخبر يكتب في  فيه  تنشر 
من  هو  أنه  علما  ج��دا،  مختصر  بشكل  العمود  هذا 
يشرف على العمود بأكمله بشكل شخصي. وفي تلك 
الفترة أنشأ الصحفي مصطفى العلوي جريدة وأسماها 
العمود  أنه أخذ االسم من  »كواليس«، ويبدو  أيضا 
الذي كان يشرف عليه الراحل اليوسفي بعد النجاح 

كل  على  ي��ت��ردد  وأص��ب��ح  يحققه  ك��ان  ال���ذي  الكبير 
لسان.

العلوي في  الراحل مصطفى  أش��ار  ما  ي��وم  وف��ي 
عبد  الراحل  كان  الفضائح  من  فضيحة  إلى  عموده 
الرحمن اليوسفي على علم بها، ووعد بنشر تفاصيلها، 
غير أنه لم ينشرها في األسبوع الموالي، فاستغرب 
العلوي وعدتنا  إن جريدة مصطفى  اليوسفي وقال 
بنشر هذه الفضيحة غير أنها لم تفعل، وِفي األسبوع 
الموالي ردت الجريدة األسبوعية بعنف متهكمة على 
التحرير، وقد تقبل األستاذ اليوسفي ذلك الرد ببرودة 
دم وبابتسامة تنبئ عن امتعاض وتحفظ، ثم طوى 
صفحة هذه القضية رأفة بمن كان يبيع ما ينشر، كما 

كان هو يبيع السكوت عما كان يجب أن ينشر.
 الكثيرون ممن تحدثت معهم ومن عاشروا 
زاه��دا  ك��ان  الرجل  إن  يقولون  اليوسفي 

يتعفف عن الزعامة وال يرغب فيها؟
< ما قيل لك صحيح، لم يكن يريد أن يكون في 
في  اشتغلت  وزاه���دا.  عمليا  رج��ال  وك��ان  الواجهة، 
من  بداية  وبالضبط  االستقالل،  فجر  منذ  الصحافة 
العام 1957، وكل الصحفيين ممن جايلوني انتقلوا 
إلى دار البقاء، وكان آخرهم المرحوم مصطفى العلوي. 
كما اشتغلت في عدد كبير من التجارب الصحفية في 
الصحافة المكتوبة كرئيس للتحرير، ويمكن أن أقول 
ف��ري��دة مثل  ل��م أع��ش تجربة  ل��ك بكل ص��راح��ة أنني 
الرحمن  عبد  المرحوم  مع  خضتها  التي  التجربة 
شخصية  م��ث��ل  شخصية  ع��اش��رت  وال  ال��ي��وس��ف��ي، 
اليوسفي، كان شخصية قوية وعفيفة وجديدة. كان 

شخصا يجيد العمل واالإدارة.
اليوسفي كان يتمتع بشخصية فريدة، وشخصية 
متخلقة على نحو لم نعد نعهده، فلم أشهد أنه قال 
الشخصيات  من  شخصية  أي  حق  في  سيئا  كالما 
المغربية، فباألحرى أن يقوم كالما قبيحا في الملك 
على سبيل المثال. هناك من األشخاص ممن كانوا 
يتطاولون على الجميع بمن فيهم الملك أحيانا، غير 
أن اليوسفي ما سمعته يوما يقول سوءا في شخصية 
الملك أو في أي شخصية من الشخصيات، وكان يكن 
للقوات  الوطني  االتحاد  في  لزمالئه  كبيرا  احتراما 
كان  الحزب  في  من  فكل  ذل��ك  مقابل  وف��ي  الشعبية، 

يحترمه ويقدره.

الصحافي عبد السالم البوسرغيني الذي اشتغل مع الراحل سنة 1959 لـ »األيام«:

كل ما كان يكتب في »التحرير« من 
بنات أفكار اليوسفي كرئيس للتحرير
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عبد السالم البوسرغيني، صحافي من مواليد عام 1931 بمراكش، وهو يبلغ اليوم 
من العمر 89 سنة، بدأ مسيرته في عالم صاحبة الجاللة مع فجر االستقالل محررا 

بجريدة العلم، قبل أن يأتي به الراحل المهدي بنبركة إلى تجربة صحافية جديدة، 
سيديرها الراحل عبد الرحمن اليوسفي، وهي جريدة "التحرير" التي تأسست في 
العام 1959، وبمنطق اليوم فالسيد البوسرغيني هو الصحفي الوحيد الذي ال 

يزال على قيد الحياة، ممن عاش مع اليوسفي تجربة جريدة "التحرير".
في هذا الحوار يتحدث لنا ضيفنا عن الراحل عبد الرحمن اليوسفي صحفيا ورئيسا 

للتحرير، وكيف كان يدير أشهر جريدة مغربية في تلك الفترة، واألكثر إثارة 
لالهتمام والجدل كذلك باعتبارها الجريدة األكثر جرأة في تلك الفترة، معرجا في 

كل مرة على الحديث بإسهاب عن خصال الفقيد وبعض مناقبه.

< عبد السالم البوسرغيني

< البوسرغيني مع هيأة جريدة التحرير مع عبد الرحمان اليوسفي 
والفقيه البصري ومحمد عابد الجابري ومحمد الباهي ومحمد 

فتحي وسيف الدين األزرق ومحمد الفشتالي
اليوسفي ابتدع عمودا 
أصبحت له شعبية كبيرة 
تحت عنوان »كواليس« 

وأحدث قسما 
لالستماع

كانت معنا أقالم من 
العيار الثقيل والجابري 

كان يكتب يوميا فيما 
تخصص الباهي في 

الكفاح الجزائري
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كثيرة هي القراءات التي قدمها 
السياسيون والمحللون 

والصحفيون لتجربة حكومة 
التناوب التوافقي، غير أن أكثر 
قراءة مثيرة لالهتمام هي التي 

قدمها الراحل عبد الرحمن 
اليوسفي بنفسه، في تمرين 

شخصي قدمه في العام 2003 
من العاصمة البلجيكية 

بروكسيل، بعد أشهر قليلة من 
"إزاحته" من الوزارة األولى بعد 

انتخابات شتنبر 2002، 
وتعويضه بإدريس جطو، ليختار 

االنسحاب بهدوء من المشهد 
السياسي المغربي، ويلتزم 

الصمت إلى غاية وفاته، حيث 
ظلت خرجاته قليلة جدا، ومن 

أبرزها ما ورد في مذكرات رفيق 
دربه امبارك بودرقة التي حملت 

عنوان "أحاديث في ما جرى".
هذه القراءة التي قدمها 

اليوسفي لنفسه نعيد نشرها 
بتصرف نظرا لطولها، فمن 

خاللها أعلن اليوسفي اعتزاله 
السياسة لألبد، معلال ذلك 
باالنقالب على المنهجية 

الديمقراطية.

 نص الوثيقة بتصرف:  
الماضي  شتنبر  م��ن  والعشرين  السابع  ف��ي 
جرت  أشهر  خمسة  يقارب  ما  منذ  أي   ،)2002(
االنتخابات التشريعية في المغرب، ولم تكن هذه 
ت��ج��رى فيها مثل هذه  ال��ت��ي  ال��م��رة االول���ى  ه��ي 
االنتخابات، إذ سبق لبالدي أن عرفت منذ 1960 
سلسلة من االنتخابات المحلية والمهنية والعامة 
رت نتائجها من طرف اإلدارة، وذلك بدعم  التي ُزِوّ
ورعاية بعض األحزاب السياسية على الخصوص، 
ولهذا السبب لم يكن أحد، سواء في الداخل أو في 
الخارج ينتظر منها أن تدشن مسلسال ديموقراطيا 
شتنبر   27 انتخابات  فإن  المقابل  وفي  حقيقيا. 
2002 اكتست أهمية خاصة حتى من قبل إجرائها، 
في نظر المالحظين المحليين واألجانب، فإما أنها 
كانت ستشكل منعطفا حقيقيا نحو الديموقراطية 
الديموقراطية في  بأن  أنها ستؤكد  الفعلية وإما 
دول العالم الثالث، وال سيما منه العالم العربي 

- اإلسالمي ستظل مطمحا بعيد المنال.
ومما أسبغ على هذه االنتخابات كل هذه األهمية 
هو أنه كان منتظرا منها أن تفلح في تسوية مشكل 
جوهري وأساسي بالنسبة لتاريخ المغرب المعاصر 
أال وهو: هل تجربة التناوب التوافقي التي عاشها 
المغرب منذ 1998 طيلة خمس سنوات، ستفضي 
إلى تجربة أخرى أسمى منها وأكثر تقدما، بمعنى 
أنها ستفضي إلى »التناوب الديموقراطي« أم أنها 
ستخيب اآلمال التي عقدت عليها في المغرب وفي 

الخارج على حد سواء.
أساس  على  المبني  التوافقي  التناوب  إن   ...
برلمان 1997 وانطالقا منه لم يكن مفروضا عن 
انتخابات أجمعت كل األحزاب السياسية  طريق 
على التنديد بها، كما أنه لم يكن نتيجة تحالفات 
عقدتها األحزاب بكل حرية، بل كانت نتيجة اتفاق 

بين الملك الحسن الثاني، المالك لكل السلطات، 
)االتحاد  ال��م��غ��رب  ف��ي  التاريخية  وال��م��ع��ارض��ة 
االشتراكي الذي يمثل تاريخيا الجزء األكبر واألهم 
من القوى التي ناضلت من أجل االستقالل وعودة 
الملك الوطني محمد الخامس إلى عرشه بعد عزله 
ونفيه إلى مدغشقر من طرف السلطات الفرنسية 

سنة 1953(.
وهذا معناه بأن االتفاق ُأبرم بين الطرفين اللذين 
كانا يقتسمان بشكل من األشكال الشرعية الوطنية 
والتاريخية في مغرب ما بعد االستقالل، وذلك بعد 
خالف دام عمليا منذ استقالل البالد سنة 1956. 
إقالة  منذ  عصيبة  لحظات  اجتاز  مفتوح  خالف 
تمثل  كانت  التي  للحكومة   1960 سنة  القصر 
الجناح التقدمي في حزب االستقالل والذي ضم 
والنقابات  التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومين 
العمالية والنخبة السياسية الجديدة، الجناح الذي 
لم  الذي  للقوات الشعبية  أسس االتحاد الوطني 
ال��م��ه��دي بن  ال��ك��ب��ار س���وى  ي��ك��ن أح���د مؤسسيه 

بركة.
إن أي مالحظ متابع لتطور الوضعية في المغرب 
يعرف تمام المعرفة أن ما أسميناه طيلة خمس 
لي شرف  كان  التي  التناوب«،  »بحكومة  سنوات 
قيادتها لم تكن ثمرة تحالفات حرة بين األحزاب 
المشكلة لها. لقد كانت تجسيدا لقرار اتخذه الحسن 
الثاني ومن بين نتائج هذا القرار البد من اإلشارة 
عرفتها  ال��ت��ي  النسبية  الشفافية  م��ن  ن��وع  إل��ى 
انتخابات 1997، والتي كان من نتائجها أن تبوأ 
االتحاد االشتراكي صدارة المشهد السياسي وهو 
ما كان يؤهله »ديمقراطيا« إلى تولي منصب الوزير 
األول، أما األغلبية البرلمانية فقد ضمنها الملك 

نفسه.
كل ما ذكرته لم يكن سرا، بما أن المرحوم الحسن 

دعا  قد  ك��ان  التناوب،  تجربة  قبل  حتى  الثاني، 
المعارضة، عبر أمواج اإلذاعة وشاشة التلفزيون، 
إلى المشاركة في الحكومة، مطمئنا إياها بضمان 
هذه  لكن  سنوات   3 خالل  البرلمان  في  األغلبية 
قادت  ل��ه��ذا،  خ��الف��ا  تتحقق  ل��م  المعلنة  ال��دع��وة 
المشاورات السرية، فيما بعد، إلى تحقيق التناوب. 
أساسية  أهمية  العام  ال��رأي  أعطى  السبب  لهذا 
2002، ألنه كان يعرف أن  27 شتنبر  النتخابات 
وقوي،  ثابت  التزام  على  قائمة  االنتخابات  هذه 
تحققت  وبالفعل،  وشفافة.  حرة  ستكون  وبأنها 
خ��ط��وات واع����دة وج���ب���ارة ف��ي م��راج��ع��ة قانون 
الفردي  التصويت  طريقة  وتغيير  االنتخابات 
ب��ال��ت��ص��وي��ت ب��واس��ط��ة ال��الئ��ح��ة ال��ن��س��ب��ي��ة، وتم 
تخصيص الئحة وطنية للنساء تسمح لهن بشغل 
حد أدنى ب� %10 من مقاعد البرلمان. كل هذا تم 
وبين  التناوب  حكومة  بين  التوافق  طريق  عن 
األحزاب الممثلة في البرلمان بما فيها المعارضة، 
وأدى األمر كذلك إلى تقطيع انتخابي جديد متفق 

عليه.
)...( لقد تم اإلعالن عن الثقة الملكية من طرف 
للدورة  االفتتاحي  الخطاب  خ��الل  الملك  جاللة 
البرلمانية في أكتوبر 1997 عندما قال جاللته أن 
جاللته  وأن  القلبية«  »السكتة  تتهدده  المغرب 
سيعين بعد تشكيل البرلمان الوزير األول حسب 
ما يمليه عليه ضميره. وقد فهم الرأي العام منذئذ 
أن األمر يتعلق بالكاتب األول لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، الحزب الذي ظل خارج الحكومة 
سنة،   40 ط��وال  الديموقراطية  أج��ل  من  يناضل 
والذي اكتسب المصداقية الضرورية للعب الدور 
الضروري في اللحظات العصيبة. كما تمت تلبية 
الطلب الثاني أيضا بعد القيام بمشاورات واسعة 
مع التنظيمات السياسية والنقابية، الصديقة منها 

لقد كان قبولنا بقيادة 
تجربة التناوب مخاطرة 
أخذنا فيها في الحسبان 

المصلحة الوطنية 
وليس المصلحة 

الحزبية، واليوم وقد 
انتهت هذه التجربة 

بدون أن تفضي إلى ما 
كنا ننتظره منها، فإننا 

نجد أنفسنا مرة أخرى 
أمام متطلب وطني 

يلزمنا باالنتظار سنين 
على أمل أن نرى 

إمكانية تحقق الحلم 
في انتقال هادئ وسلس 

نحو الديموقراطية

آخر الكالم الذي اعتزل بعده السياسة

وثيقة بروكسيل: عندما حاكم 
اليوسفي تجربته بنفسه
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والمناوئة، بما فيها التنظيمات المنحدرة من القوة 

الثالثة.
هذه المشاورات أفضت إلى تكوين أغلبية مريحة 
مكونة من نواب الكتلة الديموقراطية والوسط ومن 
عن  أعلنت  ال��ت��ي  نفسها  اإلس��الم��ي��ة  المجموعة 
المشاركة في الحكومة. وقد فهم  مساندتها دون 
الجميع أن هذه األغلبية ما كان لها أن تتشكل دون 
الضوء األخضر ممن يهمه األمر. أما المطلب الثالث 
والمتعلق بالسند الشعبي فيمكننا القول أنها المرة 
المواطنون  فيها  شرع  التي  المغرب  في  األول��ى 
ابتداء من الشهر الثاني من تكوين الحكومة في 
طرح السؤال التالي: »لقد عقدنا آماال كبيرة على 

هذه الحكومة، فماذا تراها حققت لنا؟«.
)...( اليوم، بعد أن أنهت واليتها القانونية في 
الوقت الذي لم يكن أحد ينتظر أن تدوم كل هذه 
تشريعية  انتخابات  بتنظيم  توجتها  التي  المدة 
استقبلت باحتفاء في الداخل والخارج باعتبارها 
انتخابات نزيهة وشفافة، واليوم إذن ماذا يمكننا 

تسجيله كنتائج وكآفاق؟.
في بداية هذه التجربة تم التساؤل عما يمكن أن 
تحققه في المدى القصير في مجال البطالة وإصالح 
التعليم..إلخ، وعليه فقد كان من باب الحلم توقع 
تحسن جذري أو إصالح شامل نظرا لثقل اإلرث 
من جهة وتوالي سنوات الجفاف من جهة ثانية، 
غير أن هذه الحكومة يمكنها أن تفتخر بأنها قلصت 
دوالر سنة  مليار   19،2 من  الخارجية  المديونية 
وأنها   2002 سنة  دوالر  مليار   14،1 إل��ى   1998
حافظت على معدل التضخم في نسبة %2 وقلصت 
المعدل الوطني للبطالة من 14،5 سنة 1999 إلى 
الميزانية  نسبة  وأن   2002 سنة   10،5% نسبة 
االجتماعية  للقطاعات  المخصصة  للدولة  العامة 
ارتفعت من %41 إلى 48 % وارتفعت نسبة ربط 
القرى بشبكة الكهرباء من 27 إلى %50 وتزويد 
القرويين بالماء الصالح للشرب من 32 % إلى 50 
% ونسبة التمدرس بالنسبة لألطفال البالغ سنهم 
مابين 11/6 سنة ارتفعت من 68 % الى94 %، كما 
سجلت سنة 2001 نتائج اقتصادية ُمرضية: 6،5% 
الخام  الداخلي  الناتج  من  و5%  للنمو  كمعدل 
األداءات  لحساب  الجاري  الحساب  عن  كفائض 
والحفاظ على معدل العجز في المالية العمومية 
بنسبة %2،7 من الناتج الداخلي الخام وتحقيق 
نسبة منخفضة من التضخم في حدود %0،6، وقد 
كرست سنة 2002 وقوة هذه النتائج بتحقيق نسبة 
الجاري  الحساب  في  وفائض   4،5% تعادل  نمو 
يقارب %3؟ كما أن مداخيل السياح وعددهم يبينان 
عودة تدرجية للثقة في المغرب كوجهة سياحية، 
واستقرت المستحقات الخارجية في 104،5 ماليير 
درهم مقابل 99،3 وهو ما سمح بتغطية 8،8 أشهر 

من االستيراد.
وتحت إشراف هذه الحكومة تشكلت لجن تحقيق 
الفضائح  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ع��رت  وغ��ي��ره��ا  برلمانية 
واالختالسات في المؤسسات العمومية والبنكية 
والتي  الحكومة،  هذه  تشكيل  قبل  ارتكبت  التي 
تجري محاكمة مرتكبيها إلى حدود اآلن. أضف إلى 
اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الملفات  تسوية  ه��ذا 
وتعويض ضحايا االختفاءات القسرية واالعتقاالت 
التعسفية وأشكال القمع األخرى التي ارتكبت في 
الذي  التعويض  وهو  والسبعينيات،  الستينيات 
وإصدار  دوالر،  مليون   80 من  أزي��د  الدولة  كلف 
المجال  ف��ي  وال��م��راس��ي��م  القوانين  م��ن  ت��رس��ان��ة 
االجتماعي وال سيما منها نصوص إصالح التربية 
والتكوين والتغطية الصحية اإلجبارية، وحماية 
وتوسيع حرية التعبير والصحافة وإصالح قانون 
المسطرة الجنائية وتنفيذ عدد مهم من األحكام 
البصري  السمعي  لإلعالم  الدولة  احتكار  وإلغاء 

وإقرار مجلس أعلى لإلعالم السمعي البصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو كالتالي: هل 
الذي  الجواب  إن  الديموقراطي؟.  االنتقال  تحقق 
يفرض نفسه، مع األخذ بعين االعتبار كل ما قدمناه 
أن  ه��و  المغربية  الديموقراطية  التجربة  ح��ول 
االنتقال إلى »التناوب الديموقراطي« يتأسس على 

ثالثة شروط:
الشفافية  تطبعه  جو  في  انتخابات  تنظيم   )1

والنزاهة، وهذا ما تم يوم 27 شتنبر الماضي.
2( تطبيق المنهجية الديموقراطية في تشكيل 
إلى  األول  الوزير  مهمة  بإسناد  وذل��ك  الحكومة 
الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في 

البرلمان الجديد.
3( تطبيق بنود الدستور في اتجاه نقل أكبر عدد 
األول  ال��وزي��ر  إل��ى  التنفيذية  ال��ص��الح��ي��ات  م��ن 
ما يجب في هذا  يرأسها، وأول  التي  والحكومة 
الصدد هو عدم التمسك بمفهوم »وزراء السيادة« 
غير المنصوص عليه في الدستور، وبالتالي إسناد 
كل الحقائب الوزارية بدون استثناء إلى األحزاب 
المؤهلة للمشاركة في االنتخابات، الشيء الذي لن 
يضر بأي شكل من األشكال بالتوافق بين الوزير 

األول الذي يقترح أسماء الوزراء على جاللة الملك 
وبين جاللته الذي يعود إليه قرار تعيينهم تطبيقا 

للمقتضيات الدستورية.
والسؤال المطروح والذي يتعلق بالمستقبل هو: 
هل تم تطبيق هذه الشروط، شروط االنتقال إلى 
هذا  ع��ن  اإلج��اب��ة  وقبل  الديموقراطي.  التناوب 

السؤال ال بد من إبداء المالحظات التالية:
-1 لم تبد األوساط الشعبية الحماس الكافي إزاء 
هذه االنتخابات، وربما حدث أن نصف المغاربة 
البالغين سن التصويت من بين ناخبينا المعتادين 
في  المشاركة  عن  امتناعهم  بواسطة  عبروا  قد 
التصويت عن خيبة أملهم إزاء التناوب التوافقي، 
إذ أن تجربة السنوات الخمس المنصرمة أفهمتهم 
أن الحكومة ال تتوفر على السلطة الكافية من أجل 
بتقاليد  مقيدة  كانت  وأنها  بمسؤولياتها  القيام 

عتيقة.
إطار  في  تبنيها  تم  االنتخابية  المسطرة   2-
األط��راف مما جعلها مسطرة  التوافق مع جميع 

معقدة ال تتالءم مع توجه الرأي العام.
-3 ال بد من أن نسجل أن نتائج هذه االنتخابات 
قد تأثرت سلبا باألزمات الداخلية التي تعرفها كل 
األحزاب، فقد بلغ عددها 26 حزبا، أربعة منها فقط 
كان لها حضور أثناء االنتخابات األولى سنة 1960 
)المحلية( وسنة 1963 )التشريعية( أما األحزاب 
ال� 22 األخرى فقد خرجت كلها من رحم األحزاب 
األربعة القديمة عن طريق االنشقاقات والتشتت. 
ولم تحتج اإلدارة إلى خلق أحزاب جديدة كما كان 

عليه الحال طيلة األربعين سنة الماضية.
األحزاب  عليها  حصلت  المقاعد  أغلبية   –  4 
األربعة القديمة االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
والحركة  لألحرار  الوطني  والتجمع  واالستقالل 

الشعبية بفرعيها.
حزب  انتصار  سجلت  االنتخابات  ه��ذه   –  5 
إسالموي هو حزب العدالة والتنمية بحصوله على 
عدد ملحوظ من المقاعد. وهو الحزب الذي تنعته 
الملكي« ألن  ب�«الحزب االسالمي  األوس��اط  بعض 
رئيسه الدكتور الخطيب كان دوما ومنذ االستقالل 
أحد رجاالت القصر. والسبب الذي جعل هذا الحزب 
يفاجئ الجميع بانتصاره يكمن في أن نتائجه في 
سنة 1997 قلصتها اإلدارة. ثم إنه في االنتخابات 
األخيرة تبنى استراتيجية ذكية بتقديم ترشيحاته 
91 وتركيز جهوده  فقط من أصل  دائ��رة   56 في 
عليها وحث أنصاره على التصويت على االستقالل 

أو الحركة الشعبية في الدوائر التي لم يترشح فيها 
حزب العدالة والتنمية من أجل مواجهة االتحاد 
االشتراكي الذي عانى أيضا من تشتت األصوات 
لم تحصل في  التي  الذي سببته جماعة األم��وي 
النهاية سوى على مقعد واحد. وبالرغم من كل هذا 
فقد حصل حزبنا على أكبر عدد من األصوات ومن 

المقاعد.
أن  تقتضي  كانت  الديموقراطية  المنهجية  إن 
يعين جاللة الملك الوزير األول من بين أعضائه 
بالرغم من أن النص الحرفي للدستور يخول له حق 
تعيين الوزير األول فقط، غير أن هذا ال يمنع - 
حسب روح الدستور ونظرا للممارسة التي دشنها 
التناوب - من أن تعود الوزارة األولى للحزب الذي 
حصل على أكبر عدد من المقاعد )االتحاد االشتراكي 
 42 والتنمية  العدالة   ،43 االستقالل  مقعدا،   50
الحركة  في حين حصلت   ،41 لألحرار  والوطني 
واألحزاب  مقعدا   45 مجموعه  ما  على  الشعبية 
األخرى حصلت على ما بين مقعد 1 وأقل من 20 
مقعدا(. ومن البديهي، حسب النتائج أن الناخبين 
صوتوا من أجل عودة األغلبية الحكومية وقيادتها 

وذلك بتزكية الحكومة السابقة.
 27 انتخابات  أعقبت  التي  المرحلة  كانت  لقد 
شتنبر 2002 خصبة بالمفاجآت والتغييرات في 
العالقات بين األحزاب. ففي الوقت الذي كنا ننتظر 
»التناوب  إل��ى  التوافقي«  »التناوب  من  االنتقال 
الديموقراطي«، أعلن بالغ صادر عن الديوان الملكي 
يوم 9 أكتوبر 2002 أن السيد إدريس جطو، وزير 
ن من طرف  الداخلية في الحكومة السابقة، قد ُعِيّ
الذي  أول. والسيد جطو هو  الملك وزيرا  جاللة 
أشرف على انتخابات 27 شتنبر 2002 التي تم 
والخارج  الداخل  في  بها  التنويه  على  اإلجماع 
والسيد جطو لم يتقدم لهذه االنتخابات كما أنه ال 

ينتمي ألي حزب من األحزاب.
كان على حزبنا أن يتخذ موقفا من هذا القرار 
لالتحاد  السياسي  المكتب  أص��در  وق��د  وإزاءه، 
أن  فيه  يعلن  بالغا  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
تعيين وزير أول من خارج األحزاب السياسية التي 
شاركت في االنتخابات والحزب الذي حصل على 
المنهجية  مع  يتماشى  ال  المقاعد  من  عدد  أكبر 
الديموقراطية، ودعونا بعد ذلك إلى انعقاد اللجنة 
المركزية لالتحاد االشتراكي من أجل اتخاذ القرار 
أن  من  وبالرغم  الحكومة.  في  مشاركتنا  بشأن 
ألن  مشاركتنا  ضد  كان  للنقاشات  العام  االتجاه 

إلى  ع���ودة  يشكل  الجديد  األول  ال��وزي��ر  تعيين 
األساليب السابقة عن التناوب التوافقي، الذي كان 
ال بد له أن يفضي إلى تناوب ديموقراطي حقيقي، 
للمكتب  النهاية  في  خولت  المركزية  اللجنة  فإن 

السياسي اتخاذ القرارات الالزمة.
وفي الحقيقة لقد وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام 
اختيار صعب، مفاده أن عدم مشاركتنا هو الحكم 
بالفشل على التجربة برمتها. وكان لزاما علينا أن 
الديموقراطي عن  نتساءل حول إمكانية االنتقال 
طريق التوافق، وهذه الطريق التي أردنا أن نقدمها 
في  الثالث  العالم  دول  ط��رف  من  يحتذى  كمثال 
مطلبا  الديموقراطية  فيه  أضحت  ال��ذي  الوقت 

عالميا.
أما عن مشاركتنا وبغض النظر عن عدد وأهمية 
الوزارية المحصل عليها، فكانت تعني  الحقائب 
أننا نزكي المنهجية غير الديموقراطية في االنتقال 
الديموقراطي، مع افتراض وجود إرادة سياسية 

حقيقية لتحقيق هذا االنتقال.
وبعد تفكير طويل اخترنا عدم التسرع في الحكم 
على ما وقع، وقلنا أن أمامنا استحقاق االنتخابات 
أن  حيث  القادمة،  القليلة  الشهور  في  الجماعية 
اإلعداد لها وتنظيمها وشفافيتها ستشكل مؤشرات 

على اتجاه االمور.
غير أن األهم من ذلك، هو أنه بعد هذه االنتخابات 
سيعقد مؤتمرنا الوطني السابع أي بعد سنين من 
تشكيل الحكومة الحالية، وحينها سيكون قد مضى 
وقت كاف لتقييم مسار األشياء في بالدنا، وبالتالي 
في  التناوب  تجربة  تقييم  إمكانية  لنا  ستتاح 

شموليتها.
لقد كان قبولنا بقيادة تجربة التناوب مخاطرة 
أخذنا فيها في الحسبان المصلحة الوطنية وليس 
المصلحة الحزبية، واليوم وقد انتهت هذه التجربة 
بدون أن تفضي إلى ما كنا ننتظره منها، بمعنى 
التوجه نحو الديموقراطية عبر خطوات تاريخية 
األم��ام، والتي ستشكل قطيعة مع ممارسات  إلى 
الماضي، فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام متطلب 
وطني يلزمنا باالنتظار سنتين على أمل أن نرى 
إمكانية تحقق الحلم في انتقال هادئ وسلس نحو 
الديموقراطية، ونتمنى أن ال نفقد في المستقبل 

القريب ملكة الحلم والقدرة عليه.
< عبد الرحمن اليوسفي
بروكسيل 2003

نصف المغاربة البالغين 
سن التصويت من بين 
ناخبينا المعتادين قد 

عبروا بواسطة امتناعهم 
عن المشاركة في 

التصويت عن خيبة 
أملهم إزاء التناوب 

التوافقي، إذ أن تجربة 
السنوات الخمس 

المنصرمة أفهمتهم أن 
الحكومة ال تتوفر على 

السلطة الكافية من 
أجل القيام بمسؤولياتها 

وأنها كانت مقيدة 
بتقاليد عتيقة
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 م��ا خ��ط��ر ش��ي��وع ص���وت ال��دج��ال��ي��ن 
على  الديني،  الخطاب  على  المتكئين 
المجتمع المغربي وعلى الفكر العقاني 

الذي ما أحوجنا إليه اليوم؟
< لقد عرف القرن العشرون عدة اختالالت في 
الخطاب الديني، سواء على مستوى الفكر والتأمل، 
أو على مستوى الفعل والممارسة، فنفس الشخص 

الذي يسبق الناس إلى المسجد، هو ذاك الذي يغشك 
في السوق، وهو الذي يذكر الناس بالقبر، قبل أن 
يذكرهم بالله سبحانه، وبرحمته، ويعتقد أنه المدافع 
نفسيته  تتأمل  وحين  السنة.  وناصر  الحق،  عن 
تجدها غريبة، فال يعتمد قواعد علمية، وال ما راكمه 
التاريخ اإلنساني من علوم وسياسة وثقافة وعمران، 
أو من تجارب الحياة وأشواطها وأبعادها، حيث 

انتشر الكذب واالفتراء على القرآن الكريم، والسنة 
النبوية الصحيحة، التي ال و لن يمكن أن تتعارض 
قضية  االفتراء  هذا  من  كان  وقد  الكريم.  والقرآن 
ودعوة اإلعجاز العلمي، والذي يعتمد بعض أصحابه 
بل  لها وال مراجع،  بيانات ال سند  أو  أرق��ام  على 
تنسب أقواال ونتائج لمفكرين وباحثين، حتى إذا 

ما حققت النظر وجدت نفسك أمام ثالثة أوضاع:
حقيقة وصدق وجود أسماء علماء ومفكرين، غير 
أصحاب  نظر  أو  فهم  أو  بدعوى  يقولوا  لم  أنهم 
اإلعجاز، وإنما ينسب لهم األمر حتى يتم التأثير 
في القارئ أو السامع، ألن كثيرا من منتوج اإلعجاز 
أو  والدجالين.  القصاصين  هو عبارة عن أشرطة 
حقيقة آراء وأقوال قال بها عامة القوم، وتنسب إلى 
أسماء عالمية، كأن تكون حاصلة على جوائز دولية، 
وبالتالي يبدأ القول من إنتاج زغلول النجار وينتهي 
بمقولة أن هارون تازياف المتخصص في البراكين 
هو من قالها، أو تبدأ المقولة بالزنداني وتنتهي 
بإينشتاين، وهذا معناه تدليس في األسماء واإلخبار، 
واستعمال مواقع ومكانة الناس، لربطهم بين معاني 

القرآن الكريم وأقوال الباحثين.
لقد كانت - وستظل - أوائل سورة المؤمنين، 
على سبيل المثال، تتعرض عندهم للتفسير والتغيير 
كلما تطور علم األجنة، بدون حياء أو خجل، فتشابه 
عندهم المعنى الكلي الوارد في اآليات، والذي يربط 

االستقامة العامة والخاصة بالخلق والخالق، وهو 
مبدأ قرائني رباني، حيث يشير إلى عظمة الخالق 
ومسؤولية المخلوق، فتحول األمر إلى تجارة في 
علم األجنة وعلم الوراثة، وقد أنتج فيها الزنداني 
أشرطة، لو أن الذين استهلكوها وروجوا لها بذلوا 
نفس الجهد في التحصيل العلمي لكان لهم حظ في 

هذا المجال.

ذات  التفسيرات  لهذه  ك��ان  ما  ولكن   
المنشأ الخرافي أن تنمو وتاقي رواجا، 
لو لم تجد لها صدى في األوساط الشعبية 
الواسعة، ولو لم تكن هناك تيارات وظفت 

هذا البعد في دعواتها؟
< بالطبع، فقد ساهم هذا األمر في بناء غشاوة 
وسذاجة وتعصب في اإلعجاز العلمي، فهي تستفيد 
من سوء الفهم للحديث الشريف الذي يفرض خلق 
النصيحة كنوع من االنتصار إلى نظرية »انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما«، التي سيئ فهمها في مجاالت 

شتى ويمكن ذكر أربع مجاالت منها:
تحامال  النقد  يعتبر  السياسي بحيث  المجال   �

وإقصاء.
االقتصادي حيث يكفي إضافة مفردة  المجال   �
والمعامالت ومنها  االقتصاد  لمجاالت  »إسالمي« 

البنك.
� المجال االجتماعي بالحديث عن علم النفس وعلم 

االجتماع اإلسالمي.
� المجال العلمي الثقافي وبالتالي اإلعجاز.

العلمي  المجال  المقام هو  وال��ذي يهم في هذا 
معظم  تبنته  العلمي  اإلع��ج��از  أن  حيث  الثقافي، 
التنظيمات والحركات اإلسالمية ذات الطابع الدعوي، 
اإلس���الم ذي  إل��ى  االن��ت��م��اء  ق��اع��دة  برغبة توسيع 
المشروع السياسي، وبما أن االنتماء محدد برابطة 

الدفاع  وج���ب  دي��ن��ي،  وب��غ��ط��اء  ف��ك��ري��ة،  منظومة 
واستهالك منتوج هذا النسق والتنظيمات، فأصبح 
اإلعجاز العلمي مادة تستهلك فكريا من طرف شباب 
وأطر ونخب هذه التنظيمات، وتحول الدفاع عنها 
والتأمل  ال��ف��ك��ري،  االخ��ت��الف  ب��اب  م��ن  فقط  ليس 
ونتائجه  اإلعجاز  يرفض  من  أصبح  بل  النظري، 
بمثابة خصم ألنه يشكك في بضاعة أنتجها عقل 
حركي، وهنا ليس بمعنى عقل متحرك، وإنما هو 
األح��ك��ام و  م��ن  ف��ي ص��ن��دوق  تنظيمي مغلق  عقل 
سواء  النسق  ه��ذا  بمنتوج  ومرتبط  التصورات، 

أصاب أم أخطأ.
إن دراسة تاريخ اإلنسانية تحيلنا على جملة من 
الحقائق المتعلقة بالدين، فإذا كان من السهل إثبات 
حاجات المجتمعات إلى الدين، فإنه ليس من السهل 
أن تدفع الناس إلى تدين ال يصادر العقل، وال يحارب 
والنظرة  الفكرة  يعتمد  تدين  إل��ى  وال  المعرفة، 
الموضوعية واألمينة للعلم، واألمثلة توضح المقال، 
فما قام به أصحاب اإلعجاز هو إنكار من سبقوهم 
اإلق���رار واالع��ت��راف بمن  إل��ى فكرة علمية، وع��دم 
سبقوهم، فعلى سبيل المثال: قال فيثاغورس سنة  
497 قبل الميالد بكروية األرض، وقدم دليلين في 
منتهى الحجة العلمية حول هذا الموضوع، أولهما 
خسوف القمر حيث تقع األرض بين القمر والشمس، 
والظل الذي تلقيه األرض دائما على صفحة القمر، 
وايراتوستين  العالم  أن يصل  ذلك  المبهر من  بل 
اإلسكندري وذلك سنة 194 قبل الميالد إلى قياس 
قيمة المحيط بدقة عجيبة وخطأ ضئيل، ولم يقل 
التاريخ  في  سبقا  وقد  العلمي،  بإعجازهما  أحد 
نزول  قبل  ذلك  قاال  اإلس��الم، وطبعا  دع��وة  مجيء 
الوحي، وهذه حجة ضد اإلعجاز، فالقول ليس حديثا 
وإنما سابق، والقصة وما فيها أن إله الكون كان 
قبل ذلك كله، وحين يصبح ما استدل به يتعرض 

إلى واحدة من أربع:
� موضوع اإلعجاز سبقت اإلشارة إليه فما الذي 

يبقى من اإلعجاز.
� موضوع اإلعجاز مكتشف ومستنبط من الغير 

قبل اإلسقاط، وهنا يكون العجز مرتين: 
معروفا  يكن  لم  سابقة،  ظواهر  فسروا  هم  فال 
إدراكها علميا، وال هم تنبؤوا بظواهر مستقبلية، 
فلو قالوا لنا اآلن إن نظرية شاملة تربط بين النسبية 
وميكانيكا الكوانتيك واألحبال االهتزازية، لساهموا 
في حل معضلة فيزيائية الزالت تؤرق البشرية، ومن 
العيب على المستوى األخالقي أن تقول النسبية 
بانحناء الضوء تحت تأثير الجاذبية، ويأتي آخر 
ليقول إنه اكتشف سجود الضوء، ويربط هذا بذاك، 
مع العلم أن المنطق يقول - وال نحتاج إلى هرائهم 
- أن قواعد الكل يرثها الجزء، فيما أن القرآن أخبر 
لصاحب  حاجة  وال  داع��ي  فال  لله،  الكل  بسجود 

اإلعجاز أن يخبرنا بسجود الجزء.

أستاذ التعليم العالي بجامعة فاس لـ »األيام«:

حقيقة وصدق وجود 
أسماء علماء ومفكرين، 

غير أنهم لم يقولوا 
بدعوى أو فهم أو نظر 
أصحاب اإلعجاز، وإنما 
ينسب لهم األمر حتى 

يتم التأثير في القارئ 
أو السامع، ألن كثيرا 

من منتوج اإلعجاز هو 
عبارة عن أشرطة 

القصاصين والدجالين

ن أننا في حاجة الستدعاء  الوباء بَيّ
العلوم للجواب على سؤال حماية الحياة
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في هذا الجزء الثاني من الحوار، 
يحاول الدكتور محمد الخمسي أن يفكك آليات 

اشتغال الخطاب الدعوي المستند إلى أصول 
ادعاء اإلعجاز العلمي، وخطورة هذا المنحى 

على الفكر العقالني، ألن له سوقا زكتها دول 
الخليج في الشرق واستثمرتها التيارات 

اإلسالمية في مسارها الدعوي لحشد األتباع 
المبرمجين الذين ال قابلية لهم لالختالف 

والتفكير والتدبر.
ويضيف الخمسي الحاصل على دكتوراه دولة 

في الرياضيات، ودكتوراه من معهد 
البوليتكنيك - نانسي بفرنسا سابقا، في مجال 

الرياضيات والطاقة، والخبير المستشار لدى 
منظمات ومؤسسات وطنية ودولية، إن من 
يقول بخرافة اإلعجاز العلمي هم دعاة جهلة، 

أصبحت لديهم سوق رائجة وامتيازات 
وعائدات مالية كبرى، يصعب أن يتخلوا عنها.

حاورته : زينب مركز
zaraaa10@hotmail.fr

الـــحوار

الجزء الثاني
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لقد بلغ من تعصب أصحاب اإلعجاز أن اعتبروه 
تجديدا لدعوة الناس إلى اإليمان وهداية الناس، 
روح  على  وتشويش  لهم  فتنة  هو  الحقيقة  وف��ي 
اإليمان واألخالق واالستقامة، بل حسب منطقهم فال 
يدرك اإليمان من لم يفهم علوم العصر، وهذا فساد 
في الفهم ونقص في الوعي وتأخر في االستيعاب 
نملك  ال  الذي  بالغيب  والتصديق  اإليمان  لقضايا 
مفاتيحه، وتسعى البشرية لكشف حجب ما هو مدرك 

عقال ومؤهل له. 
المغرب  ف��ي  غ���دا  س��ن��واج��ه  ك��ي��ف   
تعقيدات البحث العلمي مع االختبار الذي 
نمر منه اليوم مع جائحة كوفيد 19؟ وما 

هي مستلزمات اليقظة العلمية؟
< جاءت جائحة كورونا لتبين ثالث حقائق أو 

تحديات كبرى:
كلها  العلوم  الس��ت��دع��اء  حاجة  ف��ي  أننا  أول��ه��ا 
للجواب على سؤال حماية الحياة، فكما تعلمون أن 
أكثر من مئة فرع في العلوم والتقنيات تدخل في 
م��واج��ه��ة وت��ح��دي ك��ورون��ا ب��داي��ة ب��ع��ل��وم النانو 

تكنولوجي وانتهاء بالكمامات.
والتحدي الثاني أن المعركة تخاض مع كائن ليس 
بالحي أو الميت حسب تعريف الحياة والموت، ومع 
عوالم  بين  االنتقال  حركة  حركتين:  متحرك  كائن 
األحياء وحركة االنتقال مع الطفرة أي التحول من 
شكل هندسي وبنية تركيبية إلى شكل وبنية أخرى، 

وهما في حد ذاتهما معضلة علمية كبيرة.
التحدي الثالث هو عالمي، بمعنى أنه يجمع 
اإلنسانية في صعيد واحد لإلجابة عنه، 
شعائرهم  ت��ق��ام  كيف  ال��ن��اس  نسي  وق��د 
وطلب  والخوف  التحدي  عند  وطقوسهم 
األم��ل وال��رج��اء، ولعل الصالة في ساحة 
روما بكل ألوان وأطياف التعبد والعبادة 
مشهد رهيب إيماني وإنساني. ولكن في 
نفس الوقت اعتمد الناس كتبهم السماوية 
في  للبحث  وليس  ومناجاته،  الله  لذكر 
فبداهة يعتقد  لكورنا،  صفحاتها عن حل 

الناس أن ذاك يتم في المختبرات، وأصحاب 
اإلع��ج��از ع��اج��زي��ن ال��ي��وم وال أش��ك أنهم 
سيظهرون يوم تكتشف اإلنسانية الحل ضد 
هذا العدو، ومن الطبيعي أن يبقى صوت 
أو  عشبة  بأخذ  ينادي  وهناك  هنا  نشاز 
وجبة أو وصفة، فلقد ظل الدجل والشعوذة 

والخرافة جزءا من تاريخ اإلنسانية.
 أال ترى أن سبب انتشار الفكر الخرافي 
بيننا، يعود أساسا إلى التعليم، الذي سمح 
بتعبيرك باالنتقال من التأمل في الكتاب 
الكوني المفتوح الذي أمرنا اهلل بالتأمل 
والتدبر فيه، إلى االكتفاء باالفتخار بأن 
كل شيء موجود لدينا في النص القرآني، 

التدريس كل من هب ودب، من  ولج  فقد 
باحثين عن الرزق، وموظفين با هاجس 
وأشباه  األميين  آالف  يخرجون  علمي، 
جائحة  زم��ن  ف��ي  خ��اص��ة  المتعلمين، 

كورونا؟
< من المعروف أن الشهرة والنجومية، ليست 
مطلبا في حد ذاتها عند العلماء والمتخصصين، 
استقطابي  م��ال��ي  ورأس  ت��ج��اري  مفتاح  ولكنها 
ديماغوجي انتهازي عند كثير ممن يسمون الدعاة 
نجوم،  الخمس  فنادق  ح��الوة  ذاق��وا  فقد  ال��ج��دد، 
ونشوة الجموع الغفيرة التي تحضر عملية غسل 
الدماغ الجماعي، وتصل حد سلوك القطيع، حين 
يبدأ بتفسير ظاهرة علمية ويربطها بالقرآن الكريم، 
ويدعو الحضور إلى الصالة على النبي صلى الله 

عليه وسلم، بطريقة تمنع النقد والتفكير، بل يمأل 
حديثه بمطالبة الناس بالتسبيح والتهليل، والتكبير، 
ويربط ذكر الله بقوله، في أخس صورة فكرية، إذ 
يربط كالمه ضمن نسق ديني يضغط على مشاعر 
الناس وتدينهم في إخراج سينمائي، وال ننسى أنها 

نجومية مضمونة، بل يتم تجديد البكارة التلفزية 
عمرو  المصري  »الداعية«  فالمخرج  رهيب.  بشكل 
تنظيم  في  بسيط  كشخص  رحلته  بدأ  مثال  خالد 
اإلخوان، وألسباب عدة لم يرتق داخل الهرم الحديدي 
لكواليس التنظيم، فانفصل عنهم وأوجد له مساحة 
للدعوة الناعمة. فال ننسى أن نسبة زبنائه في فترة 
من عمره كانت من النساء، فقد اكتشف أن مظاهر 
الدعوة التقليدية فيها بداوة وخشونة، فأدخل األناقة 
والعطر وساعات اليد العالمية، ومالبس آخر صيحة، 
مع تعرضه للتجميل والتكوين في التواصل، وقد 
حقق بذلك على حساب جيش عرمرم من البسطاء 
من الجنسين، مستغال حب الناس آلل البيت، والنبي 
وزوجاته والصحابة، وحب الناس لبعض األماكن 

التاريخية كغار حراء، فصنع ثروة وأنتج حلقات 
المخملية،  الطبقة  ومعايير  تستجيب  التدين  من 
العلمي ليستعيد  إلى اإلعجاز  الرجل  قفز  وأخيرا 
بكل  الشرق  في  التدين  سوق  انهار  بعدما  بريقه 
باإلخوانية،  وانتهاء  الوهابية  من  ابتداء  أنواعه، 
وهكذا انطلق الرجل، وهو المعروف بغباء حاد في 
الرياضيات، فكيف يربط بين الرياضيات الفيزيائية 
واألرض«  السموات  ن��ور  »الله  تعالى  الله  وق��ول 
أقرت  لقد  )الكوانتيك(؟  الكم  نظرية  باستخدام 
مؤسسة عالم المعرفة أنها باعت من كتاب نظرية 
الكم 2400 نسخة من مجموع ما طبع 40000 نسخة 
في العالم العربي كله من محيطه إلى خليجه أي في 
سوق يفوق سكانه 370 مليون نسمة أي ستة نسخ 
بالماليين،  شوهد  ه��راءه  لكن  نسمة،  مليون  لكل 
ألنها  التعقيد  في  غاية  نظرية  على  تجرأ  وهكذا 
تحتاج إلى مفاهيم في الرياضيات الحديثة، فاختلط 
عليه إدراك بعض المعادالت البسيطة، فكيف يتعامل 
مع رياضيات تطلب تاريخ البشرية إنتاجها وخاصة 
أعمال شخودنيغر وبالنك وهيزنبيرغ وديراك، ومن 
ديبروغلي وآخرين  قبل هيلبير وماكسويل ولوي 

من عمالقة الرياضيات والفيزياء الحديثة.
الموضوع بشكل  أنه تجرأ على طرح  والغريب 
يقيني إلى درجة ربط بينهما بالحرف الواحد، أي 
لن يكون شك في المستقبل، ولم يدر أن الكوانتيك 
يحتوى على ما يدفع لتطويره خاصة عجزه عن عدم 
القدرة على تفسير بعض الظواهر، إضافة إلى عدم 
معادلة  إلى  يحتاج  هل  الاليقين،  بمبدأ  معرفتنا 
أخرى تعطيه حد فاعلية الترابط بين الزمان والمكان. 
وأخطر من هذا أن ظواهر يوم القيامة التي هي غيب 
في غيب، أصبحت تفسر بمعطيات الفيزياء، بينما 
القرآن الكريم يخبر أن هذا مشهد له قواعده وفضاؤه 
وموازينه وأسسه ومبادئه، ومع ذلك ألف علي كيالي 
صاحب »القرآن علم وبيان« في عشر مجلدات ذهبت 
في شرح كل شيء، حتى حرارة يوم القيامة التي 
ستكون 16 ألف درجة !! وهو أمر ال نحتاج فيه إلى 

تعليق أو مجادلة.

العامة: أن من يتعاطون لهذا  ومن المالحظات 
الموضوع إما خارج التخصص أو فاشلين في النشر 
م��ال��ي��ة وإعالمية  ي��ح��ق��ق��ون م��واق��ع  ف��ي��ه. وأن��ه��م 
واجتماعية بسرعة مذهلة. وأن األصوات التي ترد 
إلى  االستماع  بمقدار  لها  يسمع  ال  علميا  عليهم 
أصحاب العجز وليس اإلعجاز. وقد كانت عائشة 
بنت الشاطئ رحمها الله ممن تفطن لخطورة هذا 
حاالته  تشرح  حكيما،  ق��وال  فيه  وكتبت  المنحى، 
ومآالته، ولكن صوتها وأصوات آخرين لم يسمع 
بالشكل المطلوب، ولم تمس ضمائر الناس وهي 
تحذر من خطورة ربط الكمال بالنقص. وآيات الله 
المحكمة حجة وبيانا، وكلمات الله التي ال نهاية 
لها بجهد أناس يعيشون بين خطأ المنهج والفكرة، 

وبين الكسب واالسترزاق، وشراء آيات الله بثمن 
قليل، ومن المسلم به أن أصحاب اإلعجاز ال يعيشون 
عجزا اجتماعيا من حيث ما يدره عليهم من مداخيل، 
بفكرة  الدنيوية  ال��ن��اس  مصالح  ارتبطت  ومتى 
سماوية، فإنهم لن يتخلوا عنها لما فيها من العاجلة 

والناس يحبون العاجلة.
 يبقى هناك سؤال حول تعامل اإلعام 

عموما مع أصحاب اإلعجاز العلمي؟
< الجواب يقتضي استحضار التوظيف السياسي 
شرقية  ظاهرة  وه��ي  العلمي،  اإلع��ج��از  لموضوع 
انتقلت إلينا في أواخر الثمانينات، فمن المعلوم أن 
يقتضي  العلمي  اإلع��ج��از  ي��س��وق  م��ن  اس��ت��دع��اء 
وأطروحاته  منهجيته،  يناقش  م��ن  استحضار 
وأبحاثه، ويرد عليها، بمناقشة مضمونها وواقعها 
وخطورة أفكارها ونتائجها، إال أنه ومع األسف وقع 
تواطؤ خفي بين كثير من األنظمة االستبدادية في 
الشرق ودعاة اإلعجاز، إذ اعتبروا ذلك يمثل اشتغاله 
أنظار  ص��رف  السياسي، وبالتالي  اإلس��الم  بغير 
الشباب إلى قضايا ال تدخل في الحياة االجتماعية 
تهديدا من جهة  تمثل  واالقتصادية من جهة، وال 
أخرى، ولكن العقلية المفككة تشتغل دون رؤية، فقد 
كانت الحركات السياسية بالخلفيات الدينية أكثر 
مناورة وحضورا، وهكذا أصبح الزنداني مشتغال 
اليمن  في  اإلص��الح  العلمي ويمد حركة  باإلعجاز 
بالشباب المبرمج عقليا، ومن ضمن هذه البرامج، 
اإلعجاز وهو مادة من بين مواد أخرى، وكذلك وظف 
الحوثيون تراثهم الشيعي المتعلق باإلعجاز، وهكذا 
كان المدخل إعجازا، غير أن المخرجات نراها اليوم 
في الحرب األهلية باليمن، وقس على ذلك، فسوق 
االستقطاب األيديولوجي تبيح كل شيء وتعتمد كل 
وسيلة بغرض إمالة الصفوف من جهة، وخلط مادة 
اإلعجاز المغرية للشباب مع مواد أخرى تكون حركية 
تنظيمية بامتياز. تضاف إلى ذلك أداة جبارة في 
واالنتشار  مبكرا  األشرطة  استعملت  التسويق، 
لم  الشبكي، وهي عملية  التوزيع  الهرمي، بمعنى 
تشمل فقط اإلعجاز، ولكن شملت قضايا أخرى، إال 
الشباب وطالب  وق��ع على  له  ك��ان  ه��ذا األخير  أن 
كان  كما  اآلن  واستطاع  كثيف،  بشكل  الجامعات 
سابقا أيضا، اعتماد التكنولوجيا الحديثة، والترويج 
للمنتوج في سوق التدين بشكل قوي، وفي غياب 
مناقشة علمية، وفي غفلة وعدم معرفة خطورة ذلك 
الذي  الراقي،  السليم  وتدينهم  الناس  إيمان  على 
يعتمد بناء السلوك وتقوية الروح، وبناء األبعاد 
اإلنسانية، مما جعل كفة الدعاية واإلشهار بوعي 
أو دونه تميل لصالح تجار الدين ومنتجي اإلعجاز، 
لصناعة العجز في مناحي شتى من الحياة، وأولها 
العجز عن تكوين جيل من الباحثين والعلماء في 

المختبرات.
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من المعروف أن 
الشهرة والنجومية، 

ليست مطلبا في حد 
ذاتها عند العلماء 

والمتخصصين، ولكنها 
مفتاح تجاري ورأس 

مالي استقطابي 
ديماغوجي انتهازي 

عند كثير ممن يسمون 
الدعاة الجدد، فقد 

ذاقوا حالوة فنادق 
الخمس نجوم، ونشوة 
الجموع الغفيرة التي 

تحضر عملية غسل 
الدماغ الجماعي

عيب أخالقيا أن تقول 
النظرية النسبية بانحناء 

الضوء تحت تأثير الجاذبية، 
ويأتي آخر ليقول إنه 

اكتشف سجود الضوء
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18 شهرا من االنعزال والعوز لكتابة رائعة القرن العشرين

مقبالت من روائع عالمية تفجرت من صميم العزلة

غارسيا ماركيز و»مائة عام في العزلة«

لقد عشنا انعزاال قاسيا كان هو الثمن الضروري للحرب ضد الكوفيد 19.
وإذا كان هذا العزل الذي سمي حجرا قد خلف الكثير من اآلثار النفسية على 

الخصوص، فإن ذهننا ذهب الستحضار زاوية أخرى لالنعزال وهي أن أقسى الحاالت 
اإلنسانية يمكن أن تنتج أروع اإلبداعات البشرية. هنا نقدم فاتحات شهية من أعمال 

خالدة انبثقت من قاع معاناة العزلة والحاجة والمرض.
قراءة ممتعة.

إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

كانت وراء ميالد رواية »مائة عام في العزلة« قصة 
األديب  خاللها  من  حقق  التي  الرواية  فهذه  عجيبة، 
الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز شهرة أكبر 
مع صدورها في سنة 1967 في بوينس إيريس، حيث 
تمت ترجمتها إلى أكثر من ثالثين لغة، تفتقت في ذهنه 
ذات يوم من منتصف الستينيات، عندما كان ماركيز 
وزوجته ميرسيديس يقيمان في المكسيك، وبينما كانا 
يتجهان بسيارتهما من نوع فولسفاكن لقضاء عطلة 
رفقة  الشاطئية  أكابلكو  مدينة  في  إلمضائها  خططا 
ابنهما، شعر غابرييل غارسيا ماركيز بإحساس غريب، 
س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه ل��درج��ة أن���ه ك���اد أن ي��ص��دم ب��ق��رة في 

الطريق.
كان ذلك أول خيط في أحداث الرواية التي ستغطي 
على جميع أعماله األدبية السابقة، وحينها قرر العودة 
سريعا، وبدأ رحلة اعتكاف في بيته، اعتزل فيها عاداته 
اليومية، وعاش منكفئا عليها طيلة ثمانية عشرة شهرا، 

قبل إتمامها في شهر غشت من سنة 1966.
الصعوبات  م��راح��ل  أقسى  م��ن  الفترة  ه��ذه  كانت 
كانت  حيث  غارسيا،  غابرييل  عاشها  التي  المادية 
زوجته تلجأ لالقتراض من أصدقائهما المقربين، وكان 
أصبح  الذي  للبيت  للمجيء  عذرا  يختلقون  بعضهم 
وذلك حتى  كرائه،  واجبات  أداء  عن  عاجزا  غابرييل 
الغذائية  المشتريات  بعض  غابرييل  لزوجة  يتركوا 
المساعدة  لتقديم  معهم  يجلبونها  التي  الضرورية 

بطريقة لبقة.
لكن من أطرف ما يتذكره غابرييل حول هذه الفترة 

كانت هذه الفترة من 
أقسى الصعوبات 
المادية التي 
عاشها  غابرييل غارسيا، 
كانت زوجته تلجأ 
لالقتراض من 
أصدقائهما المقربين، 
وكان 
بعضهم  يختلقون  عذرا 
للمجيء للبيت 
الذي  أصبح غابرييل 
عاجزا على أداء
 واجبات كرائه

 الرسامة التشكيلية فريدا كويلو 
والكاتب فرانز كافكا، اثنان من 
الفن واألدب في  أه��م رم��وز 
القرن الماضي، يتشاركان 
في الحروف التي يبدأ 
وفي  اسماهما،  بها 
األل�������������م، ورب�����م�����ا 
في  ي����ت����ش����ارك����ان 
في  م���وض���ع���ه���م���ا 
كافكا  ك��ان  العالم. 
يرى نفسه كحيوان 
متوقف عند الهاوية، 
وكانت فريدا كويلو 
معذبة في األرض، 
م��م��زق��ة األج����زاء، 
دون  من  متحولة 
لمرضها  ت��وق��ف 

»سيكون  كافكا:  مع  تقول  كانت  وكأنها  وللفن، 
هناك الكثير من األمل، ولكن ليس لنا!« كما يصفها 
ق��رب في  ع��ن  ال��ذي عرفها  فوينتيس  ك��ارل��وس 
لوحات  فريدا كويلو،  »يوميات  لكتابها  تقديمه 

حميمية. 
 بداية العزلة التي ستدوم سنوات ولدت ذات 
1925 حينما  أب��ري��ل  ف��ي  ذل���ك  م��أس��اة، وك���ان 
اصطدمت الحافلة التي كانت تقل فريدا بشاحنة. 
كان عمرها حينها ثمانية عشرة سنة، فتعرضت 
لكسور في عمودها الفقري ورقبتها وأضالعها 
وحوضها ورجلها المريضة التي كانت مشلولة 
منذ الصغر، و التي أصبحت تعاني فيها من آالم 
أحد عشر كسرا. كتفها األيسر بقي مخلوعا على 
نحو دائم، وإحدى قدميها استحال عالجها، كما 

وضعت صفيحة على طول ظهرها. 
تصبح  أن  تحلم  صغيرة  وه��ي  فريدا  كانت 
طبيبة، كما لو أنها كانت تعلم أن جسمها سيحمل 

ثقل معاناة مرض سيرافقها لمدة ثمانية وعشرين 
سنة حتى وفاتها في سنة 1958 عن عمر لم يكن 
يتجاوز السابعة واألربعين، كان الحادث الفظيع 
قد زاد من معانتها من رجلها اليمنى التي أصيبت 
العمر،  م��ن  ال��س��ادس��ة  س��ن  ف��ي  وه���ي  بالشلل 
في  لتجد  ال��ف��راش،  طريحة  الحادثة  وجعلتها 
الرسم رفيقا للعزلة التي فرضها عليها جسمها 
المحطم. كانت ترسم وهي حبيسة في سريرها 
آالم��ه��ا، وت��ح��اول أن تجد  أن تنسى  أج��ل  م��ن 
أن  بالحياة بعد  لونا يجعلها تتشبث  لحياتها 
فريدا،  لكن  عديدة.  انتحار  محاوالت  من  نجت 
ستصبح رسامة شهيرة، كتبت سيرتها بالفرشاة 
واللون، وصارت واحدة من أشهر الرسامين في 
والفنية  المأساوية  حياتها  وألهمت  المكسيك، 
كتابا ومخرجين سينمائيين. وتحولت لوحاتها 
إلى رمز لتحدي العزلة واإلعاقة في تاريخ الفن 

التشكيلي المكسيكي والعالمي.

فنانة ظلت لسنوات سجينة سريرها 
الحرجة هو أنه لم يكن يملك ما يكفي من المال لدفع 
ثمن إرسال ظرف المخطوطة الضخمة عبر البريد إلى 
مدير دار النشر »سود أمريكانا« والذي كان يضم ما 
يقارب ستمائة صفحة، رقنت على اآللة الكاتبة. لكن 
األكثر طرافة هو عندما اكتشف مع زوجته أنهما حينما 
لجآ إلى وسيلة لتخفيف وزن الطرد الضخم للرواية 
عبر توزيعه على ظرفين، أرسال خطأ لدار النشر الجزء 
الثاني بدل الجزء األول من الرواية، في انتظار تدبر 
ثمن الظرف الثاني. ولحل المشكلة، كادا أن يرهنا اآللة 
الكاتبة التي رقنت عليها الرواية، قبل أن يستقر رأيهما 
على رهن مدفأة غرفتهما وآلة طحانة تلقياها هدية يوم 
زواجهما، بل رهنا كذلك خاتم زوجته ميرسيديس التي 
كان حدسها يحدثها أن هذه الرواية ستخرجهما من 
الحياة  قلب  ال��ذي  الحلم  تحقق  وقد  المادي.  العوز 
األدبية لغابرييل رأسا على عقب، وكانت جائزة نوبل 

لألداب بانتظاره في سنة 1982.
أراد غارسيا الذي توفي منذ ثالث سنوات في عمر 
التسعين أن يكتب رواية مختلفة تمامًا عن كل ما قرأه 
وما كتبه، فحقق ذلك في »مائة عام من العزلة«، التي 
رفض أن يسمح بتحويلها إلى فيلم سينمائي عندما 
عرض عليه ذلك فرانسيس فورد كوبوال. كان غارسيا 
يخشى على روايته من التشويه، ويريد أن تظل روايته 
حامية للمكان الذي تدور حوله أحداث الرواية، هذا 
ماركيز  غارسيا  ذاك��رة  من  ج��زءا  يعد  ال��ذي  المكان 

وحياته.

 فريدا كويلو التي حولها حطام جسدها إلى رسامة 

< غارسيا ماركيز

< فريدا كويلو

2/1
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كافكا في رسائله إلى ميلينا من قاع عزلة المرض:

األحزان واآلالم القديمة قد وجدت طريقها إلي

لم يكن ليخطر ببال األديب فرانز كافكا أن رسائله 
صديقهما  نشرها  وال��ت��ي  ميلينا،  إل��ى  كتبها  التي 
المشترك في كتاب بعد وفاته، ستكون واحدة من أجمل 
ما أبدعه فرانز كافكا الذي عاش حياته االجتماعية 
العدالة  ع��ن  م��داف��ع��ا  المرضية  عزلته  قبل  األول���ى 
االجتماعية. فلم يشتهر كافكا إال بعد رحيله المبكر، 
حينما التفت النقاد إلى أدبه المختلف، الغارق أحيانا 

في السوداوية واأللم.
توفي فرانز كافكا في عزلته في سن األربعين، وعلى 
الرغم من أنه كان يكتب بغزارة، فإنه لم يكن مشهورا، 
ولم يكن يبالي بذلك، ألنه أصال بطبيعته لم يكن يسعى 
للشهرة. »ال أحد غيره من المؤلفين، الذين عملنا معهم 
أشعر  ولم  ما يسأل عن شيء  ن��ادرا  كان  مثله،  كان 
من  غيره  يفعل  كما  كتاب  بنشر  يكترث  أن��ه  إطالقا 
الكتاب، إنه حقًا ال يكترث«. هكذا وصفه كيرت وولف 

أحد الناشرين الذين كان كافكا يتعامل معهم.
كان مرض السل قد أصاب جسم كافكا بالوهن، وفي 
عزلة مرضه الذي بدأ ينخر جسده منذ سن الخامسة 
والثالثين، كان األديب الذي اتخذ من اللغة األلمانية 
لغة له، يستعيد الحياة بالرسائل التي كان يتبادلها 
مع ميلينا، وهي شابة ألمانية متزوجة، كانت في سن 
الثالثة والعشرين، وكان كافكا يهوديا في سن الثامنة 
والثالثين حينها، وقد تعلق بها بشكل كبير، حتى بات 
يكرر لها أن رسائلها تساعده على الشفاء من مرضه، 

كما كان يبعث لها بالقصص التي يكتبها.
وقد نشرت رسائله هذه بعد وفاته في سنة 1920 
مثلها مثل مجموعة من مسودات أعماله التي أصدرها 
ناشره وصديقه المقرب، على الرغم من أن كافكا كان 
المخطوطات بعد رحيله،  بأن يحرق كل  قد أوص��اه 
خاصة بعد أن جعله صراعه مع المرض يعيش عزلة 
كبيرة. لم يكن كافكا يعرف أن كتاباته ستمنحه شهرة 
من  فيها  بما  للحياة  ونظرته  أسلوبه  وأن  واسعة، 
صراعات ومعاناة وخيبات وعبث ستصبح عالمة أدبية 

تحيل على شخصية كافكا وكتاباته.
ميلينا تكشف عن معاناته مع  إلى  كانت رسائله 
المرض والعزلة، وهو يقول في إحداها:« لم ال أستطيع 
أن أصدق أن حقيقة حياتي المتوترة ما هي إال عدل 
أصابني ليبعدني عن محاوالت االنتحار القاتلة؟ لماذا 
منها  ليخرج  حياته  وثاق  بفك  متعمدا،  المرء  يقوم 

ي��ح��ب تصرفاته  أن  ل��ه  )ك��ي��ف  ال��ه��ائ��ج،  ك��ال��ح��ي��وان 
الالعقالنية التي توحي بحيوانيته( ليمتص جسده 
كل هذه الكهربائية الممزقة الهائجة داخل جسده حتى 

تكاد تمزقه«.
ويخبرها في رسالة أخرى قبل رحيله بثالث سنوات: 
»ذهبت البارحة لزيارة الطبيب، وخالفا لما ظننته، ال 
يظن أنني أتحسن، لكن ما أعتقده أنني مستقر الحال، 
على  واف��ق��ت  أن  وبعد  أرح���ل،  أن  يجب  أنني  ويظن 
سويسرا.  جنوب  مصحات  باستثناء  قمت  الرحيل، 
أوصاني بالذهاب إلى إحدى أفضل مصحات النمسا، 
للدكتور  كرمينستيم  مصحة  ش��ك،  دون  م��ن  وه��ي 
فرانكفيرتر، أو مصحة وينيروايلد. لكنه لم يكن يملك 
عناوينها حينها فإن أمكنك، هل تستطيعين أن تبحثي 
لي عن عناوينها، وال عجلة في ذلك، لكن هذا ال يعني 
أنني سأرحل. هذه المصحات مخصصة ألمراض الرئة، 
وغرفها ممتلئة بعطاس وكحة، وحرارة ليل نهار، حيث 
أجبر على تناول الطعام، وال ينفكون عن حقني باإلبر 
في يدي حتى تتشنج. األطباء هنالك يهود يطلقون 
لحاهم، قساة القلب مع اليهود والمسيحيين، فآخر 
شيء أتمنى حصوله هو ذهابي للمصحة، وإن صارت 
مغادرتي حتمية، فسعالي والثقل في نفسي يجبراني 
على ذلك، كما أنني واثق أنني سأنزل في فيينا، حيث 

سنرى بعضنا.
أنا أقرأ اآلن كتابا صينيا »كتاب األشباح« وأذكره 
لك ألنه يتحدث عن الموت، عن رجل يكاد يفارق الحياة، 
يحس بتلك الحرية التي يتيحها الموت. وقرأت أيضا 
لها من قصة حيوية، يظهر فيها  يا  ال��م��رآة«،  »رج��ل 
المرض في موضع واحد، لكن حيويتها تزداد في كل 
موضع، وحتى المرض بها مفرط القوة، قرأتها كاملة 

بنهم خالل ظهيرة واحدة«.
وكانت آخر رسالة بعثها كافكا لملينا قبل وفاته في 
عاشر أبريل 1920. حيث سترحل هي األخرى بعده 
على  أصدقائها  أحد  ائتمنت  أن  بعد  سنة،  بعشرين 
رسائل كافكا، والذي عمل في ما بعد على نشرها في 
كتاب »رسائل إلى ميلينا«. ويقول بشأنها كافكا: »لوقت 
طويل، كان فصل من الرسالة مستلقيا هنا جاهز لك، 
القديمة  واآلالم  فاألحزان  إكمالها،  علي  يصعب  لكن 
وجدت طريقها إلي، هاجمتني وطرحتني أرضا. كل 
شيء يحتاج مني جهدا، كل ضربة من القلم، وكل ما 
أكتبه يبدو لي مهما جدا، مقارنة بقوتي، وحين أكتب 
لك »مع تحياتي« أجد هذه الكلمات قوية جدا لتواجه 
شارع ليرشنفلدر البري الصاخب الوحشي الرمادي، 
ح��ي��ث أت���وق���ف ع���ن ال��ت��ن��ف��س، وه���ك���ذا أت���وق���ف عن 

الكتابة«.
كانت رسائله في عزلته، كتابا مفتوحا وضع فيه 
كافكا حياته على كف الكتابة لميلينا التي ظل يربطه 
بها غرام مستحيل حتى وفاته، ووجد في الكتابة لها 
تخفيفا لمعاناته دون أن يدري أنها ستوثق لمرحلة 
من أصعب مراحل حياته من خالل كتابة رسائل في 

منتهى اإلبداع.
فقد قال كافكا يوما حينما سأله أحد أصدقائه كيف 
يجد كتابا ما جديرا بالقراءة: »أعتقد أنه يجب علينا 
فقط قراءة الكتب التي تدمينا، بل وتغرس خناجرها 
فينا، وإذا كان الكتاب الذي نقرأه ال يوقظنا من غفلتنا، 
فلم نقرأه أساسا؟. الكتب التي تحزننا بعمق مثل وفاة 
شخص نحبه أكثر من أنفسنا، مثل أن ننفى بعيدا في 
غابة بمنأى عن اآلخرين، يجب أن يكون الكتاب هو 

الفأس التي تهشم جمودنا، هذا هو اعتقادي«. 

كان مرض السل قد 
أصاب جسم كافكا 
بالوهن، وفي عزلة 

المرض الذي بدأ 
ينخر جسده منذ 

سن الخامسة 
والثالثين، كان 

األديب الذي اتخذ 
من اللغة األلمانية 
لغة ألدبه، يعيش 
على الرسائل التي 

كان يتبادلها مع 
ميلينا
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هل كانت أغنية »بودعك« التي كتب بليغ حمدي 
كلماتها وقام بتلحينها، ستكون ذات مكانة خاصة 
في مسار الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية 
الشخصي والفني، لو أنها لم تولد من رحم العزلة 
التي فرضتها حياة االغتراب التي عاشها الملحن 
العبقري بليغ حمدي مجبرا في السنوات األخيرة 
من عمره بين لندن وفرنسا؟ وذلك بعد فراره خارج 
مصر سنة 1984 من تهمة تورطه في قتل مغربية 
في مقتبل العمر عندما وجدت مرمية من شرفة 
سهر  ليلة  بعد  صباح  ذات  الحديقة  في  منزله 
الشابة  ضمنهم  ومن  أصدقائه،  ببعض  جمعته 
المغربية التي كانت في بداية بحثها عن فرصة 

لدخول عالم الغناء.
غربته  في  حمدي  بليغ  ع��اش 
ح��ي��اة م��ت��اه��ة وت��ش��رد ووح���دة 
أن يكتب  قرر  يوم  كبيرة، وذات 
كلمات »بودعك« ويقوم بتلحينها. 
بها  بعث  رس��ال��ة  األغنية  كانت 
بعد  الجزائرية  وردة  لطليقته 
زواج دام ست سنوات، وانتهى 
سنة  وه���ادئ  مفاجئ  بانفصال 
المطربة  عجزت  أن  بعد   ،1979
من  المزيد  تحمل  ع��ن  الكبيرة 
خياناته. لكن وردة ظلت تحفظ له 
مكانة ود في حياتها. اتصل بليغ 
ح���م���دي ب�������وردة م����ن ب���اري���س، 
وأسمعها هاتفيا األغنية، لكنها 
ب���ه���ا، شعرت  إع��ج��اب��ه��ا  رغ����م 
ب���ال���غ���ض���ب، رف����ض����ت أداءه�������ا 
بليغ  عتاب  بقساوة  إلحساسها 
األغنية،  كلمات  خ��الل  م��ن  لها 
رغم  رفضها  على  وظلت مصرة 
وأصدقائهما  ب��ل��ي��غ  إل����ح����اح 
المشتركين، ولم تؤديها إال بعد 
أن برأت المحكمة بليغ حمدي من 
تهمة مقتل الشابة المغربية، وذلك 
بعد مرور أكثر من ست سنوات 
على الحادثة، قضاها بليغ حمدي 

حالته  على  أث��ر  مما  مفاجئة،  غربة  في  وحيدا 
الصحية، حيث سيرحل الملحن الكبير في سنة 
1993 في عمر الستين بعد أن سافر للعالج من 
ثالث  م��رور  بعد  وذل��ك  لندن،  في  الكبد  سرطان 

سنوات فقط على عودته لمصر.
وكانت وردة قد استشعرت قرب رحيله، قبل ذلك 
بسنتين ولم تستطع أن تقاوم دموعها خالل أدائها 
ألغنية »بودعك« في سهرة أحيتها بتونس، سنة 
1991 وتجاوب معها الجمهور دون أن يعلم أن 
قبل  حمدي  بليغ  تنعي  األص��ل  في  كانت  وردة 
رحيله، وهو الفنان الذي غنت له أكثر من ثالثين 
قطعة، وجعلها في مصاف الكبار الذين لحن لهم 

وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم.

بعد التيه الكبير في لجاج العزلة

بليغ حمدي يوقع رسالة الوداع في أغنية لوردة
< فرانز  كافكا

< بليغ حمدي

خالــدات
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أرويل سابق الزمن إلنهاء »1984« من معزله:

كتابة كتاٍب كفاح رهيب كأنه نوبة طويلة من مرض مؤلم

هاري بوتر: الكتاب المعجزة الذي قلب 
حياة كاتبته

في سنة 1949 قرر دافيد أستر رئيس تحرير 
جريدة »األوبسرفر« أن يعمد إلى إعارة بيته الذي 
ملكية  في  نائية  اسكتلندية  مزرعة  في  يوجد 
أسرته، لصديقه الكاتب اإلنجليزي جورج أورويل 
الذي كان يشتغل معه في الجريدة، وذلك عندما 
زوجته  برحيل  المتأثرة  النفسية  حالته  الحظ 
المفاجئ وتأثر صحته بذلك. جرب دافيد أستر 
كل الوسائل كي يدفع جورج أورويل ألن يجرب 
اإلقامة في ذلك المكان الهادئ بعيدا عن العمل 
وضوضاء المدينة، وكان يعلم أن أورويل يفكر 
في تأليف كتاب جديد، وهو اإلصدار الذي سيولد 
في عزلة الكاتب في منزل صديقه وسيحمل عنوان 
على  ستغطي  التي  اإلبداعية  التحفة   ،»1984«

جميع كتب أورويل.
يحكي ماك كروم روبيرت قصة مكوث أورويل 
المفعم بالعذاب على الجزيرة، حيث كان المؤلف 
وهو قريب من الموت ومحاصر بعفاريت اإلبداع 
في سباق محموم مع ما تبقى له من أيام العمر 
حدده  ال��ذي  الوقت  في  الكتاب  إنهاء  أج��ل  من 
ال��ن��اش��ر، م��ق��اوم��ا ال��م��رض ح��د إه��م��ال صحته 

أحيانا.
كان جورج أرويل يعمل في صحيفة »األوبسرفر« 
ثم  للكتب  وع��روض  مقاالت  ككاتب   1942 منذ 
كمراسل، وكان رئيس تحريرها دافيد أستر يبدي 
إعجابا كبيرا بما يتمتع به أورويل من استقامة 
ونزاهة، حيث سيظل أستر من المقربين لجورج 
أورويل على امتداد أربعينيات القرن الماضي، 
وبالتالي كانت الصداقة الكبيرة بينهما حاسمة 
فيما يخص كتابة 1984 فقد كان أورويل مفتونا 

بالعالقة بين األخالق واللغة. 
كان أورويل قد كلف بمهمة بأوربا من طرف 
الصحيفة في مارس 1945، حين علم خالل سفره 
بالتخدير خالل  متأثرة  المفاجئ  بوفاة زوجته 
عملية جراحية بسيطة، لم يستطع الخروج من 
حزنه، فدفن نفسه في العمل والكتابة، فكتب على 
سبيل المثال مائة وعشرة آالف كلمة في مختلف 
ذلك خمسة عشر عرضا  بما في  النشر،  أن��واع 
نقديا من عروض الكتب. وقد الحظ صديقه أستر 
الحال الذي أصبح عليه جورج أورويل، فقرر بينه 
وبين نفسه أن يساعده على تجاوز حزنه، فعرض 
عليه االنتقال إلى ذلك البيت الذي ستستمر إقامته 

به حتى رحيله المبكر.
في ماي 1946 توجه أوروي��ل نحو الجزيرة 

بواسطة القطار، وكان الزال مثقال بحزنه على 
زوجته. لم تكن صحة أرويل على ما يرام، حيث 
بدأ يشكو من آالم في الصدر، وكان شتاء تلك 
السنة من أشد الفصول برودة، وبريطانيا ما بعد 
الحرب أوحش مما كانت عليه زمن الحرب، فكان 
يعاني على الدوام من سوء حالة صدره، ولكنه 
كان على األقل بابتعاده عن لندن، والتحرر من 

أعباء العمل قادرا على التركيز على روايته 
الجديدة. وقد عبر أوروي��ل عن ذلك ألحد 
أصدقائه: »كنت أحس وأنا معصور تحت 
الصحافة، بأني قد أصبحت أشبه ببرتقالة 

ممصوصة«.
وهناك على جزيرة جورا تحرر من كل 
هذه األعباء، لكنه كان يعيش صراعا آخر 

موته،  قبل  ينهيه  أن  يريد  ال��ذي  كتابه  مع 
»إن  بقوله:  أكتب  لماذا  مقالته  في  وسيصفه 
كتابة كتاب كفاح رهيب، كأنه نوبة طويلة من 

مرض مؤلم«.
ظل جورج أورويل يقاوم المرض، ويسابق 
الزمن في منزل صديقه بالضيعة، من أجل أن 

ينهي ال��ك��ت��اب ف��ي ال��م��وع��د ال���ذي ح���دده للدار 
الناشرة، لكنه سيسقط طريح الفراش، بعد أن 
إصابة  إل��ى  الصدري  ألمه  مضاعفات  تحولت 
بمرض السل الذي لم يكن حينها قد اكتشف له 
دواء بعد، وفي سنة 1949 أنهى جورج أوريل 
يعنونه  أن  يريد  البداية  ف��ي  ك��ان  ال��ذي  كتابه 
في  له  يختار  أن  قبل  بأوربا«  األخير  ب�«الرجل 
»1984« وبعد بضعة شهور من  األخير عنوان 
صدوره رحل أورويل سنة 1950 ولم يكن عمره 
يتجاوز السادسة واألربعين. وكان صديقه دافيد 
آستر يتابع الحالة الصحية ألورويل عن قرب 

مع طبيبه الذي أسر له أن صحة أورويل 
في تدهور مستمر. شعر أستر بحزن 

من  يخلد صديقه  أن  فقرر  كبير، 
خالل نشر سيرته على حلقات 

أخبر  وحين  جريدته،  في 
أرويل بنيته هذه، ابتسم 
وقد فهم أن رحيله بات 
وشيكا ثم قال له: »لعل 
جزء منها ستحوله إلى 

نعي«.
رحل جورج أورويل، 
الحقيقي  اسمه  وك��ان 

عرفه  الذي  اإلقبال  يعيش  أن  دون  بلير،  إيريك 
كتابه الذي ترجم إلى 65 لغة، وصنف واحدا من 

أهم الكتب األدبية في القرن العشرين«.

 كان القدر يرسم حياة أخرى لجوان رولينغ 
أنها  تعتقد  كانت  عزلة  اجتياز  لحظات  في 
ستدوم طويال، بعد أن وجدت نفسها عاجزة 
ماديا ونفسيا عن مواجهة مسؤولية تربية 
ابن لوحدها بعد أن تخلى عنها والده بعد 
سنة من والدته، في وقت كانت قد فقدت فيه 
أيضا عملها كمدرسة. شعرت جوان رولينغ 
أن  منذ  بريطانيا  في  مرة  ألول  أكبر  بغربة 
هاجرت إليها من بلدتها بالبرتغال بحثا عن 

تكوين ذاتي. 
بلدها  إلى  العودة  تفكر في  بدأت رولينغ 
عندما كانت تنظر من نافذة القطار، بدت لها 
الحياة القادمة أكثر صعوبة، سافر بها بصرها 
بعيدا، فوجدت نفسها تحت ثقل اليأس الذي 
تشعر به، تحاول أن تهرب بعض الوقت إلى 
عالم الخيال، حينها بدا لها طفل، تخيلته يملك 
قدرات هائلة، أطلقت عليه اسم هاري بوتر، 

وعلقت عليه كل آمالها في إخراجها من أزمتها 
المالية وضغوطاتها النفسية ولو في الحلم، 
وحين عادت بنفسها إلى الواقع، كانت تشعر 
ببريق أمل عجزت عن تفسيره. تغيرت نظرتها 
التي كانت قبل قليل سوداوية، إلى نظرة مرحة 
تجذبها نحو الحياة بقوة، وفي تلك اللحظة 
قررت أن يكون هاري بوتر بطال لرواية بدأت 
األبواب  رغ��م  لكن  كبير.  بشغف  بتأليفها 
طرف  من  العمل  بها  ووجه  التي  الموصدة 
أن  إال  ال��ب��داي��ة،  ف��ي  النشر  دور  م��ن  العديد 
النجاح الباهر كان ينتظرها من أوسع أبوابه، 
كل  فبيعت  عملها.  للنشر  دارا  قبلت  عندما 
إلى عدة  الذي ترجم  الكتاب  النسخ، وصار 
الثقافية  وال��س��اح��ة  اإلع����الم  ح��دي��ث  ل��غ��ات 
العالمية، حينما تحول هاري بوتر إلى بطل 
يطالبونها  ال��ق��راء  وب��دأ  وال��ص��غ��ار،  للكبار 
بالمزيد من مغامراته، وفي ظرف وجيز وجدت 

األثرياء.  أكبر  قائمة  ف��ي  نفسها  رولينغ 
خاصة بعد أن تحول العمل إلى السينما 
والتلفزيون. ورأى فيه النقاد إضافة قيمة 
أقالم  على  ال��ذي ظل عصيا  األطفال  ألدب 

الكبار أحيانا. 
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هناك على جزيرة 
جورا تحرر من 

كل هذه األعباء، 
لكنه كان يعيش 

صراعا آخر مع 
كتابه الذي يريد 

أن ينهيه قبل 
موته

خرج من خيال رولينغ في لحظات ضياع

< جورج أرويل

< جوان رولينغ

خالــدات



»يوميات الحداد« الطويل لروالن بارت

كنت أم أمي لشهور وكأني فقدت ابنتي فهل هناك ألم أكبر؟

حينما كتب باطما حياته في عز عزلة المرض

هوغو ينتزع »البؤساء« من عزلة المنفى

 حينما كتب الفنان الكبير الراحل العربي باطما صوت 
مجموعة ناس الغيوان الشجي سيرة حياته في جزأين 

في سنة  الذي صدر  »الرحيل« 
1995 ثم »األل��م«، كان يسابق 
كبير في عز  الزمن في تحدي 
عزلة المرض من أجل أن يدون 
بات  الذي  الرحيل  قبل  حياته 

وشيكا. 
يكتب  باطما  ال��ع��رب��ي  ك��ان 
وعزلته،  المرض  وط��أة  تحت 
لتدوين  ذاك��رت��ه  يستفز  وظ��ل 
تفاصيل من حياته الشخصية 
الداء  مع  ومعاناته  والفنية، 
اللعين الذي كان يقود جسده 
الكلي،  اإلنهاك  نحو  تدريجيا 
ولكن ذلك لم يمنع الفنان الكبير 
من مالقاة جمهور القراء الذي 
أقبل على كتابه الذي طبعت منه 
بيعت  ن��س��خ��ة  آالف  ع���ش���رة 
حدثا  »الرحيل«  كان  جميعها. 

ثقافيا بامتياز نظرا لقيمة مؤلفه وكذلك لقيمة مساره 
الفني الطويل. وبعد مرور سنة واحدة على صدور كتاب 
باطما  العربي  رح��ل  »الرحيل«، 
مبكرا في عمر الخمسين، فازداد 

اإلقبال أكثر على كتابيه. 
تناول  ال��ل��ذان  الكتابان  ك��ان 
سيرته،  باطما  العربي  فيهما 
كتابة  مجال  في  كبيرة  إضافة 
السيرة الفنية والثقافية من طرف 
أصحابها، في وقت كان فيه هذا 
غائب  شبه  الكتابة  م��ن  ال��ن��وع 
أن  ذل��ك  في  ساعد  وق��د  تقريبا. 
العربي باطما كان متمرسا على 
الكتابة من خالل نصوص أعمال 
تلفزيونية ومسرحية وغنائية، إذ 
سبق له أن أصدر ديوان »حوض 
النعناع« في سنة 1991 وكذلك 
بعنوان  مطولة  زجلية  ملحمة 
»الهمام حسام« في جزئين، والتي 

كان يخاطب فيها ابنه الوحيد.

ما كان األديب الفرنسي فيكتور هوغو ليبدع في 
تأليف«البؤساء« لو لم يدق مرارة العزلة ألكثر من 
عشرين سنة قضاها في النورماندي، بعد أن هرب 
من فرنسا بسبب معارضته حينها لسياسة الحكم 
في بالده. اضطر الكاتب والشاعر الفرنسي الكبير 
أن يعيش حياة المنفى في عزلة مريرة، لكنه قرر أن 
يواصل نضاله بالقلم، فكانت رواية »البؤساء« التي 
بامتياز، ومن  أدبية  تحفة  العصور  مر  على  ظلت 
أشهر ما صدر من روايات في القرن التاسع عشر. 

 رغم محاصرة الرقابة لرواية »البؤساء« الشهيرة 
خالل بداية صدورها، بفعل تناولها للوضع الذي 
عاشته فرنسا بعد سقوط حكم نابليون بونابرت، 
وفترة حكم الملك لويس فيليب، فإن الرواية وجدت 

انتشارا كبيرا، خاصة وأن فيكتور هوغو جعل من 
كبيرا من  ال��ذي قضى ج��زءا  فالجان  بطليها جان 
حياته بالسجن، وابنته »كوزيت« نموذجين لوصف 
المجتمع  عاشها  التي  االجتماعية  الحالة  ب��ؤس 
الفرنسي. وخلدتهما السينما أيضا حينما تحولت 
رواية »البوساء« إلى فيلم لقي إقباال كبيرا وزاد من 
شهرة الرواية، بعد أن تمت ترجمتها إلى عدة لغات 

بعد سنوات من صدورها في سنة 1862.
كذلك من خالل  الشعر  في  فيكتور هوغو  أب��دع 
مجموعة من دواوينه من بينها ديوان »تأمالت« الذي 
صدر قبل رواية »البؤساء« بعشرين سنة، ومن ضمن 
أبرز قصائده، قصيدة بعنوان »عند مطلع الفجر« 
فجر فيها الشاعر الكبير لوعة وفاة ابنته ليوبولدين، 

رغم مرور أربع سنوات 
إثر  غ��رق��ا  وف��ات��ه��ا  على 
انقالب مركب كان يقلها 

في نهر السين. 

في كتابيه »الرحيل« و»األلم« 

خالل 20 سنة من الهروب

 في اليوم التالي لوفاة والدته في  25 أكتوبر من 
سنة 1977 بدأ الفيلسوف الفرنسي روالن بارت في 
تدوين يوميات حداده، كان يكتبها على شكل بطاقات 
يعدها بنفسه بواسطة أوراق ذات مقاسات موحدة، 
جمعها في كتاب »يوميات الحداد« الذي يعد واحدا 
موت  معنى  تحت  ت��ن��درج  كانت  التي  األع��م��ال  م��ن 

األم.
عاش روالن بارت قريبا جدا من أمه حتى وفاتها 

في سن  كان هو  فيما  والثمانين،  الرابعة  في عمر 
الثانية والستين، ولم يكونا قد افترقا قط طيلة كل 
هذه المدة، وظل حزنه على فراق والدته يكبر يوما 
يظهره  وال  بداخله  يخفيه  ك��ان  لكنه  اآلخ���ر،  تلو 
لآلخرين: »إن ما يجعل حدادي مستمرا، هو أني لم 
وذو  ومستمر  ض��ي��ق   إن��ه  هستيريا  إل��ى  أح��ول��ه 
خصوصية شديدة«. كانت والدته قد أنجبته وهي 
والدته  من  سنة  وبعد  والعشرين،  الثانية  سن  في 
أصبحت أرملة في الثالثة والعشرين، فكرست حياتها 
كلها  حياته  وكرس  بالمثل  فعاملها  لتربيته،  كلها 
للعناية بها، وحين توفيت شعر أنه هو الذي مات، 
فيما استمرت هي في الحياة من خالله. كما تعكس 
يومياته التي دونها على مدى أكثر من عامين بدون 

انقطاع.
»بالكاد كان حدادي ظاهرا لآلخرين، فطوال مدة 
الحداد والحزن القاسي، أستمر في العمل برباطة 
جأش، إنه الحزن الصافي بدون بدائل وبدون ترميز، 
عرفت أن الحداد دائم ويأتي متفرقا، إنه ال يبلى«. 
ويتأكد له ذلك بعد مرور سنة على وفاة والدته، حيث 
يكتب: »يقولون أن الزمن يخفف الحداد، كال، الزمن 
ال يجعل أي شيء ينقضي، إنه يجعل فقط انفعالية 
الحداد تمر، يمضي االنفعال ويبقى الحزن«. قبل أن 
يضيف: »لكن صديقي قال لي ال� إن االنفعالية تعود 

وسوف ترى«. 
الشعور الذي انتاب روالن بارت بعد رحيل والدته، 
يذكر بما أحس به الشاعر المعري حينما علم بوفاة 
بالعراق،  سفره  من  عودته  طريق  في  وهو  والدته 

فاعتزل الناس وكتب قصيدة بلغت أبياتها 64 بيتا، 
الذي رحلت فيه والدته،  العمر  أرادها بعدد سنين 
وكان حينها في الثانية والثالثين، حيث يصف حاله 

ببالغة كبيرة في أحد أبيات قصيدته منشدا:
 مضت وقد اكتهلُت فخلت أني

رضيع ما بلغت بعد فطاما 
كتاب »يوميات الحداد« موجع جدا، صادق، مؤلم، 
وعميق في التعبير عن حالة الحزن الصامت الذي 
يحتفظ به المرء لنفسه، ألنه وحده يدرك ثقل ألم فراق 
من هذا النوع. كان روالن بارت الذي توفي في سنة 
1980 كلما أعاد قراءة يومياته بكى بحرقة مداريا 
حزنه عن اآلخرين: »كنت أمها، لعدة شهور، فكأني 
في  أنا  ذل��ك؟  من  أكبر  ألم  هناك  فهل  ابنتي،  فقدت 
الدفء ولكن بدونها أنا وحيد، أعرف أنه يجب أن 
أتعود على أن يكون من الطبيعي أن أظل في هذه 
الوحدة، وأن أتصرف فيها، وأعمل فيها، يصاحبني 
في  أستنسخ  أن��ا  الغياب«.  »حضور  بي  ويلتصق 
داخلي سمات دقيقة كانت ألمي أصبحت اليوم سمات 

خاصة بي«.
ترى هل كان قرار الفيلسوف الكبير روالن بارت 
أن يحتفظ بحزنه لوحده وال يتقاسمه مع اآلخرين 
بعد رحيل والدته نابعا من شعوره بالخذالن حينما 
مع  معاناته  الكامل  بالتجاهل  تقابل  الحياة  كانت 
مرض والدته؟ حيث يكتب »بكيت في كل مرة تعلق 
األمر بها - بشخصها - وليس بي، إذن يعود االنفعال 
طازجا كما كان!«. إنها دروس الحياة في مواجهة 

الموت! 
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الشابي: مات في
 الـ 25 وقصيدة 

واحدة أحيته
رغم حياته القصيرة التي لم يعش 
وعشرين  خمسة  س��وى  سنواتها  من 
سنة، فقد ترك الشاعر التونسي رصيدا 
شعريا من خالل ديوانه الوحيد الذي 
تحت  سنة  بعشرين  وفاته  بعد  صدر 
عنوان  وه��و  الحياة«  »أغ��ان��ي  عنوان 
»إذا  فيها  يقول  التي  قصائده  أشهر 

الشعب يوما أراد الحياة«. 
مع مرض  الشابي  القاسم  أبي  معاناة  كانت 
في  نفسية محبطة  في حالة  أدخلته  قد  القلب، 
الخمس سنوات األخيرة من عمره، انعكست على 
العديد من قصائده التي تحمل بداخلها الكثير 
عليها  يغلب  التي  ونظرته  الشاعر  معاناة  من 
أحيانا طابع التشاؤم واالستسالم للمعاناة، بعد 
أن كان شابا حاول تحدي صعوبات الحياة حينما 
رحل والده، ليجد نفسه وهو بعد في مقتبل العمر 
يتحمل مسؤولية أسرته، لكن ذلك لم يجعله في 
منأى عن االنخراط في هموم الوطن، من خالل 
رأسها  وعلى  الحماسية  قصائده  م��ن  العديد 
قصيدته إذا الشعب أراد الحياة، لكن في الخمس 
سنوات األخيرة من عمره التي سيشتد فيها ألمه 
إثر إصابته بمرض القلب منذ والدته، ستتحول 
طابع  عليها  ستغلب  حيث  الحياة،  إلى  نظرته 
االستسالم والتشاؤم، واالستعداد للرحيل عبر 
مخاطبة الموت في كثير من قصائده، التي كان 
شقيقه  يجمعها  أن  قبل  معروفا،  غير  بعضها 

ويضيفها إلى ديوانه.
لم يشتهر أبو القاسم الشابي إال بعد وفاته من 
خالل أشعار ديوانه الوحيد »أغاني الحياة« الذي 
خلد اسم الشاعر التونسي الكبير مند وفاته في 

سنة 1934. 

< العربي باطما

< فيكتور هوغو

< أبو القاسم 
الشابي

< روالن بارت

خالــدات



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.

األيـــام األسبوعية30

/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 

الخاتون .. صانعة الملوك
في كتاب ضم رسائل البريطانية جيرترويد بيل 

في كتاب »ثروات الفن العربي«

كان عبد الكريم الناصري أول من ترجم بعض 
وقد  بالعراق،  الخاصة  بيل  جيرترويد  رسائل 
تمكنُت من جمعها ونشرها سنة 1973 من مكتبة 
النهضة بعنوان »خلق الملوك« إشارة إلى قول 
جيرترويد بيل في رسالة إلى أبيها: »ثق بي، لن 
أشتغل في خلق الملوك من اآلن«. تشير ابنته 
»الخاتون  لكتاب  تقديمها  في  الناصري  بثينة 
صانعة الملوك: رسائل جيرترويد بل« مضيفة 
أن والدها »كان قد اهتم بترجمة رسائلها في سنة 
لم يترجم جميع رسائل  أنه  ، وبالرغم   »1961
جيرترويد بيل المتعلقة بمنطقة العراق، إال أن 
ما ترجمه يتناول جزءا مهما من تاريخ المنطقة، 
وهو تأليف الحكومة العراقية، وتتويج فيصل 

ملكا، وما رافق كل ذلك من األحداث المهمة.
»ولعل أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه رسائل 
خاصة، من شخصية لعبت دورا كبيرا في تلك 
األحداث. وكشف الرسائل عن أحداث قد ال تسمح 
يقتصر  لم  بكشفها.  آن��ذاك  الرسمية  التقارير 
اختيار أبي على النواحي التاريخية والسياسية 
في الرسائل، وإنما أولى الجوانب الشخصية 
االهتمام األكبر، مما يتيح االطالع على جوانب 
من مخاوف وآمال وأخطاء وتطلعات هذه المرأة 
التي كانت موظفة في االستخبارات البريطانية، 
في  السامي  للمعتمد  الشرفية  السكرتيرة  ثم 
توطيد  في  خطيرا  دورا  لعبت  حيث  ال��ع��راق. 

الحكم البريطاني في العراق« .
وقد كانت جيرترويد بيل ترسل هذه الرسائل 
في  بنشرها  قامت  التي  ووالدتها  والدها  إلى 
كتاب. وتذكر في إحدى رسائلها ألمها في سنة 
إلى بغداد،  ق��دوم والدها  1920 فرحتها بخبر 
وتخبرها أنها مشغولة بإنشاء مستشفى خاص 
لنساء الطبقات المتقدمة في المجتمع، وأنهن 
سيقمن بكافة نفقات هذا المستشفى التي بلغت 
خمسة وأربعين ألف روبية، وأنهن قررن ذلك بعد 
في  الفقيرات  للنساء  قاعة  إنشاء  مشاهدتهن 
بإرسال  اآلن،  أقوم  »إنني  المدني.  المستشفى 
رسالة شخصية إلى عشرة من أغنى أغنياء هذه 
يتبرع  أن  فيها  منهم  واحد  كل  أسأل  المدينة، 

بثالثة آالف روبية، أما بقية المال الالزم، فأعتقد 
صورة  ف��ي  جمعها  ف��ي  صعوبة  نجد  ل��ن  أننا 
تبرعات صغيرة«. مشيرة أن المستشفى سيضم 
وغرفة  أس��رة،  ثمانية  على  تتوفر  غ��رف  أرب��ع 

للممرضات وحمام. 
وفي رسالة أرسلتها لوالدها في شهر غشت 
من نفس السنة تتحدث عن التحوالت الجوية 
المفاجئة: »أب��رز ش��يء في ه��ذا األس��ب��وع، هو 
الطقس، ففي الحادي والعشرين من غشت أمطرت 
السماء مطرا شديدا، أزال كل الغبار العالق في 
الجو، ولم يحدث مثل هذا المطر، فيما يقال منذ 
1907، وال حدث في مثل هذا الوقت المبكر، ثم 
تاله يومان بحرارة خانقة، اشتدت فيهما ريح 
الجنوب، وكثر السحاب، ثم هبت عاصفة ترابية 
عدة  وتلتها  س��اع��ات،  ع���دة  اس��ت��م��رت  فظيعة 

عواصف رعدية عنيفة«.
وتصف جيرترويد الملك فيصل المرشح آنذاك 
لحكم العراق، وذلك عندما لمحها بين الجموع 
للبصرة،  التي جاءت الستقباله خالل وصوله 
فاتجه نحوها ليحييها: »كانت تبدو عليه عالمات 
للعرش  المرشح  أن  والغ��رو  والقلق،  االنفعال 
الموضوع تحت التجربة، البد أن يكون في تلك 
مهابته  على  أض��ف��ت  ال��ت��ي  النفسية،  ال��ح��ال��ة 
الشخصية مزيدا من السحر اإلنساني«. وتضيف 
في رسالة مؤرخة في ثالثين يونيو 1921 عندما 
بعث فيصل في طلبها: »وفي طريقي إلى الديوان 
وأعطيت  السراي،  على  عرجت  الصباح،  هذا 
أنتظر  أن  لي  فقال هل  بطاقتي،  فيصل  مرافق 
رؤي��ت��ي، وكانت  ف��ي  األم��ي��ر يرغب  ف��إن  لحظة، 
الساعة بعيد السابعة وهي ساعة قد تعد مبكرة 
انتظرت  وق��د  الصباحية،  ل��ل��زي��ارات  بالنسبة 
وأخذت أتحدث إلى المرافق، ثم أرسل فيصل في 
وأقبل  كبيرة،  غرفة  إل��ى  بي  ذهبوا  ثم  طلبي، 
فيصل بأرديته الطويلة البيضاء، بخطى سريعة، 
ثم أمسك بكلتي يدي، وقال: ما كنت أحسب أنه 
في الممكن أن تقدمي لي كل هذه المساعدة«. ثم 
»السيد  أن  ل��ه  أك��دت  وق��د  أري��ك��ة،  جلسنا على 

بيرسي« منحاز إليه انحيازا مطلقا«.
غداء  مأدبة  إلى  الرسائل  صاحبة  تشير  ثم 
بفندق مود وقد تحدث فيصل  أقيمت بحدائق 
المرشح للعرش بالفرنسية قليال مع السيد إيلمر، 
ولكن أكثر الحديث كان يدور بينه وبين السيد 
بيرسي كوكس وبينها. مضيفة أنها اطلعت على 
تقارير مناهضة لترشيح فيصل ملكا على العراق 
والمطالبة بجمهورية، وأخرى تعلن تأييدها له، 
فبعث هذا األخير في طلب جيرترويد بيل كما 
تروي ذلك بالقول: »بعد الظهر أرسل إلي فيصل، 
وأطلعني على آرائه في ذلك، وكانت جد سليمة، 
ثم ألقيت إليه ببضع اقتراحات، ليعرضها على 

السيد بيرسي، حيث ذهب بعد ذلك لرؤيته«.
وكتبت جيرترويد في رسالة لوالدها تصف 
فيها الحفل الذي أقيم في عز الصيف بحضور 
بإرهاق  فيه  وأحست  للعرش،  المرشح  فيصل 
شديد جعلها تقول في رسالتها هذه: »ثق بي، 
لن أشتغل بخلق الملوك بعد اآلن«. ذلك أنه في 
يوم االثنين الحادي عشر من يوليوز 1921 أعلن 
المجلس باإلجماع فيصل ملكا، وكان علينا أن 
نجري استفتاء لنثبت أن فيصل قد تولى العرش 
بمشيئة الشعب، وعند ذاك اتصل بي أحد مرافقي 
فيصل تليفونيا وطلب مني مقابلته، وقد وجدته 
مشرق األسارير، ومختلفا جدا عما وجدته عليه 
اليوم  في  الباكر  الصباح  في  له  زيارتي  عند 
التالي لوصوله، ولكنه ذهب يؤكد تأكيدا شديدا 
وزارة  طريق جهاز  عن  استفتاء  على ض��رورة 
الداخلية، وقد أكدت له أن ذلك هو بالضبط ما 
كان يريده السيد بيرسي. وقد كان مشهد غرفة 
االنتظار مشهدا مبهجا، فقد كانت مألى بوجوه 
أنحاء  ك��اف��ة  م��ن  القادمين  وبالشيوخ  ب��غ��داد 

العراق«.
توفيت البريطانية جيرترويد بيل في العراق 
في سن الثامنة والخمسين سنة 1926، حيث 
وجدتها خادمتها ذات صباح جثة هامدة على 
سريرها، ودفنت في بغداد تنفيذا لرغبتها، وكانت 
والمتحف  اآلث��ار  أنشأت مكتبة عامة، ودار  قد 
العراقي، حيث كانت خريجة جامعة أكسفورد 
في تخصص التاريخ وعلم اآلثار، وقامت بعدة 
رحالت للتنقيب عن اآلثار قبل أن تتفرغ لمهمتها 

االستخبارتية حتى نهاية حياتها. 

هي رسائل البريطانية جيرترويد بيل التي كانت تبعث بها بشكل أسبوعي إلى والديها خالل تواجدها في مهمة استخبارية في 
العراق، وقد نشرتها والدتها بعد وفاة جيرترويد. وكان المترجم عبد الكريم ناصر أول من قام بترجمة مجموعة من رسائلها في كتاب 

تحت عنوان "الخاتون، صانعة الملوك" حيث كانت هذه الرسائل تكشف عن كواليس مهمتها بالعراق، وكيف أصبحت لجيرترويد 
مكانة في صنع الكثير من القرارات الحاسمة في تلك المرحلة من تاريخ البالد. 

لهذا عاش »فن 
الدور« ثمانين 
سنة فقط
بين  العربي:  الفن  »ث���روات  كتاب  في 
الموصلي وزرياب وأم كلثوم ومحمد عبد 
الوهاب« يتوقف المؤلف عند كمال النجمى 
طويال عن »فن الدور«، مشيرا أن هذا الفن 
الذي يجمع فنون الغناء العربي جميعها 
منذ  عاما،  ثمانين  قرابة  إال  لم يعش  تقريبا، 
بدأت أشكاله في النصف األول من القرن التاسع 
عشر، إلى آخر أدوار لحنها زكريا أحمد، وداوود 

حسني في أوائل الثالثينات.
وهذه الثمانين عاما تعد فترة قصيرة جدا 
بالنسبة للعمر المديد الذي عاشه الغناء العربي 
كان  أثرها  ولكن  اليوم،  إلى  األول  القرن  منذ 
عميقا، ألن »الدور« في شكله النهائي بات وعاء 
تفرعت  وم��ن��ه  ال��غ��ن��ائ��ي��ة،  األش���ك���ال  لجميع 
الطقطوقة والمونولوغ والديالوغ، وكثير من 
المستحدثات األخرى، بما فيها أساليب الغناء 
العربي من بدايتها إلى عهد سالمة حجازي، 

وسيد درويش.
مجهولة  أصبحت  األخيرة  األدوار  ومعظم 
المؤلف والملحن، وقد استكشف ملحنو الدور 
المقامات  في  ضخمة  إمكانات   الموهوبون 
على  يقتصروا  فلم  اإلب��داع��ي��ة،  واإلي��ق��اع��ات 
استعمال العدد المحدود الذي كان معروفا عن 
هذه المقامات واإليقاعات قبل عهد محمد علي 
باشا الكبير، وبرعوا في استعمال مقامات كانت 
مجهولة تمامًا، أو مدفونة تحت ركام الزمن، 
ونقلوا بعض المقامات من الغناء العثماني، 
وأنطقوها بلهجة غنائية عربية، وهذه المقامات 
كانت عربية في األصل، ثم استعجمت بعد غزوة 
هوالكو للبالد العربية في القرن الثالث عشر،  

ثم أعادها ملحنونا إلى أصلها.
ومن أكثر المقامات شيوعا في فن الدور - 
البياتي ومقام  الكتاب - مقام  يضيف مؤلف 
الراست ومقام السيكاه ومقام الحجاز ومقام 
الصبا ومقام العراق، إضافة إلى مقامات أخرى 
قليلة يمكن أن يقال عنها أنها مقامات »وحيدة« 
الدور أي أن تاريخ فن الدور ال يعرف في مقام 

منها إال دورا أو دورين .
وفي ذكره لسبب عدم إقبال المطربات على 
أداء فن الدور مقارنة مع الطقطوقات - يشير 
المؤلف - إلى أن أدوار سيد درويش أيضا لم  
لم  فإنهن  المطربات،  عند  حظا  أفضل  تكن 
يسجلن منها شيئا، على الرغم من أن المجتمع 
كان قد تقدم، وتحررت النساء،  ولم تعرف هذه 
األدوار األصوات النسائية إال بعد تأليف الفرق 
الستينيات  في  الجديدة،  الجماعية  الغنائية 
واألهازيج  الطقاطيق  أن  م��ع  ب��ع��ده��ا،  وم���ا 
كانت  دروي��ش،  سيد  لحنها  التي  المسرحية 
على  فتهافتن  للمغنيات،  الجاذبية  ش��دي��دة 
تسجيلها لشركات األسطوانات وفي مقدمتهن 

حياة صبري، ومنيرة المهدية.
فبعد  الحظ،  كان سيء  ال��دور  أن  والغريب 
نهضة الفن العربي مع أم كلثوم ومحمد عبد 
الوهاب، لم يكد هذا الفن ينتعش على أوتار 
صوت هذين الصوتين العظيمين، حتى  فتح 
ال��زم��ان صفحة ج��دي��دة، وج���اء ال���رادي���و ثم 
السينما، ودخل الغناء في مرحلة جديدة، طويت 

معها صفحة فن األدوار.
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< البريطانية جيرترويد بيل



قرأنا لكم

الموضة ومصيرها في المجتمعات الغربية 

 في كتاب »مملكة الموضة إلى زوال متجدد«

في كتابه لمؤلفه يوسف أتيلغان 

كما تناولها المؤلف في مذكراته القصصية

 صدرفي ترجمة عربية 

 أنجز الفيلسوف جيل ليبوفتسكي من خالل كتابه 
»مملكة الموضة إلى زوال متجدد« بحثا عميقا في تاريخ 
الموضة، تناوله في جزأين. حيث وزع الجزء األول الذي 
عنونه ب� »هوس المظهر« على ثالثة محاور هي: »الموضة 
والغرب«، »موضة مائة عام«، ثم »الموضة المفتوحة« 
فيما تناول في الجزء الثاني الذي يحمل عنوان »الموضة 
»توحش  األشياء«،  »غواية  محاور:  خمسة  المكتملة« 
المعنى«، ثم  »ثقافة موضة اإلع��الم«، »رواج  اإلع��الن«، 

»االنزالق التدريجي للمجتمع«.
وهذا الكتاب الذي ترجمته إلى العربية دينا مندور 
أدبية  وجد صدى كبيرا، خاصة وأن مؤلفة شخصية 
وكان  الكتاب،  مترجمة  انتباه  أث��ار  ما  وهو  مرموقة، 

محفزا لتقديم هذا العمل في طبعة 
ع��رب��ي��ة، ك��م��ا تشير إل���ى ذل���ك في 
تقديمها للكتاب بقولها: »ما الذي 
يدفع فيلسوفا ذائع الصيت وعالم 
م���ث���ل جيل  م���رم���وق���ا  اج���ت���م���اع 
ليبوفتسكي إلى الحديث واالهتمام 
بأمر مثل الموضة، يبدو للكثيرين 
عنصر  أو  »ث���ان���وي«،  ك��م��وض��وع 
»رفاهية« بحت تتمتع به اإلنسانية؟ 
كان ذلك السؤال هو أول ما شغلني 
عند التعرض لترجمة هذا الكتاب 
- تضيف المترجمة - ومع معرفتي 
بهذا الفيلسوف من خالل ترجمتي 
لكتابه »المرأة الثالثة«، لم أندهش 
كثيرا وإنما انشغلت بالبحث عن 

األسباب«.
 اشتهر ليبوفتسكي بالحديث عن 
في  كتبه  ف��ي  اإلن��س��ان  سلوكيات 
بما  أو  الحداثة،  بعد  ما  مجتمع 
أسماه مجتمع »الحداثة المفرطة« 

عبر االهتمام بموضوعات تجلت في كتبه السابقة مثل 
»زمن العدم«، »مجتمعات اإلخفاق«، »السعادة المفارقة«، 
»تجميل العالم« ثم كتابه بعنوان »عن الخفة« الذي صدر 

سنة 2015.
فحين التفت جيل ليبوفتسكي إلى الموضة - تضيف 
المترجمة - بحث عن نشأة الموضة عبر طرق كل األبواب 
المؤدية إليها، فكانت البداية بالنظر في البعد التاريخي 
عن  الدقيقة  المادة  بجمع  كبيرا  جهدا  فيه  بذل  ال��ذي 
الطبقات االجتماعية وأزيائها، وأفكارها إزاء الملبس 
والمظهر، دون إغفال الجماعات محدودة االنتشار في 
العالم، متناوال تفاصيل مظهرها مرورا بمرجعيات الزي 

الثقافية وفق عادات تلك الجماعات 
أسباب  إل��ى  وص��وال  وتقاليدها، 
عالم  وبصفته  ال��زي.  نمط  تغير 
تشير   - ب����األس����اس  اج���ت���م���اع 
للجانب  »ك������ان   - ال��م��ت��رج��م��ة 
االجتماعي عنده النصيب األكبر 
وانتبه  وع���رض���ه،  تحليله  ف���ي 
إل���ى أه��م��ي��ة عنصر  خ��ص��وص��ا 
ونزعة  الطبقات،  بين  التنافس 
ن��ش��وء وتشكل  ف���ي  ال��م��ظ��ه��ري��ة 
وازدهار ظاهرة الموضة«. فكلما 
الطبقة  أو  النبالء  طبقة  ابتكرت 
العليا في أي مرحلة تاريخية زيا 
تسعى  األق��ل  الطبقات  كانت  ما، 
ب��ع��د ب��ع��ض ال��وق��ت م��ن ظهوره 
لتقليده واستنزاله لطبقتها. فكانت 
تلجأ لتقليد مشوه بعض الشيء، 
مما يدفع بالطبقة األعلى للتخلي 
عن الزي، وابتكار زي آخر تتميز 
ب����ه، وه���ك���ذا ت��س��ت��م��ر ال���دائ���رة 
الحلزونية. ولم يتوقف الفيلسوف عند الجانب التاريخي 
واالجتماعي للموضة، بل دخل أيضا إلى مناطق أكثر 
إثارة في تاريخ الموضة، مثل نشوء الماركات العالمية، 
اهتم  كما  الجاهزة،  المالبس  بصناعة  ومواجهتها 
المؤلف بالجانب االقتصادي في بحثه في عالم الموضة. 
أن  الكتاب  لهذا  تهييئه  خ��الل  الكاتب  اكتشف  وق��د 
المكتبات األوربية ال توجد بها كتابات كافية في موضوع 
الفيلسوف  الموضة - تضيف المترجمة - منذ كتاب 
روالن بارت الشهير »نظام الموضة« الصادر في سنة 
1967 الذي لم يتناول كل جوانب الموضوع كما فعل 

جيل ليبوفتسكي. 

 كتب كثير من األطباء تاريخ حياتهم، 
أو سجلوا لقطات من أهم األحداث التي 
مرت بهم، وتخطوا ذلك إلى البيئات التي 
المجموعة  ه���ذه  ل��ك��ن  ف��ي��ه��ا،  ع��م��ل��وا 
القصصية تتميز عن غيرها بميزة مهمة، 
أال وهي كونها مذكرات كتبت بأسلوب 
اإلطار  يتجلى  حيث  القصيرة،  القصة 
الفني الكالسيكي بصورة ناجحة، وحيث 
الشخصيات المتنوعة الثرية، والحوار 
األصيلة  وال��ف��ك��رة  ال��م��ت��دف��ق،  ال��ح��ي 

المتميزة، والسرد السلس األخاذ.
هي إذن تجمع بين القصة والمذكرات، 
ويربط قصصها موضوع واحد، تصول 
وتجول في جنباته الظاهرة والخفية، 
أال وهو الطبيب والمرضى، وال نعتقد 
ظهر  قد  العربية  المكتبة  في  كتابا  أن 
حتى اآلن يحمل هذه المواصفات. كما 
ذلك في مقدمته ناشر كتاب  إلى  أشار 
الدكتور  ألفه  ال��ذي  طبيب«  »حكايات 
نجيب الكيالني الذي مارس الطب في 
المتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  واإلم������ارات  م��ص��ر 
والكويت، وكان يجمع بين مهنته كطبيب 
ال��ع��دي��د م��ن األعمال  وك��ك��ات��ب، خ��ل��ف 

الروائية والشعرية بعد وفاته في سنة 
.1993

خاللها  من  ح��اول  طبيب«  »حكايات 
الدكتور نجيب الكيالني أن ينقل صورا 
من الواقع المجتمعي، في كل قصة من 
التي  وال��ع��ش��ري��ن  الخمسة  ال��ق��ص��ص 
تضمنها، كما عاشها المؤلف عن قرب، 

وك���ان ش��اه��دا ع��ل��ى ح��دوث��ه��ا ف��ي ظل 
ممارسته الطبية، قبل أن يدونها في شكل 
مع  عالقته  عن  يحكي  طبيب  م��ذك��رات 
المرضى. توزعت على قصص عنونها 
على التوالي: »لحظة طيش«، »ليلة غاب 
الوهم«،  »جنة  »القاتل«،  القمر«،  عنها 
»الضحية«،  الباطن«،  العقل  »محاكمة 
»ليل  »رجال وذه��ب«،  الجريح«،  »القلب 
الحيارى«، »وادي األحالم«، »عالم األسوار 
القضبان«، »ضد مجهول«، »أبو البنات«، 
والدي«،  »أي��ن  »الجريمة«،  »التجربة«، 
»ال��رج��ل ال��ق��وي«، »ف��ي ظ��الل الحب«، 
»وبكى  »ح��م��ام��ة«،  الثانية«،  »ال��زوج��ة 
السجان«، »القانون«، »فخر الزمان«، »في 
»قصيدة  وف��اة«،  »حالة  الطين«،  سبيل 
حب« وأخيرا »قدرة الله«. وهي القصة 
التي ختم بها الدكتور نجيب الكيالني 
مذكراته التي تؤرخ للوضع االجتماعي 
بعض  مجتمعات  تعيشه  كانت  التي 
الدول التي مارس فيها مهنته كطبيب، 
خاصة تلك التي عاشها في صعيد مصر، 
ومنها جرائم الشرف التي جعلته إحداها 
يغادر البلدة مجبرا بعد أن كتب تقريره 

إحدى  ل��وف��اة  الحقيقي  السبب  ح��ول 
الشابات، وذلك هربا من بطش عائلتها 
التي حاولت إجباره تحت التهديد على 
كتابة تقرير أن وفاتها كانت طبيعية. 

المتسكع

حكايات طبيب

فن الحرب

 عبر صفحات كتابه »المتسّكع« الصادر حديثًا عن دار الساقي في 
ترجمة عربية لبكر صدقي، يدعو مؤلفه الكاتب التركي الراحل يوسف 
آتيلغان القارئ إلى مرافقته في رحلته التسكعية في شوارع اسطنبول 
مالمح  وفي  أماكن  داخ��ل  المفقودة  ضالته  على  العثور  في  طمعا 

أشخاص.  

»فن الحرب«الذي ألفه الفيلسوف والخبير العسكري الصيني سون تزو 
الذي توفي سنة 496 قبل الميالد، كتاب حاول من خالله صاحبه القائد 
العسكري أن يظهر من خالله أن استراتيجية الحرب هي  أسلوب فن وفكر 
وليس ساحة للقتال والقتلى. الكتاب ترجم إلى العديد من اللغات من 

بينها العربية، ومنها هذه الترجمة التي قام بها مالك سليمان.   
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