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في عِزّ اتقادها، تصبح الروح من الجسد مضيئة، وتصير 
اللحظات  ه��ذه  كانت  ول��و  حرير.  من  كمرايا  شفافة  النفس 
الصوفية نادرة، فإنها من أبهى ما تمر على قاطرة اليومي في 

مسار حياة ُوِجدت لتكون قاسية.
لكٍلّ قضّية، وحتى الذين يشتركون في نفس الهم، تجدهم 
عدد  أما  البصمات،  تشبه  بتمايزات  قضيتهم  مع  يتعاطون 
ا عقود عمره المحسوبة  القضايا التي يهب لها الواحد الفاني مَنّ
على رؤوس األصابع، فإنها بعدد الكواكب، من قضايا الشرف 
إلى قضايا الجبن، ومن قضايا االستقامة إلى قضايا الِخّسة، 
ق، ومن حياة من  ومن هٍمّ مجتمعي عام إلى هٍمّ شخصٍيّ ضِيّ

أجل مبدأ إلى حياة من أجل مكسب. وقس 
على هذا غيره من المتقابالت التي تشكل 
على مر التاريخ خطين متوازيين لجبهتين 

حكم عليهما بالتواجه والتصادم.
وفي هذا الخضم، يمكن أن تجد ماليين 
النفوس التي تسلحت بالسواد، واحترفت 
القصف العشوائي عندما ال توصل الحيلة 
إلى الهدف، وهكذا تصبح لحظة اإلشراق 
في المعمعة عملة نادرة ونعود إلى حلقة 

صراع الخير والشر األبدية.
علمتنا العقالنية أن الطهرانية المطلقة 
َوْهٌم، وأن الحقيقة الواحدة هي النسبية، 
وبالتالي ال يمكن أن تقاس األمور في دائرة 
أن  إال  نسبيتها،  حسب  إال  والشر  الخير 
تعطي  فإنها  تعلو  عندما  الصفاء  نسبة 
التوهج، وعندما تعلو بكل الخيالء الوقح 

نسبة اإلبهام فإنها تعطي فؤوس الهدم.
وهكذا نرى شخصا فردا قتل - أو تسبب 
في قتل اآلالف - يستمر في الحياة بخدوٍد 
ُحمر نضرة، ونجد شخصا من مجرد إشاعة 
واحدة يموت كمدا. وتعلمنا الحياة أيضا 
أن الوقاحة أصلب من التواضع، وأن الغلبة 
وإذا  والخداع والصالفة.  للدسيسة  تكون 
ة الخير تختزل في كون أنه ال يصح  كانت قَوّ
إال الصحيح، فإن الطريق لتوطيد سلطته 

تكون دائما مفروشة باألشواك.
في عرف الذين يكرهون أن تصيبهم لحظة 
والتسامح  ضْعٌف،  التنازل  فإن  اإلش��راق، 
ُشْبهة، والطيبوبة َمْقَلٌب، والدفء اإلنساني 
نزلُة برد، والليونة عيب ُخُلِقي، والتشاور 
جهٌل والتعفف خوف، واالنشراح خديعة، 
مسرحية،  اليد  ذات  ونقاء  تهمة،  والترفع 

والحصول  على الحق سرقة، وحسن النية تغاٍب، واإلخالص 
قيمة جوفاء والمبادئ ال ُتؤِكُل خبزًا.

في عرفهم، القوُة هي االنحناء في الوقت المناسب لالنقضاض 
على المغانم، والَمْكر فٌنّ والخبث رياضة البد أن ُتْتَقن، والنفاق 
النّية أصٌل  يُع حق وسوء  آلية اشتغال والدناءة ِخْصَلٌة والِرّ
والخيانة وسيلة تبرر الغاية، والمبدأ الخالد هو: أنا وبعدي 

الطوفان.
ويبلغ  السماء،  عنان  إل��ى  الغبار  ويصعد  ال��ص��راع  ي��دور 
ر  ُيَغِيّ أن  البد  هل  المؤرق:  السؤال  وُي��ْط��َرُح  م��داه،  التطاحن 
الت�واقون إلى التصافي ملعبهم وقيمهم وأنفسهم ودرجة حرارة 

عواطفهم كي َيْهِزموا بدل أن ُيْهَزموا؟..
، بل إن أعمارًا تنقضي قبل  من سوء الحظ أن زمنا طويال يمُرّ
أن يحسم الواحد هذا األمر، فالشهية المفتوحة للظلم ال يمكن 

ة لمحاربة الظلم، والذي ُيبيت أمرا ال يمكن  أن تتحول إلى جَبّ
أن تفطن إليه النفس المطمئنة إلى أن ُيقضى األمر، وغالبا ما 
يأخذ شكل خذالٍن يبقى شهادة على أن اإلخالص للمبادئ والقيم 
والسلوك، هو أصعب امتحان، وليس نزهة في حديقة الكلمات 

البراقة.
يحدث أن يتحول الصابرون إلى ثوار عندما يفيض بهم الكيل، 
والمندسين  المتربصين  فلول  ثورتهم  تجرف  أن  وي��ح��دث 
والمتآمرين، إال أن ثورتهم ال تكون نهاية. إنها بداية مفتوحة 
على جميع االحتماالت، على أن تأكل الثورة أبناءها أو أن يأكل 
األبناء ثورتهم، أو أن تعود فلول أصحابنا بعد استراحة مهزوٍم 

لترفع علم النصر األسود.
يحدث أن يرى الواحد قلبه يخرج من 
صدره مهروال، احتجاجا على ما حمله 
عقله مما ال طاقة له به حيًا، ويحدث أن 
ه األيسر لمن صفعُه على  يعطي آخر خَدّ
ه األيمن، فتتوالى الصفعات حتى  خِدّ
ال يبقى له خُدّ أصال، تحدث الكثير من 
المصائب والرزايا، ومن أهم منابعها 
�������ارة  ال���ت���ي ال ت��ن��ض��ب، ال��ن��ف��س األَمّ

بالسوء.
الصافعين  ت��رى  أن  ك��ث��ي��رًا  ي��ح��دث 
والقساة  والمتحايلين  وال��ف��اس��دي��ن 
والجالدين يمشون بخيالء ورؤوسهم 
في السماء ووجوههم في كل مكان، من 
القيادة إلى الزعامة، ويحدث أن ترى 
الشامخين بتواضعهم والعازفين عن 
سباق المسافات القبيحة، والُمْعِرضين 
ع���ن ال��ج��اه��ل��ي��ن م��ن��زوي��ن ف���ي أرك���ان 

النسيان.
ل  تحدث الكثير من األشياء التي تؤِجّ
لحظات اإلشراق، أو تقتلها إلى األبد. 
والستائر  ع��ق��ود  أرب���ع���ة  ن��ع��ش  أل���م 
الحديدية نازلة على بالد بأكملها، فكيف 
ال تبقى البقع السوداء عالقة في أرواح 
رفعت  لقد  بكاملها؟  وأجيال  وأجساد 
الستائر وبقيت ثقافة األقبية، وأصبحت 
القيم الجميلة غريبة في مجتمع يجري 

من أجل البقاء.
في مثل هذا المجتمع الذي لم يتعاف 
من جروحه بعد، تتأثر األسرة والمدرسة 
كراهية  بثقافة  واإلدارة  وال��م��ق��اول��ة 
ففي  اآلخرين،  يصيب  عندما  النجاح 
الغالب األعم، يكون هذا النجاح مشبوها قبل أن يصير مدانًا 
ثم عدوًا يجب دحره. ويبدأ االقتتال وتبدأ ثمرات النجاح في 
السقوط، وينتشر الحقد ويتحول الجميع إلى قطيع أغنام ُمَعَلّمة 
بالحناء، لكل واحد تهمة، ومن ال تهمة له فهو التهم جميعها. 
وتخبو جذوة النفس التواقة للحظة طمأنينة، ويِعُزّ التوهج، 

وترقص الذئاب فرحًا بالموت، وينتحر الُحْلم في المآقي.
والجثث  الذكريات  من  الكثير  توجد  النفس،  ضفاف  على 
الشفافية  لحظة  انتظار  وف��ي  المعلبة،  واألح���الم  واألوه���ام 
القصوى، البد أن نتقّبل سطوة الظالمين، ويكاد ظلم ذوي القربى 
أن يكون أكثر حضورًا. وليس أمضى من كيد الكائدين سوى 
الذي يجعل  المشرقة، وانتظارها وحده هو  الحقيقة  لفحات 
للنفس من األصل ضفافًا ويجعل للروح طاقة لتنتظر. أليس 

هذا هو األمل؟ بلى.

نور الدين مفتاح

miftah002@yahoo.fr
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يحدث كثيرًا أن ترى 
الصافعين والفاسدين 
والمتحايلين والقساة 

والجالدين يمشون بخيالء 
ورؤوسهم في السماء 

ووجوههم في كل مكان، 
من القيادة إلى الزعامة، 

ويحدث أن ترى الشامخين 
بتواضعهم والعازفين عن 
سباق المسافات القبيحة 
والُمْعرِضين عن الجاهلين 

منزوون أركان النسيان

ونحن نفكر في كيفية مغادرة هذه الصيغة اإللكترونية من "األيام" التي ستبقى شاهدة على ما تقاسمناه في هذه الجائحة من صعود 
ونزول، وسخرية وانفعال، وعزم وانكسار، ووصال أسبوعي دافئ يخفف حجرا باردًا كمستودع.

ونحن نحسب ألف حساب لهذه العودة الصعبة للذاذة الورقي ورائحة الجريدة وبهاء الكشك القديم، اسمحوا لي أن أتقاسم معكم هذه 
الكلمات التي كتبت في يونيو 2006 وأغلب القراء لم تتح لهم فرصة االطالع على بوحها، فربما تجدني اليوم وكأنني في هذا األمس 

البعيد! مرت 14 سنة، فهل تغير شيء على الضفاف؟ لكم الحكم وقراءة ممتعة.

على   خواطر 
النفس ضفاف 
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في واحدة من الشهادات المثيرة التي 
أدلى بها الرئيس التونسي األسبق، منصف 
المرزوقي، في حوار مطول أجراه مع جريدة 
جاهدا  ح��اول  أن��ه  أك��د  العربي«،  »القدس 
خ���الل ف��ت��رت��ه ال��رئ��اس��ي��ة إح��ي��اء االتحاد 
المغاربي، الذي تجمع اليوم كل األطراف 
أنه أصبح اتحادا ميتا، وال يلعب األدوار 

التي خلق من أجلها.
وقال المرزوقي: »... قدمت مقترحا إلعادة 
إحياء االتحاد المغاربي يرتكز على تأجيل 
مناقشة موضوع الصحراء وإعطاء األولوية 
لقضايا أخرى، بما يسمح بخلق دينامية 
جديدة بين الشعوب قد تؤدي مستقبال إلى 
المقترح  وهو  المشكلة،  لتلك  حل  إيجاد 
وليبيا  المغرب وتونس  الذي وافق عليه 
عليه  اع���ت���رض���ت  ف��ي��م��ا  وم���وري���ت���ان���ي���ا، 

الجزائر«.
وتابع مفصال في هذه النقطة بالذات: 
حول  والجزائر  المغرب  بين  الخالف   ..«
الصحراء مأساة كلفتها باهضة، وآن األوان 
أن يوضع حد لها، وأول شيء فعلته عندما 
محاولة  هو  تونس  في  الرئاسة  تسلمت 
فقد  وللتاريخ،  المغاربي،  االتحاد  إحياء 
كانت كل األطراف حينها موافقة عدا النظام 

الجزائري«.
واسترسل المرزوقي متحسرا على فشل 
مساعيه: »قناعتي هي أننا إن تمسكنا بأنه 
ال حوار قبل حل مشكلة الصحراء، فإننا 
يوم  إل���ى  ب��ال��ج��م��ود  أنفسنا  ع��ل��ى  نحكم 

القيامة، والمقترح الذي قدمته حينها إلى 
وحتى  والمغربية  الجزائرية  السلطات 
في  نحكي  أن  الممكن  ه��ل  ه��و  الليبية، 
مواضيع أخرى غير موضوع الصحراء في 
الوقت الحاضر؟ يعني أن نتحدث مثال عن 
والعمل  التنقل  أي  ال��خ��م��س،  ال��ح��ري��ات 
واإلقامة والتملك والمشاركة في االنتخابات 
داخل  المغاربية  الدول  لمواطني  البلدية 

اإلقليم المغاربي.
وشدد المرزوقي على أن األفق الحقيقي 
إطار  في  سيكون  الصحراء  قضية  لحل 
االتحاد المغاربي، معتبر أن »على الشعوب 
أن  اقترح  الموقف«، كما  أن تمسك بزمام 
وقت  وفي  الخمسة،  البرلمانات  في  ُتقدم 
فكرة  تتضمن  تشريعية  بمبادرات  واحد، 
»الحريات الخمس«. وأضاف »ال بد من أن 
البرلمانات  بين  بتنسيق  العملية  تتم 
للشباب  حملة  هناك  تكون  أو  المغاربية 
أن  من  بد  وال  الحدود،  إلى  مثاًل  للتوجه 
ي��ل��ت��ق��ي ال��م��ث��ق��ف��ون وال��ن��خ��ب واألط���ب���اء 

والمحامون والصحافيون المغاربيون«.
المرزوقي الذي قام بعدة جوالت خالل 
فترة رئاسته إلى كل من المغرب والجزائر 
شدد على ضرورة تخصيص يوم إلحياء 
فكرة االتحاد المغاربي، الذي يمكن أن يكون 
موافقا لذكرى إمضاء اتفاقية مراكش، كما 
دعا الزعماء المغاربيين لاللتقاء قصد إعادة 
طرح الموضوع »ألن الوضع إذا استمر على 
وال  المغاربة  وال  الجزائريون  ف��ال  حاله 

التونسيون سيكون لهم مستقبل«.
وريث قصر قرطاج عن الرئيس المطاح 
به زين العابدين بن علي حاول أن يقارن 
بين الفشل المغاربي والنجاح اإلفريقي في 
القارة  دول  جميع   ...« ل��ي��ق��ول:  التكتل 

إقليمية  ات��ح��ادات  ف��ي  تتكتل  اإلفريقية 
باستثناء الدول المغاربية، وهذا يشعرنا 
خيارات  نتيجة  ه��و  يحدث  فما  ب��ال��ع��ار، 
تنازالت  تقديم  ورف��ض  خاطئة،  سياسية 

متبادلة، والضحية دائما هي الشعوب«.

اقترحت إحياء االتحاد المغاربي فـقبل المغرب ورفضت الجزائر

السادس  الملك محمد  الهمة، مستشار  بعث فؤاد عالي 
رسالة تعزية، إلى أحمد الحليمي، القيادي السابق في حزب 
للتخطيط حاليا،  السامي  والمندوب  االشتراكي«  »االتحاد 

يعزيه فيها على إثر وفاة رئيس الوزراء السابق عبد الرحمان 
اليوسفي قائد حكومة التناوب.

وعبر المستشار الملكي ألحمد الحليمي، في رسالة تنشرها 
»األيام« عن تعازيه الخالصة لرفاق الراحل وقيادة االتحاد، 
االتحاد االشتراكي  لكل مناضلي ومناضالت  ومن خاللها 

للقوات الشعبية في فقدان الراحل.
وعبر فؤاد عالي الهمة للحليمي، الذي اشتغل وزيرا منتدبا 
لدى الوزير األول، مكلفا بالشؤون العامة للحكومة، والذي 
يوصف بكونه مهندس حكومة التناوب، عن حزنه الكبير 
وقال: »... بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خاللكم 
لكافة مناضالت ومناضلي حزب االتحاد االشتراكي للقوات 
فقدان  في  المواساة،  وأص��دق  التعازي  أحر  عن  الشعبية 
المغرب ألحد رجاالته الكبار، داعيا الله تعالى أن يلهمكم 

جميعا جميل الصبر وحسن العزاء«.
تم  ال��ذي  الهمة،  عالي  ف��ؤاد  الحالي  الملكي  المستشار 
تعيينه في 9 نونبر 1999 كوزير منتدب لدى وزير الداخلية، 
الراحل مخاطبا  في حكومة اليوسفي، عدد بعض خصال 
لحليمي: »لقد كان الفقيد الكبير، الذي تشرفت معكم بالعمل 
إلى جانبه لفترة من الزمن، مناضال فذا، مشهودا له بالحكمة 
الصادقة،  الوطنية  الغيرة  بخصال  القيادية،  والشخصية 
وكفاءة رجل الدولة المحنك، والسياسي الملتزم بفضائل 
الحوار والوفاق، حريصا على خدمة المصالح العليا للوطن، 
لثوابت األمة ومقدساتها. فكان  وكل ذلك في وفاء صادق 
رحمه الله، في مستوى المسؤوليات الجسام التي تقلدها، 
سواء على المستوى الحكومي أو الحزبي، والتي ستخلد 

اسمه في الذاكرة الوطنية«.

مطبعة إلياس العماري الضخمة متوقفة عن االشتغال
عن  توقفت  سنتين،  م��ن  أزي���د  منذ 
االشتغال المطبعة الضخمة التي تعود 
ملكيتها إللياس العماري، األمين العام 
والمعاصرة«،  »األصالة  لحزب  السابق 
إن االستثمار  قيل  التي  المطبعة  وهي 
فيها كلف 12 مليار سنتيم، وهو الرقم 
الذي كشف عنه رئيس الحكومة السابق 
عبد اإلله ابن كيران ولم ينفه أو يؤكده 

إلياس العماري.
فمطبعة  ل���«األي��ام«  م��ص��ادر  وحسب 
إلياس العماري المتواجدة بمحيط مدينة 
الرباط لم يتم تشغيلها منذ أواخر سنة 

2017، وبالضبط منذ توقف جريدة »آخر 
متاعبها  بسبب  ال��ص��دور  ع��ن  س��اع��ة« 
المالية، كما أن المطبعة المذكورة اتضح 
أن ماكيناتها متهالكة ولم تعد صالحة 
لالشتغال، ويعول مالكوها على بيعها.

اشتغلت  المطبعة  ه��ذه  أن   ويذكر 
بطباعة  مكلفة  وك��ان��ت  ف��ق��ط،  سنتين 
المنشورات التي تصدرها مجموعة »آخر 
إلياس  أعطى  التي  اإلعالمية،  ساعة« 
العماري انطالقتها في العام 2015 في 
بالعاصمة،  ال��ف��اخ��رة  ال��ف��ن��ادق  أح���د 
وحضرها علية القوم من زعماء لألحزاب 

السياسية ووزراء من حكومة ابن كيران 
إلياس  ك��ان في ص��راع كبير مع  ال��ذي 

وبعض رجاالت الدولة أنفسهم.
غادر  ال��ع��م��اري  إل��ي��اس  أن  وي��ذك��ر 
المغرب منذ أزيد من سنة، مباشرة بعد 
استقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان 
الحسيمة، وفشله في تصدر االنتخابات 
التشريعية للعام 2015، رغم اإلمكانيات 
المادية والبشرية الكبيرة التي رصدت 
له، وهو اليوم مستقر - بحسب مقربين 
الشمالية  الجارة  إسبانيا،  في   - منه 

للمغرب.

الهمة في رسالة ألحمد لحليمي: هكذا عرفت عبد الرحمان اليوسفي!

يبدو أن المغرب مازال مصرا على تأييد 
»اتفاق الصخيرات« كحل لألزمة الليبية، رغم 
اعترافه أن بعض بنود االتفاق قد تم تجاوزها 
يحاول  فهو  ولذلك  تحديث،  إل��ى  وتحتاج 
جاهدا جمع الليبيين من جديد لتوقيع »اتفاق 
الصخيرات 2«، باحثا من أجل تحقيق ذلك 

عن دعم مغاربي.
والتعاون  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون  ف��وزي��ر 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، الذي طار قبل أسابيع للقاء الرئيس 
التونسي في محاولة لتوحيد وجهات النظر 
بخصوص الملف الليبي، وتحدث مع نظيره 
في طرابلس إلعالن دعمه لمضامين »اتفاق 
إلى  األسبوع  هذا  مطلع  دعا  الصخيرات«، 
عربية  دول  من  مصغر  عربي  فريق  إنشاء 
معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور 
الجماعي  ال��ع��رب��ي  للتحرك  اس��ت��رات��ي��ج��ي، 
لإلسهام في التسوية بليبيا، وربما يقصد 
بما  واألخير  األول  المعني  أن  الكالم  بهذا 
يحدث في ليبيا هي الدول المغاربية إضافة 
إلى مصر، بحكم أن الحرب التي تعرفها »بالد 
عمر المختار« لها تأثير على األمن القومي 

لهذه الدول.

بوريطة أكد في كلمة ألقاها أمام االجتماع 
على  العربية  الجامعة  لمجلس  ال��ط��ارئ 
المستوى الوزاري حول األزمة الليبية، على 
ضرورة االنفتاح على األطراف الليبية كافة 
نظرها.  وجهات  وتقريب  إليها  واالستماع 
وخاطب نظراءه العرب -عبر تقنية الفيديو- 
اتفاق  ت��خ��ط��ي  ي��م��ك��ن  ه���ل   ...« م��ت��س��ائ��ال: 
الصخيرات بدون بديل، ينال على األقل نفس 
القدر من التأييد الليبي والدولي، علما بأن 
هذا االتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة 
تم  »إذا  مستطردا  تحديث«،  إل��ى  وتحتاج 
تجاوز هذا االتفاق السياسي الليبي، فكيف 
مع  ك��ان مستقبال،  إط��ار  أي  في  سنتعامل، 
األطراف الليبية التي تستمد أصال شرعيتها 
منه؟«. وبعث بوريطة في الخطاب الذي قرأه 
من مكتبه في الرباط مجموعة من الرسائل 
المقاربة  أن  أك��د  عندما  بعينها،  دول  إل��ى 
المغربية في التعاطي مع الملف الليبي مبنية 
على  الحفاظ  ف��ي  لخصها  مسلمات،  على 
اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية 
أراضيها،  جميع  على  وسيادتها  لدولتهم 
ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى 

البحث عن تهدئة األوضاع.

ال يمكن تخطي اتفاق الصخيرات 
بدون اقتراح بديل

ناصر بوريطة لوزراء الخارجية العرب:

الرئيس التونسي األسبق منصف المرزوقي:



الصحافة الوطنية دائما
 في الخطوط األمامية

رغم تعليق الطبع، الصحافيات والصحافيون 
في الميدان والجرائد تصدر رقميا بالمجان

رقميا أو في األكشاك

الصحافة المحترفة، 
لقاح ضد فيروس األخبار الزائفة

لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع
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إرجاء زيارات السجناء 
لمنع تسرب جديد 

لفيروس كورونا
بسبب التطورات األخيرة للوضعية الوبائية، 
أعلنت المندوبية العامة إلدارة السجون إرجاء 
اس��ت��ئ��ن��اف ال���زي���ارة ال��ع��ائ��ل��ي��ة ل��ف��ائ��دة نزالء 
المؤسسات السجنية إلى 13 يوليوز 2020 بدل 
موعد فاتح يوليوز المقرر سابقا، وذلك كإجراء 
احترازي لمنع تسجيل إصابات جديدة داخل 
المؤسسات السجنية، التي شهدت في األسابيع 
الماضية تسجيل عشرات اإلصابات في صفوف 
الحجر  إج���راءات  رغ��م  والسجناء  الموظفين 

الصحي التي نفذتها.
ووفق المعلومات التي توصلت إليها »األيام«، 
أصيبوا  الذين  والموظفين  السجناء  كل  ف��إن 
باستثناء  للشفاء،  تماثلوا  كورونا  بفيروس 
موظفين اثنين بالسجن المحلي بطنجة 1 كانا 
ما ي��زاالن في العزل الصحي وال يعرف ما إن 
يعودا  ل��م  أنهما  المخبرية  التحاليل  أثبتت 

حاملين للفيروس.
وكانت اإلدارة العامة للسجون قد فرضت نظام 
»الحجر الصحي« منذ 25 مارس الماضي على 
8860 موظفا )يشكلون 87 في المائة من مجموع 
فوجين  إلى  تقسيمهم  على  ارتكز  الموظفين(، 
يعمل كل واحد منهما خالل أسبوعين كاملين، 
مع توفير اإلقامة لهم بفضاءات مخصصة لهذا 
الغرض بالمؤسسات التي يعملون بها، مجهزة 
بكل الوسائل واألغراض الضرورية الضطالعهم 
بمهامهم على الوجه المطلوب، وال يغادرونها 
إال بعد انقضاء المدة المحددة لفتح المجال أمام 
الفوج الثاني من الموظفين الذين يكونون قد 

قضوا الحجر الصحي في منازلهم.
ل��ك��ن رغ���م ف���رض ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي، تمكن 
الفيروس من التسرب إلى عدد من المؤسسات 
السجنية، بعدما سجلت أزيد من 500 إصابة 
في صفوف الموظفين والسجناء في أزيد من 14 
في  سجلت  الخسائر  أكبر  أن  علما  مؤسسة، 
السجن المحلي بورزازات، يليه السجن المحلي 
طنجة 1 ثم السجن المحلي األوداية بمراكش، 

فالسجن المحلي بالقصر الكبير.

الجزائر تتجه إلنشاء قاعدة عسكرية 
متاخمة للحدود مع المغرب

يبدو أن قرار المغرب إنشاء ثكنة عسكرية في 
مدينة جرادة، أثار حفيظة الجزائر لدرجة التعبير 
حدودها  على  عسكرية  قاعدة  إنشاء  عزمها  عن 
الغربية المتاخمة للمغرب، وفق ما نشرته وسائل 
إعالم جزائرية أمس األربعاء، ومن بينها صحيفة 
عن  »كل شيء  اإللكترونية  والصحيفة  »الشروق« 
الجزائر« عن مصادر موثوقة، فيما لم يصدر تأكيد 

رسمي بشأنها.
وتأتي هذه الخطوة الجزائرية عقب نحو شهر 
من إعالن السلطات المغربية إنشاء ثكنة عسكرية 

عن  كيلومترا   38 بنحو  البعيدة  ج��رادة،  بمدينة 
الحدود الشرقية مع الجزائر، والتي تأتي في إطار 
مشروع شامل لنقل الثكنات العسكرية من المجال 
الحضري بمجموع التراب الوطني، والتي ال تصل 

إلى درجة قاعدة عسكرية.
ووفق الصحيفتين المذكورتين، فإن السلطات 
الجزائرية تعتبر خطوة الرباط ببناء قاعدة عسكرية 
م��ش��روع��ا يستهدف  ال��ح��دودي��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة  ق���رب 

بالدها.
وف��ي م��اي ال��م��اض��ي، أص���در رئ��ي��س الحكومة 

يقضي  مرسوما  العثماني،  الدين  سعد  المغربي 
بتخصيص أرض )23 هكتارا( لبناء قاعدة عسكرية 
والحقا  المملكة،  شرقي  ج��رادة  بمدينة  ج��دي��دة، 
أصدرت القوات المسلحة المغربية توضيحا أكدت 
فيه أن »األمر يتعلق بثكنة عسكرية إليواء الجنود، 
ال تصل إلى درجة قاعدة عسكرية«، وأوضح البيان 
آنذاك أن هذا المشروع »يأتي في إطار نقل الثكنات 
الثكنة  ه��ذه  وأن  ال��م��دن،  خ���ارج  إل��ى  العسكرية 
القوات  إلي���واء  مخصصة  الصغيرة  العسكرية 

العسكرية«.

منذ األسابيع األولى إلنشاء صندوق تدبير جائحة 
»كورونا«، تقدمت ثالث هيئات تمثل أرباب مؤسسات 
التعليم الخاص إلى لجنة اليقظة بطلب االستفادة 
ما  وهو  »كورونا«،  جائحة  تدبير  دعم صندوق  من 
عرض هذا القطاع لسيل من االنتقادات الشعبية، بعد 
أن راج في وقت سابق خبر يفيد بصْرف تعويضات 
مالية لمؤسسات التعليم الخاص، خاصة وأن هذه 
المدارس استمرت في تحصيل الواجبات الشهرية 

من آباء وأولياء التالميذ.
آخر القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية ليوم 
المدارس  وتمنع  باليقين،  ال��ش��ك  تقطع  االث��ن��ي��ن، 
الخصوصية من االستفادة من الدعم، وال تعتبرها في 

وضعية صعبة.
الجريدة الرسمية تضمنت قرارا موقعا من طرف 
والمتعلق  أم���زازي،  سعيد  الوطنية  التربية  وزي��ر 
بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة 
بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي التي ال 
الممارس لنشاطه فيها في وضعية  المشغل  يعتبر 
صعبة جراء تفشي جائحة »كوفيد 19«، مما يعني أن 
جميع مؤسسات التعليم الخاص لن تشملها االستفادة 

من التعويضات المخصصة للمتضررين.
ونص القرار على أن األمر يتعلق بجميع مؤسسات 
المدرسي  والتعليم  الخصوصي  األول���ي  التعليم 
الخصوصي التابعة لقطاع التربية الوطنية، وجميع 
مؤسسات التكوين المهني الخاص وجميع مؤسسات 
األمر  أن  على  التأكيد  مع  الخاص،  العالي  التعليم 
يتعلق ب�«المشغلين«، أي أرباب تلك المؤسسات وليس 

باألجراء.
»اعتبارا  ��خ��ذ  اُتّ ال��ق��رار  ه��ذا  ف��إن  الوثيقة  ووف��ق 
الخصوصي  األول��ي  التعليم  مؤسسات  الستمرار 
ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات 

التعليم  مؤسسات  وكذا  الخاص،  المهني  التكوين 
للمتعلمات  خدماتها  تقديم  ف��ي  ال��خ��اص  ال��ع��ال��ي 
حالة  رغ��م  بعد،  عن  التعليم  باعتماد  والمتعلمين 
الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه 

الفئة من التربية والتعليم والتكوين«.
ويقطع هذا القرار، الذي كان وزير التربية الوطنية 
ساري  يصبح  أن  قبل  يونيو   9 بتاريخ  وقعه  ق��د 

المفعول ابتداء من يوم االثنين الماضي مع نشره في 
المدارس  على  الطريق  )يقطع(  الرسمية،  الجريدة 
الخاصة في الحصول على الدعم العمومي، لكنه في 
المقابل سيفتح الباب أمامها للتشدد في استخالص 
المستحقات الشهرية من اآلباء خالل أشهر الجائحة، 
كونه ينبني على استمرارها في تقديم خدماتها عن 

بعد.

في قرار رسمي .. المدارس الخصوصية لن تستفيد 
من دعم صندوق كورونا

يستمر »بروفيدونس هولنديغ«، الذي يعتبر األمير موالي 
رشيد أكبر المساهمين فيه، في التوسع في االستثمار في 
قطاعات اقتصادية جديدة، بعيدا عن المجاالت التي عرف 
وإدارة  العقار  في  أساسا  والمتمثلة  فيها،  باالستثمار 

األصول واالستشارة.
آخر ما توصلت إليه »األيام« أن هذا الهولدينغ األميري 
صناعة  في  متخصصا  جديدا  مصنعا  أي��ام  قبل  افتتح 
استهالكه  الموجه  ب�«شيبس«  يعرف  ما  أو  المقرمشات 
لألطفال بالدرجة األولى، من خالل مصنع في أحد األحياء 
من  وال��ذي  الرباط،  لمدينة  المحاذية  الكبرى  الصناعية 
المتوقع أن يشغل مئات العاملين، خاصة وأنه بني على 

مساحة جغرافية كبيرة.
وبهذا يكون الهولدينغ األميري قد بدأ في تنويع أنشطته 
على  بالخصوص  يركز  ك��ان  وأن��ه  خاصة  االستثمارية، 
تعامالته  رقم  عرفت  ال��ذي  العقار،  قطاع  في  االستثمار 
تراجعا كبيرا منذ سنوات، وزادت من حدة تراجعه األوضاع 
التي يعيشها المغرب والعالم المتمثلة في تفشي فيروس 

»كورونا« وتراجع اإلقبال على شراء العقارات سواء المبنية 
األمير  فيها شركات  كانت تتخصص  التي  المجهزة،  أو 
الصامت، حيث يملك الشقيق األصغر للملك مجموعة من 
الشركات العقارية التي تختلف في أسمائها، على غرار 
القنيطرة« و«عقار الصخيرات« و«عقار بوزنيقة«  »منازل 
النسيم«  و«ب��روف��ي��دون��س  أب��ري��ك��وت��ي«  و«ب��روف��ي��دون��س 
و«بروفيدونس المنزه«، وشركة »ميموزا للعقار« التي تم 
تأسيسها مؤخرا وقامت باقتناء عشرات الهكتارات في 

المدن المحيطة بالعاصمة استعدادا لبنائها.
ومن المعلوم أن من يدير أعمال األمير موالي رشيد، 
اللطيف  عبد  ابن  الجواهري،  المهدي  ديوانه  مدير  هو 
الجواهري والي بنك المغرب، كما أن الهولدينغ األميري 
االستشارة  مجال  في  ناشطة  كبيرة  شركة  كذلك  يضم 
كبريات  م��ع  تتعامل  االستثمارية،  المشاريع  ودراس���ة 
أو  العام  القطاع  في  الناشطة  المغربية سواء  الشركات 
 Red Med Asset« م���س���م���ى  ت���ح���ت  ال������خ������اص، 

.»Management

هولدينغ األمير موالي رشيد ينفتح على صناعة "شيبس" نص القرار على أن األمر 
يتعلق بجميع مؤسسات 

التعليم األولي الخصوصي 
والتعليم المدرسي 

الخصوصي التابعة لقطاع 
التربية الوطنية، وجميع 

مؤسسات التكوين 
المهني الخاص وجميع 

مؤسسات التعليم العالي 
الخاص، مع التأكيد على 

أن األمر يتعلق 
بـ"المشغلين"
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عودة األنشطة الصحية

المنظومة  ب��ق��اء  ض�����رورة  رغ����م 
االستعداد  أه��ب��ة  على  الصحية 
للتعامل مع أي طارئ في المنظومة 
الوبائية، ومواجهة خطر انتكاسة 
من خالل موجة ثانية من انتشار 
عدوى الفيروس كما حصل في بعض دول العالم، 
يفرض إعادة  الصحي  الحجر  من  فإن الخروج 
إطالق األنشطة الصحية بطريقة آمنة لتلبية كل 
احتياجات السكان في هذا الجانب، مع الحفاظ 
الحجر  رفع  التكيف مع خطط  على القدرة على 
تطور  حسب  إليه  ال��ع��ودة  وإمكانية  الصحي، 

الوضع الوبائي.
وعلى مدار أشهر الحجر الصحي لم تكن الخدمات 
الصحية متاحة بمستشفيات المملكة، حيث كان 
الجراحية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ف��ي  ف��ق��ط  ال��ت��دخ��ل  ي��ت��م 
المستعجلة ولفائدة بعض األمراض المزمنة التي 
تحتاج مواكبة طبية لصيقة، ذلك أن وزارة الصحة 
خلقت في المرحلة السابقة مسارات جديدة داخل 
72 مؤسسة استشفائية للّتكفل بحاالت اإلصابة 
بالفيروس، ضمنها 11 مخصصة بالكامل لمرضى 
كوفيد19-، لكن اليوم ستبدأ العودة التدريجية 
ع  مركزي َتَجُمّ فتح  ويعتبر  الصحية،  لألنشطة 
الحاالت النشطة لكوفيد19- اللذين تم إحداثها 
العسكريتين  الصحيتين  بالمؤسستين  مؤخرا 
بكل من ابن سليمان وابن جرير نقطة في هذا 

المسار.
وفي هذا اإلطار، سيتم وضع مخطط إلعادة انتشار 
المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل 
في األنشطة الصحية الخاصة بكوفيد19- بتواٍز 
الوبائية  للحالة  وال��ص��ارم  الدقيق  التتبع  مع 
للحفاظ على مسار كوفيد19- داخل المستشفيات 
المعنية، كما انطلقت عملية تتبع وإعادة ضبط 
مخزون األدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية 

للحفاظ على المخزون االحتياطي من هذه المواد 
الحيوية بالمستشفيات العمومية استعدادا للرفع 
الكبير  ق  للتدُفّ الجاهزية  وإع��داد  للحجر  التام 

للمواطنين طلبًا للعالج واالستشفاء.
 

االستمرار في التحصين الداخلي

الخروج من الحجر الصحي ال يعني 
ال���وب���اء وضعت  ال��ح��رب ض��د  أن 
أوزارها، لذلك ستستمر المملكة في 
توسيع عتادها الحربي واضطالعها 
اإلطار،  هذا  في  الوقائية.  بالمهام 
تعمل وزارة الصحة - وفق ما علمته »األيام«- على 
درجة  أقصى  إل��ى  المخبرية  التحاليل  توسيع 
ممكنة داخل القطاعات اإلنتاجية التي لها ارتباط 
مباشر بالمواطن، في أفق بلوغ مليون و915 ألف 
اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم، 
منذ  العملية  ه��ذه  تطبيق  في  فعليا  ُش��رع  وق��د 
األسابيع الماضية وهمت على وجه الخصوص 
سائقي الطاكسيات والبحارة والعمال المشتغلين 
المهيكل وسكان بعض  في إطار االقتصاد غير 
األحياء الشعبية. كما شرعت الوزارة في األيام 
الماضية في تنفيذ عملية التشخيص المكثف في 
إطار تشاركي )بشراكة مع االتحاد العالم لمقاوالت 
المغرب( بعدد من الوحدات الصناعية واإلنتاجية، 
وذلك للحفاظ على صحة مستخدميها وتسريع 

االستئناف اآلمن للنشاط االقتصادي.
ولتدبير هذه المرحلة بشكل جيد، ينبغي الحفاظ 
على انخفاض مؤشر انتقال العدوى )R0( إلى ما 
يسجل  أن  المثالية  )الحالة  المائة  في   1 دون 
اإلصابات  وع��دد  المائة(،  في   0.7 دون  هبوطا 
الجديدة )الحاالت النشطة أقل من 3 لكل 100 ألف 
السريرية  ال��ط��اق��ة  اس��ت��ع��م��ال  وم��ع��دل  ن��س��م��ة، 
كورونا  لمرضى  اإلنعاش  بمصالح  المخصصة 
)يجب أال يقل عن 65 في المائة حيث أن 2 في 
المائة من الحاالت تحتاج لإلنعاش(. ونسبة تتبع 
المخالطين بموازاة الحاالت المعروفة )يجب أال 

تقل عن 90 في المائة(.
ما  في  االستجابة  قدرة  على  يجب الحفاظ  كما 
المركزة  وال��ع��ن��اي��ة  اإلن��ع��اش  م��ص��ال��ح  ي��خ��ص 

المرصودة لكوفيد19- ما بين 10 و20 في المائة 
المستوى  على  السريرية  السعة  إجمالي  من 
االستشفائية  ال��م��راك��ز  ف��ي��ه��ا  )ب��م��ا  ال��ج��ه��وي 
داخل  سريرية  سعة  على  والحفاظ  الجامعية(، 
وحدات العزل تتراوح ما بين 20 و40 في المائة 
لإلصابات  بالكامل  المخصصة  بالمستشفيات 
بكورونا، علما أن الطاقة االستيعابية اإلجمالية 
المخصصة لحاالت الرعاية أو العالج عن طريق 
العزل بلغت في الفترة السابقة 13.456 سريرا، 
العناية  وح��دات  في  العالج  يخص  ما  في  أم��ا 
للتكفل  سريرا   642 تخصيص  تم  فقد  المركزة 
المستشفيات  مستوى  على  الحرجة  بالحاالت 

اإلقليمية والجهوية والجامعية.
 

رفع الحجر كليا عن األنشطة االقتصادية

المملكة لم تعد تستحمل  يبدو أن 
يتكبدها  ال��ت��ي  ال��خ��س��ائ��ر  ح��ج��م 
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ج���راء الحجر 
الصحي، والتي سبق أن أعلن أنها 
تصل إلى مليار درهم يوميا، ويتضح 
ذلك من خالل جعل رفع الحجر كامال عن األنشطة 
حيز  تدخل  التي  ال��ق��رارات  ضمن  االقتصادية 
التنفيذ ابتداء من اليوم، من أجل إعادة تحريك 
عجلة االقتصاد الوطني، عبر فتح المجال أمام 
لها  ي��رخ��ص  ل��م  ال��ت��ي  األنشطة  بعض  التحاق 
األمر  ويتعلق  الماضية،  األسابيع  في  بالعودة 
بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين 
المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من 
طاقتها االستيعابية، واستئناف األنشطة التجارية 
بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية 
الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة، وإعادة 
فتح محالت الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية 
والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة 
األنشطة  واستئناف  االستيعابية،  طاقتها  من 
المرتبطة باإلنتاج السمعي البصري والسينمائي، 
وفتح  الداخلية  السياحية  األنشطة  واستئناف 
المؤسسات السياحية، على أن ال تتجاوز 50 في 

المائة من طاقتها في اإليواء واإلطعام.
وبهذه اإلجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ 

االقتصادية متاحة  األنشطة  اليوم أصبحت كل 
وإن كان بعضها بشكل جزئي، حيث لم يتم اإلبقاء 
مارس   20 منذ  المعلنة  الصحية  الطوارئ  من 
الماضي سوى على بعض القيود االحترازية وهي: 
المسارح،  السينما،  قاعات  المتاحف،  إغ��الق 
والمسابح العمومية، ومنع التجمعات، وحفالت 

الزواج واألفراح والجنائز.
 

استئناف النقل العمومي

مؤشرا  ال��م��دن  بين  التنقل  يعتبر 
رئيسيا على عودة الحياة الطبيعية، 
لكنه في نفس الوقت آلية رئيسية 
االقتصادية،  األنشطة  الستئناف 
األنشطة  ب���ع���ض  ع�������ودة  ف����رغ����م 
االقتصادية في 10 يونيو الجاري فإن عددا من 
منع  استمرار  أم��ام  كثيرا  تستفد  لم  القطاعات 
التجار  يحرم  ك��ان  ذل��ك  ألن  المدن،  بين  التنقل 
الصغار أساسا من نقل السلع والتنقل بين المدن 
القتناء البضائع. لكن مع استئناف النقل العمومي 
بين المدن سواء الطرقي أو السككي، واستئناف 
الوضع،  فسيتغير  الداخلية،  الجوية  الرحالت 
بغض النظر عن الشروط المحددة، والتي كانت 
التي  مواطنين خاصة  من طرف  انتقاد  موضع 

تتشدد في طلب المعطيات الشخصية.
 

الراحة للباحثين عن متنفس

رغم أن الوضعية الوبائية لم تعرف 
تحسنا كبيرا، فإن السلطات فتحت 
الراحة  عن  الباحثين  أمام  المجال 
بشكل  ذل��ك  وتجلى  واالس��ت��رخ��اء، 
واضح في فتح الفضاءات الشاطئية 
التي تعتبر متنفسا حقيقيا للمواطنين خاصة في 
المدن الساحلية، ومع ارتفاع درجة الحرارة هذه 
األيام، وأيضا السماح بإعادة فتح مالعب القرب 
المتواجدة بالهواء الطلق، والفضاءات العمومية 
الستئناف  ب��اإلض��اف��ة  وح��دائ��ق،  منتزهات  م��ن 
ممارسة األنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، 

كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
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ابتداء من اليوم الخميس، تبدأ 
مرحلة الخروج "غير النهائي" 

من الحجر الصحي، والتي لطالما 
انتظرها المغاربة، لكن هذا 

الخروج له خمسة مالمح رئيسية 
نحاول في هذه النافذة رصدها 

والوقوف عند تفاصيلها.

محمد كريم بوخصاص

Karim88960@hotmail.com

األبواب الخمسة للخروج األول 
من حجر ربع عام بالمملكة

01

02

03

04

05

يعتبر التنقل بين 
المدن مؤشرا رئيسيا 

على عودة الحياة 
الطبيعية، لكنه في 

نفس الوقت آلية 
رئيسية الستئناف 

األنشطة االقتصادية، 
فرغم عودة بعض 

األنشطة االقتصادية 
في 10 يونيو الجاري 

فإن عددا من القطاعات 
لم تستفد كثيرا أمام 

استمرار منع التنقل 
بين المدن
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الجمعة 19 يونيو. لم يكن يوما عاديا في إقليم 
القنيطرة، بل كان يوما استثنائيا بكل المقاييس 
غير مسار الحرب ضد الجائحة في المملكة، وذلك 
بعدما تأكد تفشي وباء كورونا بشكل غير مسبوق 
في الخط الممتد بين لالميمونة وموالي بوسلهام 
الواقع شمال شرقي اإلقليم، وامتداد الخسائر إلى 

األقاليم المجاورة مثل وزان والعرائش. 

ليتبين الحقا أن األمر يتعلق ببؤرة هي األكبر على 
الفراولة  إلنتاج  معامل  بثالثة  مرتبطة  اإلط��الق، 
بدائرة لالميمونة، تختلف من حيث الخسائر عن 

470 بؤرة سجلت بعدد من الجهات منذ تسجيل 
البؤرة  فهذه  الماضي،  مارس   2 في  إصابة  أول 
سجلت في ذلك اليوم وحده ما يزيد عن 450 إصابة 
األيام  في  تتطور  الحصيلة  فتئت  ما  ثم  مؤكدة، 
تشكل  إصابة،   700 إلى  لتصل  الموالية  الثالثة 
الحاالت  المائة من  في   61.9 ما مجموعه  اليوم 

النشيطة )رهن العالج(.

لم تكن هذه البؤرة لتمر مرور الكرام، خصوصا 
أنها خلقت جوا عاما من انعدام الثقة بالنفس، 
للمملكة المقبلة على مرحلة الخروج من الحجر 
الصحي المفروض منذ 20 مارس الماضي، والذي 
كلف االقتصاد المغربي نحو مليار درهم يوميا، 
وهو ما تأكد من عزل دواوير بدائرة لالميمونة 
على  المفروضة  القيود  ومن حجم  كامل،  بشكل 
إقليم القنيطرة كامال، بما في ذلك مدينة القنيطرة 
البعيدة عن موقع البؤرة بنحو 82 كيلومترا والتي 
تم إيقاف حركة الدخول والخروج إليها في ذلك 
في  مسبوق  غير  ارتباك  في  تسبب  مما  اليوم، 
المدينة التي باتت في السنوات األخيرة الخيار 
من  كبير  ل��ع��دد  بالنسبة  ل��الس��ت��ق��رار  المفضل 

الموظفين العاملين في العاصمة الرباط.
وفي خضم المسارعة إلى تطويق هذه البؤرة التي 
كان وقع تأثيرها على نفسية المغاربة ك�«الزلزال«، 
طفا على السطح سؤال رئيسي: ما الذي حصل 

تحديدا؟
 

صرخة في واد !

إلى  الرجوع  تستدعي  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 
الوراء في محاولة لإلمساك بخيوط للفهم.

عند شريط  نتوقف  يجعلنا  الخيوط  وأق��دم هذه 
فيديو تم بثه بتاريخ 7 ماي الماضي مازالت ذاكرة 
»اليوتيوب« تحتفظ به، ويظهر نساء بدوار الداللحة 
التابع لجماعة موالي بوسلهام وقد ارتسم الخوف 
على وجوههن وهن يصرخن طلبا للنجدة، ألجل 
لمعرفة  المخبرية  التحاليل  إجراء  من  تمكينهن 
تأكد  بعد  عدمه،  من  بكورونا  إصابتهم  احتمال 

إصابة شخص بمعمل للفراولة يقع بالجماعة ذاتها 
كان له احتكاك مباشر بهؤالء السيدات العامالت، 
حيث أكدت التصريحات المضمنة في الفيديو أن 
الرجل كان مكلفا بنقل الصناديق التي توضع فيها 
يتجاوز  اللواتي  العامالت  إلى  الحمراء  الفاكهة 
عددهن 300 عاملة، كما كان مكلفا بتوزيع الكمامات 

عليهن.

لكن احتجاج هؤالء النسوة كان بمثابة صرخة في 
واد، حيث استمر العمل بشكل طبيعي في ال�23 
شركة المنتشرة في إقليم القنيطرة والتي تتوزع 
بين 30 معمال و400 ضيعة فالحية بالمنطقة التي 
تحقق االكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه الحمراء 
وتوجه القسط األكبر من إنتاجها للتصدير، إلى 
اإلص�����������اب�����������ات  أول������������������ى  س������ج������ل������ت  أن 
بشركة Frigodar اإلسبانية )تضم 1113 عامال 
جلهم من النساء( بتاريخ 12 يونيو، والتي كانت 
لشخص يعمل سائقا لحسابه الخاص يقوم بنقل 
العامالت، ليس فقط المشتغالت بهذه الشركة، بل 
في أربع أو خمس شركات أخرى بالمنطقة، كما 
صرح مدير الشركة لوكالة األنباء اإلسبانية »إيفي«، 
أخرى  إل��ى  قرية  من  متنقال  اليوم  يقضي  وك��ان 
اللتقاط العشرات من النساء ونقلهن إلى المعامل 

والضيعات.
رغم خطورة الوضع، وتأكد وصول الفيروس إلى 
تشغيال  األكثر  ضمن  تعتبر  التي  الشركة  ه��ذه 
للنساء، فلم يظهر أي توجه نحو احتواء ما يمكن 
أن يكون تفشيا للفيروس، والذي أخذ يسكن أجساد 
تفجر  أن ظهرت مالمح  إلى  ضحاياه في صمت 
إلى  السلطات  17 يونيو، ما اضطر  الوضع في 
الفواكه  معامل  في  جماعيا  اختبارا   17 إج��راء 
ويستفيق  الكارثية،  النتائج  لتظهر  ال��ح��م��راء، 
المغاربة على خبر أسوأ تفٍش للفيروس في البالد 
حتى اآلن، والذي يقع بشكل رئيسي في شركتي 
لالميمونة  دائ������رة  ف���ي  إس��ب��ان��ي��ت��ي��ن  ف���واك���ه 
وهما: Frigodar )سجلت 457 حالة إصابة مؤكدة( 

و Natberry )103 إصابات(.
ومما يزيد الطين بلة، أن عداد اإلصابات مازال 

إجراء  عملية  تكثيف  م��ع  االرت��ف��اع  إل��ى  يشير 
أن  يتوقع  ال  لذلك  المخالطين،  على  االختبارات 
يستقر عدد اإلصابات في األيام القليلة المقبلة، 

وفق مصدر طبي.
ولعل ذلك ما دفع إلى إنشاء مستشفى ميداني في 
مدينة سيدي يحيى الغرب البعيدة ب�112 كيلومترا 
لإلصابات،  الكبير  ال��ع��دد  الح��ت��واء  ال��ب��ؤرة  ع��ن 
التي  اإلسعاف  سيارات  من  ع��ددا  أن  خصوصا 
اتجهت إلى المستشفى المتخصص ببنسليمان 
البعيد ب�212 كلم عادت أدراجها في نفس اليوم 
بعد أن تبين عدم شغور أي سرير لمصابين جدد، 
ليتم وضع عدد من المصابات، في ظروف تطرح 
عالمات استفهام، في حي جامعي بالقنيطرة يقع 

في منطقة شعبية.
 

الفأس في الرأس !

في الوقت الذي توقف العمل، كما تؤكد مصادر 
محلية، بكل المعامل والضيعات الفالحية المختصة 
في إنتاج الفواكه الحمراء بالمنطقة، والتي يتم 
من  وخاصة  أجنبي  م��ال  ب��رأس  نصفها  تسيير 
إسبانيا، وتعتبر المشغل األول في المنطقة، فإن 
مطالب الساكنة المحلية وعموم المغاربة - كما 
عبر عن ذلك نشطاء بمواقع التواصل االجتماعي- 
ألن  فيما حصل،  المسؤوليات  ترتيب  في  تتركز 
رأي  في  البؤرة يوحي  إلى  أوص��ل  ال��ذي  الشكل 
كثيرين بوجود تجاوزات وقصور في تدبير الملف، 
»اإلعفاء الضمني« لمندوب الصحة  ال ينفع معه 
تسيير  مهمة  من خالل سحب  القنيطرة،  بإقليم 
التكفل بمرضى كوفيد19- ببؤرة لالميمونة منه 

وإسنادها إلى مندوبية الرباط.
ويبدو أن تدبير هذه البؤرة سيكون مختلفا عن 
سابقاتها ولن يقتصر على التدخل الصحي، بعد 
تأكد وجود أمر بإجراء بحث قضائي عهد به إلى 
الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وفق ما أعلن عنه 
الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، أول أمس 
الذي  اإلداري  البحث  على  اطالعه  بعد  الثالثاء، 
وزارة  م��ن  المكونة  المشتركة  اللجنة  أنجزته 
الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة 
الشغل واإلدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب 
بثالث  الخصوص  على   19 كوفيد  مرض  تفشي 
وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لال ميمونة 

بإقليم القنيطرة.
المخالفات  تحديد  القضائي  البحث  هذا  ويروم 
الجنائية التي أدت إلى إصابة العاملين والعامالت 
تم  ما  والسيما   ،19 كوفيد  بفيروس  الفالحيين 
لالحتياطات  ات��خ��اذ  وع��دم  »إه��م��ال  م��ن  ارتكابه 
الالزمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين 

عشرون ألف امرأة وقاصر في معامل فرولة العذاب

لم تكن هذه البؤرة 
لتمر مرور الكرام، 

خصوصا أنها خلقت 
جوا عاما من انعدام 

الثقة بالنفس، 
للمملكة المقبلة على 

مرحلة الخروج من 
الحجر الصحي 

المفروض منذ 20 
مارس الماضي، والذي 

كلف االقتصاد المغربي 
نحو مليار درهم يوميا

بؤرة لال ميمونة: وما خفي كان أعظم
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بؤرة وبائية ليست ككل البؤر، كان من 
نتائجها فتح بحث قضائي وإعفاءات في 

الطريق، واستنفار داخل أربع وزارات وفتح 
مستشفى ميداني الستقبال العدد الكبير من 

اإلصابات التي بلغت إلى حدود اليوم 700 
إصابة مؤكدة والالئحة مرشحة لالرتفاع في 

األيام المقبلة.
يتعلق األمر ببؤرة لال ميمونة التي جعلت 

خروج المغرب من الحجر الصحي يمتزج 
بطعم الخوف والمرارة، لتطرح أسئلة كبرى 

حول مدى القدرة على مراقبة الوحدات 
الصناعية واإلنتاجية، وتعكس تقصيرا 

واختالال هنا وهناك. لكن مع ذلك فإن لهذه 
البؤرة خيرا كبيرا وهي أنها سلطت الضوء 
على واقع مرير ألزيد من عشرين ألف امرأة 
بينهن قاصرات يعانين شتى أنواع العذاب 

واالنتهاكات من أجل الظفر بـ"طرف خبز 
حار" كما يقال.

Karim88960@hotmail.com

كورونيـات

محمد كريم بوخصاص
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القانونية  المقتضيات  مقدمتها  وفي  واألنظمة، 
والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية 
المفروضة من طرف السلطات العمومية، خالل 
البحث  كما يستهدف  الصحية«.  الطوارئ  حالة 
أيضا تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم 
هذا  نتائج  على  المالئم  القانوني  األث��ر  ترتيب 

البحث، يضيف البالغ.
وحاولت »األيام« الحصول على نتائج هذا البحث 
اإلداري غير أن المحاوالت باءت بالفشل، فيما لم 
واإلدماج  الشغل  وزي��ر  رأي  استقراء  في  تفلح 
المهني محمد أمكراز، الذي يعتبر قطاعه ضمن 
المسؤولين عن الملف، خصوصا أن األمر يتعلق 
في  يتم  إنه  يقال  عامالت  باشتغال  النهاية  في 
العمل  مقومات  لكل  وتفتقر  »الإنسانية«  ظروف 
القانوني، لكن الوزير فضل عدم إجراء حوار هذا 
األسبوع وفتح إمكانية ذلك األسبوع المقبل إلى 

حين ظهور معطيات جديدة.
 

في قفص االتهام

المعطيات األولية تبقي في قفص االتهام اللجنة 
اإلقليمية المشتركة المعنية بمراقبة مدى احترام 
تنفيذ التدابير االحترازية لمحاصرة الوباء داخل 
فضاءات العمل، كما توجد استفهامات عديدة حول 
مندوبية وزارة الشغل المعنية هي األخرى بتكثيف 
تفتيش  أعوان  بها  يقوم  التي  المراقبة  عمليات 
الشغل بشكل منفرد أو في إطار اللجان اإلقليمية 

المحدثة لهذه الغاية.
قطاعات  ألرب��ع��ة  ممثلين  م��ن  اللجان  وتتشكل 
حكومية هي: الداخلية والصحة والشغل والصناعة 
تؤكد  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  والتجارة 
المعطيات الرسمية أنها قامت خالل الفترة بين 
منتصف أبريل و12 يونيو الجاري )أي إلى حدود 
زيارات  بتنظيم  البؤرة(  ظهور  من  فقط  أسبوع 
وبعض  مؤسسة،  و313  ألفا   12 إل��ى  ميدانية 
المؤسسات خضعت ألكثر من زيارة، علما أن لهذه 
اللجان الحق في استصدار قرارات اإلغالق في 

بعض المقاوالت.

ويبقى الخطير والمحير في اآلن ذاته، أن المعامل 
التي شكلت البؤرة الوبائية األخطر استهدفتها 
المراقبة، لكن ما يفاقم من المشكل هو استحالة 
تطبيق التدابير المتعلقة على الخصوص باحترام 

المسافة الموصى بها بين األجراء، والعمل بنصف 
الطاقة االستعابية في الشركات المذكورة، والتي 
يلتقي عمالها بالضرورة في سيارات النقل وبأعداد 

جد كبيرة.
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فضال عن الظروف السيئة الشتغالهن، والتي 
كانت موضوع تقارير حقوقية وطنية ودولية، 
فإن بؤرة لال ميمونة تظهر الوجه الخفي 
لمعاناة أزيد من عشرين ألف امرأة، وتعكس 
ازدواجية التعامل مع اليد العاملة المغربية 
المغرب  بين  ما  المستثمر  من طرف نفس 
وإسبانيا، في ظل غياب آليات وطنية لحماية 

حقوق المغربيات في بلدهن.
فرغم الوضعية الكارثية لعامالت الفراولة 
جدال  أث��ارت  والتي  اإلسبانية  بالضيعات 
واسعا في العامين الماضيين، فإنها أفضل 
عامالت  فيها  تشتغل  التي  تلك  من  بكثير 

الفراولة في بلدهن.
وساعات  األج���ور  مؤشر  عند  وب��ال��وق��وف 
ما  -وف��ق  بينهما  المقارنة  تظهر  العمل، 
نشرته وكالة األنباء اإلسبانية- أن العاملة 
المغربية في حقول الفراولة لدى المستثمرين 

درهما   70 تتقاضى  المغرب  في  اإلسبان 
وتشتغل  أورو(،   7 )أي  اليوم  في  تقريبا 
تتقاضى  بينما  أك��ث��ر،  أو  س��اع��ات  ثماني 
العاملة المغربية في نفس العمل ولدى نفس 
اليوم  42 أورو في  المستثمرين بإسبانيا 
 6 فقط  تعمل  لكنها  درهما(،   420 )حوالي 

ساعات.
وإذا كان من الطبيعي أن تختلف األجور بين 
البلدين بحكم اختالف الوضعية االقتصادية 
لكال البلدين، فإن التفاوت الكبير في ساعات 
العمل يمكن أن يصنف كنوع من االستغالل، 
تنقل هؤالء  ظ���روف  ذل���ك  إل���ى  وت��ن��ض��اف 
العامالت واللواتي يتم تكديسهن في سيارات 
نقل تحمل ما يزيد عن خمسين ام��رأة في 
ظروف صعبة، وغالبا ما تبدأ الرحلة منذ 
الفجر نظرا لبعد المسافة، وال يرجعن إلى 

منازلهن إال ليال.

مغربيات يتقاضين 70 درهما في المغرب و460 درهما في إسبانيا عند نفس المستثمر!

رغم خطورة الوضع، 
وتأكد وصول الفيروس 

إلى هذه الشركة التي 
تعتبر ضمن األكثر 

تشغيال للنساء، فلم 
يظهر أي توجه نحو 
احتواء ما يمكن أن 

يكون تفشيا 
للفيروس، والذي أخذ 
يسكن أجساد ضحاياه 

في صمت إلى أن 
ظهرت مالمح تفجر 

الوضع في 17 يونيو

المقارنة الصادمة

اف مدير الشركة يرمي الكرة للوَقّ
أصابع  توجهت  ميمونة  لال  ب��ؤرة  ظهور  بمجرد 
غالبية  فيها  تشتغل  كانت  التي  الشركة  إلى  االتهام 
المصابات من النساء العامالت، والتي تشغل أزيد من 
ألف عاملة يتحدرن من الدواوير والمناطق المجاورة، 
وي��ن��ت��ق��ل��ن ب��ي��ن م��ح��ل س��ك��ن��اه��ن وم��وق��ع ال��ع��م��ل في 

سيارات وشاحنات ليست في ملك الشركة.
مدير شركة »Frigodar« اإلسبانية خيرونيمو دياز 
خرج عن صمته، ورمى بالكرة إلى أحد سائقي نقل 
العمال، محاوال تبرئة شركته من أي مسؤولية بهذا 
الخصوص، وذلك وفق ما أورده في تصريح لوكالة 
األنباء اإلسبانية »إيفي«. ومما جاء في هذا التصريح 
قوله: »يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، اكتشفوا أول 
حالة تخص أحد سائقي حافالت نقل العمال، وطلبوا 
الصحي«.  الحجر  وال��ت��زام  العمل  عن  التوقف  منه 

يشتغل  الذي  »السائق  اإلسباني:  المستثمر  ويضيف 
لحسابه الخاص ويعمل مع أربع أو خمس شركات أخرى 
في المنطقة باالضافة إلى »Frigodar« ، ظل يقضي يومه 
من قرية إلى أخرى في التقاط عشرات أو مئات النساء 
ال��ف��راول��ة، وه��و ما ضاعف من  وأخ��ذه��ن إل��ى مصانع 

إمكانية نقل العدوى«.
وإذا كان مدير الشركة التي تأكدت إصابة نحو نصف 
عمالها )جلهم نساء( بفيروس كورونا قد حمل المسؤولية 
اف« وهو اسم يطلق على السائقين بالمنطقة الذين  ل�«الوَقّ
يعملون لحسابهم الخاص ويتكلفون بنقل النساء إلى 
المعامل والضيعات، فإن كثيرين ال يخلون ساحة الشركة، 
التي يروج أنها كانت تشتغل بكل طاقتها االستيعابية 
عكس التعليمات الصادرة، ولم تغير خطتها رغم تسجيل 

إصابات أولية في صفوف العامالت.
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األيام  في  ميمونة  لال  ب��ؤرة  شكلت   
الماضية الشغل الشاغل للمغاربة، بعد 
أن سجلت أكبر عدد إصابات يومي منذ 
لكن  المملكة،  في  الوباء  تفشي  بداية 
الفراولة  ضيعات  عن  عديدة  تفاصيل 

غياب  في  الساحة  عن  غائبة  بالغرب 
معلومات عن ظروف العمل بالمنطقة، 
للنتائج  مفسرة  ت��ك��ون  رب��م��ا  وال��ت��ي 
الكارثية لإلصابات في هذه البؤرة، ما 
هي الظروف العامة للعمل في المنطقة 
وأنت كنت واحدا ممن اشتغلوا ميدانيا 

هناك؟
< البؤرة المهنية أو الصناعية يمكن أن تسجل 
في أي مكان، لكن هناك بالتأكيد شروطا معينة 

تساهم في ظهور بؤر وبائية كما حصل في بؤرة 
األيام  في  الواجهة  تصدرت  التي  ميمونة  لال 
العمل  ظ��روف  أهمها  تعتبر  وال��ت��ي  الماضية، 
من  أل��ف   20 م��ن  ألزي���د  والالإنسانية  ال��م��زري��ة 
ت��ق��دي��رات م��ن��ظ��م��ات دولية  ال��ع��ام��الت - وف���ق 

الحمراء  الفواكه  قطاع  في   - مدنية  وجمعيات 
والفراولة على وجه الخصوص بمنطقة الغرب، 
والتي تصل إلى حد ما يمكن أن نعتبره نوعا من 
العبودية واالتجار بالبشر، يفاقمها غياب معطيات 
وإحصاءات رسمية حول القطاع، بل حول العمل 
الموسمي بشكل عام خصوصا في القطاع الفالحي 

والسياحي.
والمشكل أنه ال يمكن توفير إحصاءات دقيقة 
حول عدد العامالت في غياب عقود عمل بينهن 
ومشغليهم، مما يجعلهن يشتغلن في ظروف ال 
الحتكاكهن  نظرا  بحياتهن  ويخاطرن  إنسانية 
بمواد سامة تستعمل في الفالحة، وفي ظل عدم 
توفير الحد األدنى من وسائل الوقاية والحماية 
الواقية  الكيميائية، كاأللبسة  المواد  من خطر 

والكمامات والقفازات.
أما ساعات العمل فال مجال هنا للحديث عن 
القانون، فهؤالء العامالت يشتغلن أكثر من عدد 
الساعات القانونية المحددة ويشتغلن لسنوات 

دون عقود أو ما شابه، فضال عن أن البيئة التي 
يشتغلن فيها تفتقد في عمومها إلى مرافق صحية 
تضمن كرامتهن وإلى الماء الصالح للشرب، دون 
الحديث عن ظروف التنقل غير اإلنسانية، والتي 
ستكون بالتأكيد أحد العوامل الحاسمة في تفشي 

وباء كورونا في صفوفهن.
في  إليها  توصلنا  كنا  ال��ت��ي  األرق���ام  ووف���ق 
الدراسة، فإن هؤالء العامالت يتوزعن بين حوالي 
9000 عاملة تشتغلن في حقول بعين المكان، وهي 
شكل  على  هيكلتها  يمكن  ال  صغيرة  مساحات 
محطات  في  تشتغلن  عاملة  أل��ف  و11  مقاولة، 
الخارج،  إلى  المنتوجات  التي تصدر  التصبير 
منها  واح��دة  كل  22 شركة  نحو  في  وتنضوي 
تشغل ما معدله 200 عاملة لمدة 105 أيام في 
التصبير و300 عاملة لمدة 90 يوما في نشاط 

هذه  في  العامالت  إن  القول  ويمكن  التجميد، 
الشركات محظوظات أكثر ألنهن يتوفرن على األقل 
ومالءمة  الحقوق  من ضمان  األدن��ى  الحد  على 
ظروف الشغل، ألنها مراقبة من طرف المنظمات 
الدولية التي تضغط باستمرار على المستوردين 

ألوروبا من أجل فرض احترام الحقوق في منطقة 
اإلنتاج.

ل��ك��ن م��م��ا ي��ف��اق��م م��ع��ان��اة ال��ع��ام��الت ف��ي كال 
النشاطين المهنيين هو مسار التنقل بين محل 
قد  والذي  العمل،  بعيدة وموقع  بقرى  سكناهن 
يصل إلى 100 كلم ينقلن عبرها على متن شاحنات 

ال تتوفر فيها شروط السالمة.
وال ننسى أن من بين هؤالء العامالت فئة غير 
قليلة من القاصرات في سن ال تسمح لهن قانونيا 
وال إنسانيا بممارسة أي نشاط مهني، علما أن 
الكثير من العامالت سواء القاصرات أو غيرهن 

يتعرضن للتحرش واالستغالل الجنسي، والذي 
قد يصبح في بعض األحيان وسيلة البتزازهن 
أن  لك  أؤك��د  أن  يمكن  بل  المشرفين،  ط��رف  من 
العامالت  الجنسية حسب شهادات  االعتداءات 
والجمعويين هي »روتين يومي« يمارس عليهن 
شأن  ومن  عليهن،  المشرفين  اف  الوَقّ طرف  من 
تعرضهن  أن  المشينة  السلوكيات  هذه  مقاومة 
لتعامل انتقامي من قبيل عدم تشغيلهن من جديد، 
خط  نهاية  قبل  الحاجة  قضاء  من  وحرمانهن 
الَجْني، وأيضا الركوب واقفات في شاحنة النقل 
إلى غير ذلك من العقوبات المعروفة لدى منظمات 
المجتمع المدني التي تقوم بدور مهم في التأطير 

واالستماع.
وأخيرا، فرغم هذه الظروف المزرية والمجهود 
الكبير الذي يقدمنه، فإن المؤسف حقا أن هؤالء 

الحد  األح���وال  أحسن  في  يتقاضين  السيدات 
األدنى من األجر، دون أي تعويض إضافي عن 

زيادة العمل فوق ساعات العمل المقررة.
أغلب  أن  تؤكد  المتوفرة  المعطيات   
شغل  بعالقة  ترتبطن  ال  ال��ع��ام��الت 
مشغلهن  وأن  المنتجين،  مع  مباشرة 
اف« الذي  الحقيقي هو ما يسمى ب�«الوَقّ
السابق،  جوابك  في  ذكره  على  جئت 

فمن يكون »الوقاف«؟
< نعم، أغلب العامالت ال تربطهن عالقة شغل 
مباشرة مع المنتجين، بل إن مشغلهن الحقيقي 
هو »الوّقاف« الذي يمتلك وسيلة نقل ويذهب إلى 
»الموقف« الختيار العامالت، وفي غالب األحيان 
ب�«الكانزا«  المعروفة  أجورهن  ي��ؤدي  ال��ذي  هو 
وليس  يوما   15 ك��ل  أج��وره��ن  تتسلمن  )حيث 
شهريا(، بل وتكون لديه سلطة تسريحهن. ويمكن 
اف هو الفاعل الرئيسي في منظومة  القول أن الوَقّ
عمل هؤالء السيدات خصوصا في منطقة العرائش 
وموالي بوسلهام، رغم أن وظيفته الظاهرة هي 
الوساطة بين المشغل أو المنتج والعامالت. بل 
إن ه����ؤالء األش���خ���اص ال��ذي��ن ي��م��ارس��ون هذه 
غير  النقل  ظ��روف  عن  المسؤولون  األدوار ه���م 
اإلنسانية وغير القانونية للعامالت، وكم من مرة 
سمعنا بحوادث سير خطيرة لعامالت كما حصل 

قبل أشهر قليلة.
وح��س��ب ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��ه��ادات ال��ت��ي قمت 
أثناء إشرافي على  المكان،  باستقائها من عين 
اف« لطالما تورط في االستحواذ  الدراسة، فإن »الوَقّ
على جزء من أجرة العامالت الهزيلة، لذلك البد 
من التفكير في إيجاد آليات لجعل العالقة بين 
المشغلين أو المنتجين والعامالت مباشرة وال 
سوى  تأكيد  بكل  ذلك  يتأتى  ولن  فيها،  وسيط 
بجعل هذه المهمة مسألة حصرية لشركات تخضع 

لمراقبة قانونية.

   ماذا عن التغطية الصحية، هل تستفيد 
هؤالء العامالت من حقهن في التغطية الصحية 

والضمان االجتماعي؟
لهؤالء  الصحية  التغطية  ع��ن  حديث  ك��ل   >
العامالت هو من باب الخيال، وذلك لعدم توفر 
الشروط القانونية المطلوبة، فاألغلبية الساحقة 
من العامالت ال يمكن تسجيلهن لغياب كل عناصر 
الهوية القانونية مثل عقد االزدياد، عقد الزواج 
الوطنية  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ط��اق��ة  ول��ه��ن،  ل��ل��وال��دي��ن 

وغيرها.
وهناك مانع آخر ال يمكن تجاوزه وهو أن فئة 
من العامالت قاصرات ال يمكنهن االستفادة كيفما 
الصحية والضمان  التغطية  األح��وال من  كانت 
المدرسة  الطبيعي هو  مكانهن  االجتماعي، ألن 
لذلك عندما تحركت منظمات  وليس الضيعات، 

جواد بنعيسي يتحدث عن دراسة نادرة أنجزها حول وضعيتهن:

أغلب العامالت ال 
تربطهن عالقة شغل 

مباشرة مع المنتجين، 
بل إن مشغلهن 

الحقيقي هو 
"الوّقاف" الذي 

يمتلك وسيلة نقل 
ويذهب إلى 

"الموقف" الختيار 
العامالت، وفي غالب 

األحيان هو الذي 
يؤدي أجورهن 

المعروفة بـ"الكانزا"

الحياة السوداء لعامالت
 الفواكه الحمراء

جواد بنعيسي، الخبير في 
القانون االقتصادي 
واالجتماعي، من الشخصيات 
القليلة التي تمسك بتالبيب 
الملف الشائك لعامالت 
الفراولة بمنطقة الغرب، وتعرف جيدا كل 
تفاصيله التي يغيب فيها القانون وتحضر 
قسوة الحياة على سيدات من مختلف األعمار، 
جمعهن بنفس المكان "طرف الخبز" وأجبرهن 
على قبول كل ألوان المعاناة في صمت، ذلك 
أن بنعيسي أشرف قبل ثالث سنوات على 
إنجاز دراسة حول ضيعات الفراولة والفواكه 
الحمراء بالمنطقة لصالح منظمة دولية، مما 
مكنه من اإللمام بكل حيثيات الملف، 
وبالتالي يأتي هذا الحوار معه لرسم صورة 
موضحة عن وضعية نساء زادت كورونا من 
معاناتهن وسلطت الضوء عليهن.

جل العامالت يفتقدن للهوية القانونية !

< جواد بنعيسي

حاوره : محمد كريم بوخصاص

Karim88960@hotmail.com
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المجتمع المدني وأطلقت برامج لتحسين الظروف 
خالل  من  للعامالت  واالقتصادية  االجتماعية 
االجتماعي  ال��ض��م��ان  ف��ي  ان��خ��راط��ه��ن  تسهيل 
اصطدمت بالواقع المرير المتمثل في غياب عدد 

من الشروط كما ذكرت سابقا.
وفي هذا الصدد، البد من التنويه بالحمالت 
من  ال��م��دن��ي  والمجتمع  ال��دول��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
أجل حل مشكل الهوية القانونية من خالل توثيق 
وتوفير  المدنية  الحالة  في  والتسجيل  ال��زواج 
بطاقة التعريف الوطنية، وهذه إجراءات ال محيد 
عنها من أجل الولوج إلى الحق االجتماعي، وال 
يمكن تجاهل أن المئات من العامالت استفدن من 
القانونية التي سمحت لهن  تسوية وضعيتهن 

باالستفادة من الضمان االجتماعي.
لكن الحقيقة الصادمة التي تحتاج إلى تدخل 
مستعجل لوزارة الشغل وإدارة صندوق الضمان 
االجتماعي هي أن الضمان االجتماعي ال يفيد في 

شيء ألن األمر يتعلق بعمل موسمي )145 يوما 
في السنة(، ومن الصعب جدا مراكمة الحد األدنى 

من النقط التي تسمح باالستفادة من أهم خدمات 
الصندوق، وهو التقاعد.

البعـد التشريعــي الغائــب
حول  أنجزتها  التي  ال��دراس��ة  بعد   
العامالت بمنطقة الغرب قمت بصياغة 
الموضوع، ما هي أهم  مسودة قانون في 

عناصره؟
< إشكالية عامالت الفراولة بمنطقة الغرب لها 
بالسياسات  مرتبط  وبعد  تشريعي  بعد  بعدين؛ 
العمل  فإن قطاع  األول  للبعد  بالنسبة  العمومية. 
وال  مهيكل  وغير  منظم  غير  قطاع  هو  الموسمي 
يؤطره قانون، بل حتى مدونة الشغل تتحدث عن 
إمكانية العمل الموسمي عرضيا عندما يتعلق األمر 
قانونيا  تعريفا  تعطي  وال  المدة،  المحدد  بالعقد 
للعمل الموسمي كما هو الشأن في العديد من الدول 
العمل على هذا  لذلك البد من  ومن بينها فرنسا، 
المستوى، ألن غياب تعريف قانوني وضع مقلق 
للعاملين والمشغلين على حد  وإشكالي بالنسبة 

سواء.
أن  يمكن  ال  الموسمي  العمل  تعريف  أن  وأظن 
يخرج عما يلي: هو عمل يتكرر في فترة محددة من 
الحياة  أنماط  أو حسب  الفصول  كل سنة حسب 
الجماعية للناس، والقطاعات االقتصادية المعنية 
ب��ه أس��اس��ا ه��ي الفالحة وال��س��ي��اح��ة، وم��ث��ل هذا 
التعريف هو المنصوص عليه في قانون الخمري 
الفرنسي الذي يقدم تعريفا متوازنا للعمل الموسمي، 
ومما جاء فيه: »عمل تتكرر أنشطته كل سنة حسب 
وأنماط  الفصول  وتيرة  وبحسب  محددة  أوق��ات 

العيش الجماعية«.
وأعتقد أن الخطوة األولى في درب اإلصالح يجب 
أن تكون إيجاد تعريف قانوني للعمل الموسمي، 
وهو اإلصالح الذي أترافع ألجله شخصيا، ويمكن 
غرار  على  أخ��رى  دولية  تجارب  من  نستلهم  أن 
التعريفات الموجودة في تجارب دولية ودول قريبة 

منا اقتصاديا، يعني أننا لن نبتكر شيئا جديدا.
العنصر الثاني في هذا اإلصالح والذي يحتاج 
األولوية  تقديم  هو  المشغلين  لدى  مرافعات  إلى 
للعامالت اللواتي اشتغلن في الموسم الفارط لكي 
نكون أمام عمل موسمي، إذ لكي تستفيد مقاولة 

في  فعليها  الموسمي  العمل  امتيازات  من  معينة 
العامالت  نفس  بتشغيل  تلتزم  أن  االقتراح  إطار 
اللواتي شغلتهن في نفس الفترة من السنة الماضية 
إطار  ف��ي  اس��ت��ق��رارا نسبيا  ل��ه��ن  ت��ض��م��ن  ح��ت��ى 
الموسمية، وذلك من خالل ما سميناه في المقترح 
العقد  وه��ذا  موسمي«،   - المدة  محدد  غير  »عقد 

يقتضي تشغيل نفس العمال في الموسم المقبل، 
ومن شأن ذلك أن يوفر للمشغل نفقات وتحمالت 

التكوين.
ومن شأن اشتغال العامالت في إطار »عقد غير 
محدد موسمي« أن يضمن لهن استقرارا نسبيا في 

إطار الموسمية، ويمكن بمقتضى هذا العقد الترافع 
من أجل تحديد شروط استثنائية الستفادتهن من 
التغطية الصحية وخدمات الضمان االجتماعي، كما 
سيكون بمثابة ضمانة لهن من أجل االستفادة من 
ق���روض ال��س��ك��ن، وي��م��ك��ن ل��ألب��ن��اك أن ت��ق��دم لهن 
تسهيالت معينة مثل استخالص األقساط الشهرية 

ستة  في  المحددة  اشتغالهن  فترة  خالل  للقرض 
أشهر تقريبا )150 يوما(.

وكيفما كانت األحوال، فإن تحقيق هذه الحقوق 
تشريعي  إصالح  ميالد  على  يتوقف  واالمتيازات 
قطاعات  ف��ي  حصريا  الموسمية  تحديد  يقترح 

اقتصادية محددة حتى ال تلجأ بعض المقاوالت إلى 
إبرام عقود العمل الموسمي مع مستخدميها لتبرير 
أن تصبح  فترة قصيرة، بمعنى  تسريحهم داخل 
األنشطة التي تقبل هذا النوع من العقود الموسمية 
العمل  ش��روط  تحديد  مع  بشكل حصري،  محددة 
الموسمي ألنه من غير المقبول تشغيل الحاصلين 

على شواهد الدراسات العليا كعمال موسميين.
الضمان  مؤسسة  اإلص���الح  ه��ذا  سيدفع  كما 
االجتماعي إلى اقتراح خدمة تأخذ بعين االعتبار 
العامالت في ما يخص  لهؤالء  الموسمي  الطابع 

احتساب نقط المشاركة الخاصة بهن.

سر  يعلمه الجميع
 هل قدمتم مسودة القانون الذي 
تقول إنكم أعددتموه إلى الجهات 

البرلمانية؟ والفرق  المعنية 
< إن معاناة العمال الموسميين ومنهم 
العامالت في الفواكه الحمراء ال تغيب عن 
بالعمل  المعنية  الجهات  خارج  حتى  أحد 
يعلمه  سر  إنه  القول  يمكن  إذ  الموسمي، 
االقتصاديون  الفاعلون  يعرفه  الجميع، 
والحكومة والدولة والمجتمع المدني، ولكنه 
لألسف باٍق في نفس النقطة ال يحيد عنها 
ولم يرق إلى نقاش عمومي بالمعنى الصحيح 
كل  مع  السطح  على  يطفو  فتجده  للكلمة، 
مصيبة مرتبطة به كما كان الحال سابقا مع 
حادث انقالب شاحنة كانت تحمل عامالت 
في اتجاه ضيعات بالغرب أو كما حصل في 

بؤرة لال ميمونة الوبائية.
قانون  وشخصيا قمت بصياغة مسودة 
وعرضت على بعض الجمعيات فكرة خلق 
الفرق  لدى  نقاش عمومي والترافع بشأنه 
كمقترح  تقدمه  أن  يمكن  التي  البرلمانية 
قانون. وأنا على أتم االستعداد للتعاون بدون 
مقابل مع أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية 
من أجل المساهمة في وضع تصور متكامل 
واالقتصادي  ال��ق��ان��ون��ي  اإلش���ك���ال  ل��ح��ل 
التي  االجتماعية  الفئة  لهاته  واالجتماعي 

طالت معاناتها.
وأظن أن وزارة الشغل مطالبة بأن تبادر 
إلى خلق خلية تفكير أو تنظيم ندوة للنقاش 
والتشاور من أجل وضع تصور مندمج للعمل 
الموسمي يشارك فيه الخبراء والمنتجون 

والمصدرون والمجتمع المدني.

الحقيقة الصادمة التي 
تحتاج إلى تدخل 

مستعجل لوزارة الشغل 
وإدارة صندوق الضمان 

االجتماعي هي أن 
الضمان االجتماعي ال 

يفيد في شيء ألن األمر 
يتعلق بعمل موسمي 

)145 يوما في السنة(، 
ومن الصعب جدا مراكمة 

الحد األدنى من النقط 
التي تسمح باالستفادة 

من أهم خدمات 
الصندوق



األيـــام األسبوعية12

/alayam24 /alayam24 www.alayam24.com

بالعودة كثيرا إلى الوراء، نعرف أن القصر الملكي 
بالرباط شيد في أواخر القرن الثامن عشر، وحينها 
المغرب األقصى  كانت مدينة فاس هي مركز بالد 
ذا  يكن قصرها  فلم  الرباط  أما  المملكة،  وعاصمة 
أهمية كبيرة، كما أن المدينة نفسهما لم تكن كما 
هي اليوم المدينة المحورية على المستوى اإلداري 
والسياسي في البالد، فجارتها الشمالية سال كانت 
أكثر أهمية، دون أن ننسى أن السالطين العلويين 
لم يكونوا يترددون كثيرا على قصر الرباط ويفضلون 
قضاء أغلب أوقاتهم خارج فاس بترددهم على قصر 

مراكش.
بداية من العام 1912، سيقفز قصر الرباط إلى 
الصدارة، مع توقيع السلطان موالي عبد الحفيظ 
لمعاهدة الحماية مع فرنسا، ليتخلى ألخيه موالي 
يوسف عن الحكم، وتنتقل العاصمة من فاس إلى 
دوريها  على  القديمة  العاصمة  وتحافظ  ال��رب��اط، 
الديني والثقافي، وتظل وفية إلى اليوم ِلّلَقب الذي 
أطلقه عليها المغاربة »العاصمة العلمية للمملكة«.

يلعب  الرباط  قصر  أصبح  السنوات  م��رور  مع 
أدوارا كبرى، فقد غدا مركز الحكم في الدولة الحديثة 
وأصبح  اإلمبريالية،  فرنسا  أسسها  التي وضعت 
هذا القصر في المخيلة الشعبية المغربية موصوما 
بالبذخ، ومليئا بالعبيد والجواري والمرافق، كما 
أنه محاط بالكثير من األسرار، رغم أن البالط في 
المغرب ظل يحجب أس��راره وراء طقوس تقليدية 
عتيقة نسجت حولها أساطير وحكايات، ساهمت 
على    والهيبة  اإلب��ه��ار  م��ن  كبير  ق��در  إض��ف��اء  ف��ي 
ساكنيها، إال أن تظل الطابع العام ألحاديث عموم 
الناس حول ما يوجد وراء أسوار العجائب، وخاصة 
اليوم  يعتبر  الذي  بالرباط،  العامر  الملكي  القصر 

أشهر قصور الملك المتناثرة في مجموعة من مدن 
المملكة.

أسواره  داخ���ل  ب��ال��رب��اط  الملكي  القصر  يضم 
مجموعة من المرافق، على غرار »ساحة المشور«، 
لوصف  يستعمل  الذي  التاريخي  المصطلح  وهو 
قصر  يضم  ال��ذي  الملكي  للقصر  الجامع  الموقع 
الضيافة وحدائق السلطان والحي السكني للمقربين 
م��ن ال��ج��ال��س ع��ل��ى ال��ع��رش، ك��م��ا ي��ض��م المدرسة 
المولوية، التي أسهها الملك الراحل محمد الخامس 
األمراء  تعليم  في  والمتخصصة   ،1942 العام  في 
كذلك  يضم  كما  العلوية،  الساللة  من  واألم��ي��رات 
»الخزانة الملكية« وهي من أهم الخزانات بالمغرب 
على االطالق ومن أغنى المكتبات الخاصة في الغرب 
اإلس���الم���ي، ح��ي��ث ت��ت��وف��ر ع��ل��ى ذخ��ي��رة ه��ام��ة من 
المخطوطات النفيسة والنادرة التي تقدر بما يفوق 
30 ألف  أل��ف مخطوط أو مجلد، أي ما يناهز   14
عنوان و40 ألف مطبوع في مختلف المعارف والعلوم 
وبمختلف اللغات، هذا إضافة إلى 150 ألف وثيقة 
موجودة اآلن بمديرية الوثائق الملكية التي يشرف 

عليها عبد الحق المريني، مورخ المملكة.
للملك  ومكتبا  للعرش  قاعة  كذلك  القصر  يضم 
ومكاتب أخرى خاصة بمستشاريه، إضافة إلى بناية 
الحاجب  عليها  يشرف  الملكية  بالحجابة  خاصة 
الملكي، وأخرى تابعة لمحافظ القصر، وبناية ضخمة 
لرئاسة الحكومة، وأخرى لوزارة األوقاف والشؤون 
باسم  المغاربة  يعرفه  كبيرا  ومسجدا  اإلسالمية، 
مسجد »أهل فاس«، غير أن ما يهمنا في هذا الملف 
أهم  م��ن  واح���دة  تعد  التي  الملكية  المصحة  ه��و 
مكونات القصر الملكي العامر، هذه المصحة التي 
قفز اسمها إلى الواجهة نهاية األسبوع الماضي، 

بعدما أعلن بالغ للقصر أن الملك محمد السادس 
ل�«إزالة اضطراب« على  بها عملية جراحية  أجرى 
م��س��ت��وى »اإلي���ق���اع األذي���ن���ي ل��ل��ق��ل��ب«، وق���د كللت 

بالنجاح.

في العالم بأسره، يهتم الناس 
كثيرا بحياة الملوك، ويزيد 

اهتمامهم كثيرا عندما يتعلق األمر 
بصحة الجالس على العرش. فرغم 

أن الملك في نهاية المطاف إنسان 
يمرض كما يمرض باقي بني 

البشر، غير أنه في مخيلة 
الكثيرين شخص غير عادي، 
وتحيط به الكثير من الهالة 

والرهبة.
في الـ 14 من شهر يونيو الجاري، 

أعلن القصر الملكي أن محمد 
السادس أجرى عملية جراحية على 

مستوى القلب كللت بالنجاح، وهي 
نفس العملية التي أجريت له يوم 
26 فبراير 2018 بإحدى المصحات 
الباريسية والتي كان الهدف منها 

"إزالة االضطراب الحاصل على 
مستوى عدم انتظام دقات القلب".

وإذا كنا في "األيام" قد خصصنا 
في أكثر من مرة ملفات وأغلفة 
للحديث عن مرض الجالس على 
العرش، والذي لم يعد طابوها 

بالشكل الذي كان عليه في وقت 
سابق، فإننا في هذا العدد اخترنا 
زاوية أخرى لنتناول فيها البالغ 

األخير الذي يتحدث عن صحة 
الملك، ولذلك حاولنا أن نخترق 
افتراضيا أسوار مصحة القصر 
الملكي، التي أجرى بها محمد 

السادس العملية الجراحية، لنعرف 
تاريخها وأسرارها. متى أنشئت؟ 

ومتى تستعمل؟ ومن له الحق في 
االستفادة من خدماتها؟ ومن هو 

الطبيب الذي يشرف عليها؟ وكيف 
تطورت ما بين حكم محمد 

الخامس ثم الحسن الثاني فمحمد 
السادس؟

أسرار المصحة الملكية 
بالمشور السعيد

شهدت والدة  أمراء وأميرات وأجريت بها عمليات وتظل حارسة 

صحة العائلة الملكية في األفراح والكبوات

الملف من إعداد : رضوان مبشور

red.mabchour@gmail.com 
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لن نجد أي مصدر يتحدث 
بإسهاب عن مصحة القصر، 
إال أن اسمها ذكر في العديد 

من المذكرات والمراجع 
بدون تفصيل في 

مكوناتها، كما أن محركات 
البحث على األنترنت ال 

تقدم أي سطر يتحدث عن 
مصحة القصر، وبالتالي 
فمن المؤكد أن مصحة 

القصر في المخيلة 
الشعبية المغربية مرتبطة 
هي كذلك بالبذخ والفخامة 

وكثرة العاملين بها
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إذا كان بناء القصر الملكي في الرباط قد تم في 
أواخر القرن الثامن عشر، فباقي مرافق القصر كما 
مطلع  في  إال  تشييدها  يتم  لم  اليوم  معروفة  هي 
العشرين، أما التحديث الشامل للقصر فلم يتم إال 
تولى  بعدما  مباشرة  أي   ،1927 العام  بعد  ما  في 
السلطان محمد الخامس الحكم خلفا لوالده موالي 
يوسف الذي لم يعمر كثيرا، وفي تلك الفترة تم بناء 
عيادة صغيرة تابعة للقصر أشرف عليها مجموعة 
أطباء  كذلك  ومنهم  فرنسيون،  أغلبهم  األطباء  من 

مغاربة.
وإذا َقّلْبَنا كتب التاريخ فلن نجد أي مصدر يتحدث 
بإسهاب عن مصحة القصر، إال أن اسمها ذكر في 
في  تفصيل  بدون  والمراجع  المذكرات  من  العديد 
مكوناتها، كما أن محركات البحث على األنترنت ال 
تقدم أي سطر يتحدث عن مصحة القصر، وبالتالي 
فمن المؤكد أن مصحة القصر في المخيلة الشعبية 
المغربية مرتبطة هي كذلك بالبذخ والفخامة وكثرة 
العاملين بها، وهو تفسير يمكن أن نجد له جوابا 
في علم النفس وفي طقوس الملكية الباذخة وفي 
البنايات الفخمة التي توجد خلف األسوار العالية 

للقصور.
غير أن واقع الحال بحسب مصادر ل�«األيام« يؤكد 
بالقصر  الموجودة  الملكية  فالمصحة  ذلك،  عكس 
الملكي العامر بباب السفراء هي مجرد بناية صغيرة، 
تم تشييدها بشكل متواضع في عهد السطان محمد 
الخامس، أي ما بعد العام 1927، وقام الحسن الثاني 
بتطويرها. وحاليا يشرف عليها طبيب الملك، عبد 
داخل  له  كمكتب  يتخذها  الذي  الماعوني،  العزيز 
أسوار القصر، كما يتخذ المستشارون مكاتب بجوار 
مكتب الملك، ولو أن عبد العزيز الماعوني ال يتردد 
عليها كثيرا، بحكم أنه عادة ما يكون إلى جانب الملك 
في مختلف تنقالته أينما حل وارتحل، حيث يالزمه 
دائم  يكون  السادس  محمد  الملك  أن  علما  كظله، 
المدن  بين  س��واء  الجائحة-  زم��ن  -خ��ارج  التنقل 
أرض  خارج  المستمر  تواجده  خالل  أو  المغربية 
الوطن وخاصة في فرنسا، أكثر دولة يتردد عليها.

مصدر ل� »األيام«، وهو الخبير بدهاليز وأسرار 
القصر، يلملم الكلمات بحذر للحديث عن تلك المصحة 
ويقول: »... من المعروف أن الملك محمد السادس 
الكشوفات  لبعض  واألخ���رى  الفينة  بين  يخضع 
والتحليالت واالختبارات الطبية الروتينية، ولو أن 
أجرى  وأن  سبق  التي  فرنسا،  في  يكون  بعضها 
بمستشفياتها عملية جراحية على القلب، ثم عملية 
يمكن  أنه  غير  القرنية،  إلزالة  العين  على  جراحية 
كذلك أن يلجأ لخدمات المصحة الملكية، التي يجري 
بها بعض الفحوصات على غرار ما يقوم به أغلب 

المواطنين من يهتمون بسالمتهم الصحية«.
أسوار  داخ��ل  الموجودة  المصحة  هذه  أن  كما 
من  مجموعة  على  ش��اه��دة  كانت  الملكي  القصر 
األحداث التاريخية، فبها ولد أغلب أمراء وأميرات 
العائلة الملكية، ومنهم الملك محمد السادس نفسه 
على  كذلك  ينطبق  األمر  ونفس  وأخواته،  وشقيقه 
وبنات  وأب��ن��اء  الله  عبد  م��والي  األمير  عمه  أبناء 
إخوته، وهو ما استمر إلى اليوم، حيث ولد بها ولي 
العهد األمير موالي الحسن واألميرة خديجة، ومعظم 

أمراء العائلة الملكية.
وهذا ال يعني - بحسب مصدر األيام - أن مصحة 
القصر الملكي تتوفر على جناح كامل لقسم الوالدة، 
غير أنه يتم االستعانة بأطباء تابعين على الخصوص 
للمستشفى العسكري أو المستشفى الجامعي ابن 
سينا ممن يشهد بكفاءتهم العلمية والمهنية الكبيرة، 
لإلشراف على العمليات القيصرية أو عمليات الوضع 
لألميرات وزوجات أمراء القصر، ونفس األمر ينطبق 
على عمليات أخرى مماثلة ال تتطلب التنقل إلجرائها 

خارج مصحة القصر.
ليست  القصر  عيادة   ...« ذاته:  المصدر  ويتابع 
بتلك الصورة التي يتخيلها البعض وكأنها أشبه 
بمستشفى جامعي ضخم، بل هي في الواقع مجرد 
بناية صغيرة في حجم مصحة خاصة بمدينة كالدار 
العائلة  أف��راد  أن  نجد  ولذلك  الرباط،  أو  البيضاء 
إلى  يلتجئون  ال��ح��االت،  م��ن  الكثير  ف��ي  الملكية، 
أو  ب��ال��رب��اط  العسكري  بالمستشفى  االستشفاء 
يضمان  واللذين  الجامعي،  سينا  اب��ن  مستشفى 
العائلة  أف��راد  فيها  يعالج  أن  يمكن  ملكية  أجنحة 
الملكية وأحيانا بعض مستشاري الملك أو بعض 
المقربين من الجالس على العرش، كما حدث في وقت 
الرحمان  عبد  الراحل  الحكومة  رئيس  مع  سابق 
اليوسفي في العام 1998، الذي خضع للعالج في 
بعد  الثاني  الحسن  فيه  توفي  الذي  الجناح  نفس 

أشهر من ذلك.
ففي ذلك الجناح، يخضع أفراد العائلة الملكية 
الفحوصات  بعض  إج��راء  أو  الجراحية  للعمليات 

تحت إشراف أطباء مغاربة مرموقين، كما أن الحسن 
الثاني نفسه، حين تدهورت حالته الصحية في إحدى 
أيام شهر يوليوز الساخنة من العام 1999 بالقصر 
الملكي بالرباط، تم نقله للعالج في الجناح الملكي 
إلى  وليس  بالرباط  سينا  اب��ن  لمستشفى  التابع 
األجهزة  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  ال  ك��ون��ه��ا  ال��ق��ص��ر،  مصحة 

والمعدات الطبية الالزمة«.
نفس األمر يحدث أيضا مع بعض أصدقاء الملك 
محمد السادس، الذين يعرض عليهم الجالس على 
العرش للقدوم إلى المغرب لالستشفاء، حيث يكلف 
أطباءه الخاصين بالتكفل بأصدقائه من الرؤساء، 
ما ح��دث على سبيل  وه��و  منهم،  األف��ارق��ة  خاصة 
المثال، خالل العام الماضي، مع الرئيس الغابوني 
الذي أصيب بشلل نصفي وتدهورت  علي بونغو، 
حالته الصحية كثيرا وهو في زيارة للسعودية، قبل 
أن يتم نقله إلى المغرب لتلقي العالج تحت إشراف 
أطباء الملك محمد السادس، وعلى رأسهم الدكتور 
عبد العزيز الماعوني، الذي أشرف على عالج صديق 
الملك بالمستشفى العسكري بالرباط وليس بمصحة 

القصر.
خالصة الكالم، يقول مصدرنا، أن مصحة القصر 
ليست بالصورة العجائبية التي يمكن أن يتصورها 
التخصصات  من مختلف  باألطباء  مليئة  البعض، 
وبالمسعفين واألطر الطبية وتضم أحدث التجهيزات، 
أطباء  إل��ى  اللجوء  يتم  األح��ي��ان  م��ن  الكثير  ففي 
المستشفى العسكري بالرباط أو أطباء المستشفى 
خارج  من  األط��ب��اء  بعض  أو  سينا  اب��ن  الجامعي 
المملكة، إلجراء عمليات جراحية ألفراد من العائلة 
محمد  الملك  مع  حدث  ما  بالضبط  وهو  الملكية، 
السادس الذي أجرى يوم األحد 14 يونيو الجاري 
عملية جراحية على القلب بمصحة القصر الملكي، 
غير أن المالحظ أن الطاقم الطبي الذي تكلف بإجراء 
العملية، التي أشرف عليها طبيب الملك الشخصي 
عبد العزيز الماعوني، ضم أطباء فرنسيين مرموقين 
أوليفييه  الطبيبان  وهما  بهم،  االستعانة  تمت 
طبيبين  جانب  إلى  دوب��ورغ،  وأوليفييه  توماس، 
مغربيين آخرين ال عالقة لهما بمصحة القصر، وهما 
البروفسور علي الشايب، وهو طبيب جراح مشهور 
بالرباط،  ال��ع��س��ك��ري  ال��م��س��ت��ش��ف��ى  ف���ي  ي��ش��ت��غ��ل 
والبروفسور لحسن بليماني، الذي يشتغل في كلية 
الخامس  محمد  لجامعة  التابعة  والصيدلة  الطب 

بالرباط.

من ماذا تتكون ومن يشرف عليها ومتى تستعمل؟
مصحة القصر الملكي 

الشاهدة 
على الوفاة 

المفاجئة 
لمحمد 

الخامس

أصبح  ال���ذي  بالسلطان  أل��م��ت  ال��ت��ي  الصحية 
المغاربة يطلقون عليه لقب الملك، تطلبت ما قيل 
األنف،  مستوى  على  بسيط  تدخل جراحي  أنه 
حيث قيل إن العملية ستستمر دقائق فقط، غير 
أن الملك وهو في بداية عقده الخامس سيسلم 
الروح بعد تلك العملية التي أثير حولها الكثير 
من  بكثير  أجريت  إنها  قيل  والتي  الجدل،  من 

التفريط والتساهل.
وفق رواية الراحل عبد الله إبراهيم الذي قاد 
حكومة 1958، فإن الملك محمد الخامس، الذي 
توفي بمصحة القصر الملكي، سافر قبل ذلك إلى 
سويسرا من أجل العالج بسبب غيبوبة متقطعة، 
ليتم اكتشاف أنه يعاني من سرطان في األذن، 
دون أن يشير الطبيب السويسري إلى ضرورة 
التدخل الجراحي، غير أنه بعد عودة الملك إلى 
المغرب، ساءت وضعيته الصحية وتّم استدعاء 
أن  إال  الجراحة،  أجل  من  السويسري  الطبيب 
فصيلة الدم النادرة للملك، حّتمت على األطباء 
ليرحل  ج��دوى،  دون  ال��دم  من  كمية  البحث عن 

محمد الخامس متأثرا بآالمه.
هذه الرواية تجد سندا لها في ما كتبته الراحلة 
فاطمة أوفقير في روايتها »حدائق الملك«، فقد 
أشارت إلى أنها كانت حاضرة في فطور نظمه 
كلوا  خالله:«  لهم  وقال  الخامس،  محمد  الملك 
واشبعوا، فستأكلون قريبا في مأتم ملككم«، إال 
أن ال أحد أخذ كالم الملك على محمل الجد خاصة 
وأن���ه ك���ان ي��ب��دو ف��ي ص��ح��ة م��م��ت��ازة، وعندما 

استفردت به أخبرها بأنه يتألم بشكل كبير.
أدلى  بوطالب  الهادي  عبد  الراحل  المؤرخ 
بدوره برواية حول الوفاة المفاجئة، وأشار إلى 
اللوزتين  التهاب  وهو  بالملك  ألم  آخر  مرضا 
وليس سرطان األذن، فقد قال أثناء استضافته 
في حلقة من برنامج »شاهد على العصر« على 
قناة »الجزيرة«، إن األطباء استهانوا بالتهاب 
عملية  ل��ه  ي��ج��روا  أن  وق���رروا  الملك،  ل��وزت��ي 
جراحية بسيطة ال تحتاج للتنقل إلى المستشفى 

وإنما داخل مصحة بالقصر الملكي. ومن كالم 
ال  القصر  مصحة  أن  سنتأكد  بوطالب  الراحل 
يمكنها أن تعوض المستشفى، بحكم تجهيزاتها 

المتواضعة.
قبل وفاة محمد الخامس، كان مقررا أن يجري 
العملية البسيطة يوم السبت على أن يخرج منها 
معافى يوم األحد، إال أن األطباء اكتشفوا غياب 
األدوات الالزمة للعملية بمصحة القصر، وكذلك 
الملك، وقد  عدم وج��ود دم من نفس فصيلة دم 
استقل الطبيب الراحل عبد الكريم الخطيب طائرة 
خاصة طاف بها على عدد من المستشفيات بحثا 
عن المراد، إال أن تزامن العملية مع عطلة نهاية 
األسبوع، صّعب إيجاد المطلوب، وعّجل بفشل 

يؤكد بوطالب أن الوفاة العملية، حيث 
نتيجة  الطاقم أت��ت  م���ن  ت��ف��ري��ط 

الطبي.

من اللحظات التاريخية الهامة التي شهدتها 
ال��م��ل��ك محمد  ال��م��ل��ك��ي، وف���اة  ال��ق��ص��ر  مصحة 
رمضان   10 يوم  غرفها  إحدى  داخل  الخامس 
1380 هجرية، الموافق ل� 26 فبراير 1961، وهي 
وأن  ب�«المفاجئة«، خاصة  التي وصفت  الوفاة 
الفقيد لم يكن يبلغ من العمر حينها سوى 52 
سنة، وهو ما شكل صدمة بالنسبة لشعب خرج 
ينظر  وكان  الفرنسية،  الحماية  من وجع  للتو 
للملك الراحل على أنه بطل التحرير الذي ظهر 

على وجه القمر.
الوعكة  وأن  خ��اص��ة  أك��ب��ر  ك��ان��ت  ال��ص��دم��ة 
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حكايات وطرائف السالطين 
والملوك العلويين مع أطباء 

مصحة القصر

المؤرخين  بعض  أن  رغ��م 
أطباء  عن  بالحديث  اهتموا 
السالطين المغاربة، إال أنهم 
ل��م ي��ت��ح��دث��وا ع��ن ع��ي��ادة أو 
مصحة القصر وعن تفاصيلها 
ومكوناتها ومعداتها الطبية 
ومواردها البشرية، سواء عن 

القصر الملكي بفاس أو بالرباط، غير أننا 
الشذرات في مذكرات  نقرأ بعض  أن  يمكن 
مؤلف  هاريس،  الورن��س  للصحافي  قديمة 
ك��ت��اب »خ��ل��ف ال��ك��وال��ي��س م��ع ال��م��ول��ى عبد 
الحفيظ«، يتحدث فيها عما يشبه العيادة في 
القصر الملكي بفاس، وما نقله يتضمن الكثير 
من الطرائف، ويؤكد بما ال يدع مجاال للشك، 
أنه إلى غاية بداية القرن العشرين لم تكن 
على  تتوفر  المغرب  في  الملكية  القصور 

مصحات مجهزة أو أطباء مرموقين.
هذا ما سنتأكد منه إذا قرأنا هذا المقتطف 
من الكتاب: »... كان السلطان )يقصد المولى 
عبد الحفيظ الذي حكم المغرب ما بين 1908 
الشمع  م��ن  كبيرة  كميات  ي��أخ��ذ  و1912( 
المحترق، وكان يحتفظ بها معتقدا أنها دواء 
ناجع لوجع األسنان. وقد وقعت له حادثة 
أبانت عن عقليته المشرقية التي ترفض الطب 
وتجهله. فيبدو أن السلطان أمر أحد العبيد 
بإحضار طبيب لألسنان، وكان هناك طبيب 
إسباني جاء إلى القصر قبل أيام ليعلن عن 
على  الطبيب  دخ��ل  المغرب.  إل��ى  وص��ول��ه 
وآيات  التحية  وأل��ق��ى  ال��س��ل��ط��ان  ح��ض��رة 
التمجيد، وأخرج أدوات العمل. كانت عبارة 
لتكبيل  يخصصه  وأن����ه  ب��د  ال  ح��ب��ل،  ع��ن 
الحديدية،  الكماشات  من  وزوج  المرضى، 

وأدوات أخرى غريبة.
وقف موالي حفيظ صائحا بغضب في وجه 
العبد: »يا ابن الكلب! هل تعتقد أنني حصان 
لكي تحضر لي بيطريا؟ هل تعتقد أن لدي 
حوافر كي أزيلها؟ أخرجه بعيدا«. المسكين 
ال  مكان  إل��ى  ف��ورا  إبعاده  تم  لقد  البائس، 
ظهره  يمزقون  وه��م  ص��راخ��ه  منه  يصلني 

بالسياط«.
ح���دث ه���ذا ف��ي ف���اس، ف��ي ب��داي��ة القرن 
العشرين، بحيث أن المولى عبد الحفيظ حكم 
المغرب في الفترة ما بين 1908 و1912. لكن 

ماذا عن مصحة القصر الملكي بالرباط؟

يحسب للملك الراحل محمد الخامس كونه أول 
من قام بتحديث مصحة القصر الملكي بالرباط، فقد 
بنيت في عهده كبناية حديثة، وتم تجديدها بعد 
عودته من المنفى، وبعدها أصبحت تلعب أدوارا 
العرش  على  الجالس  بصحة  العناية  في  كبيرة 
العيادة  هذه  كانت  كما  منه،  والمقربين  وعائلته 
شاهدة على ميالد أغلب األمراء واألميرات في عهد 
استقالل  في  الفضل  له  ك��ان  ال��ذي  السلطان  ه��ذا 

المغرب.
يبقى أشهر طبيب أشرف على مصحة القصر في 
الدكتور  هو  الخامس  محمد  ال��راح��ل  الملك  عهد 
دوبوا، الذي لم يكن فقط طبيبا متخصصا في القلب 
والشرايين، أو مسؤوال على مصحة القصر، بل كان 
صديقا حميما للملك ومستشاره في كثير من األمور، 
مغرب  في  للصحة،  فعلي  وزير  بمثابة  حقا  وكان 
بالكاد بدأ يقوم ببناء مؤسساته الحديثة على الشكل 

الذي نعرفه حاليا.
كانت مسؤوليات الدكتور دوبوا، المشرف على 
مصحة القصر، أن يراقب كذلك الوجبات الغذائية 
التي كان يتناولها السلطان، كما يراقب صحة الطبخ 
الفرنسي  الدكتور  أكثر من ذلك فهذا  والطباخين، 
أظهر حبا كبيرا للملك عندما قرر في العام 1953 
أن يرافق السلطان إلى منفاه في مدغشقر، ضمن ال� 
30 شخصا الذين رافقوا الملك وسهروا على راحة 
اإلفريقية  ال���ج���زر  ت��ل��ك  ف���ي  وع��ائ��ل��ت��ه  ال��س��ل��ط��ان 

البعيدة.
تقول بعض الروايات أن الدكتور دوبوا لما قرر 
االنتقال مع الملك إلى منفاه حمل معه نبتة النعناع 
واللحم المجفف »الكديد«، إلى جانب أواني الطبخ 
التي يشتهر بها المطبخ المغربي كالطاجين وقدر 

إعداد الكسكس.
ومن ُكُتب التاريخ سنتأكد كذلك أن الدكتور دوبوا 
كانت له مساهمة سياسية في الفكرة الوطنية من 
أجل االستقالل، فبعدما التحق بمحمد الخامس في 
المنفى وأخبره السلطان ب� »االرادة القوية لفرنسا 
من أجل إيجاد حل للقضية المغربية في أقرب اآلجال 
ومهما كلف ذلك من ثمن«، شارك هذا الطبيب بشكل 

أو بآخر بنقل أو تيسير التواصل بين الجانبين.
بعد فجر االستقالل سيقوم الدكتور دوبوا بتطوير 
مصحة القصر الملكي التي ظل مشرفا عليها، وبعد 
وفاة صديقه الملك محمد الخامس سيعيش طويال 
الثاني  الحسن  الراحل  الملك  وسيرافق  ذلك  بعد 
بدوره في جزء كبير من مساره كملك، قبل أن يغادر 
الحياة في العام 2014 بالعاصمة الفرنسية باريس 
العام  في  المولود  وهو  عاما،   96 يناهز  عمر  عن 

.1918
ويبدو أن الملك الراحل محمد الخامس كان له 
أكثر من طبيب، فمن أطبائه كذلك الطبيب اليهودي 
ليون بنزاكين، المولود في مدينة طنجة في العام 
1928، وأكثر من ذلك فالملك محمد الخامس سيعين 
طبيبه الخاص هذا وزيرا للبريد والمواصالت ثم 

وزيرا للصحة.

تقول بعض الروايات إن بنزاكين كان واحدا من 
الوجوه اليهودية المغربية، المطلوبة ليس لإلشراف 
على صحة الملك فقط، بل لتعزيز الحضور اليهودي 
السياسي  المجال  بناء  من  الجديدة  المرحلة  في 
مغربيا  ك��ان  وأن��ه  خاصة  االستقالل،  بعد  للبالد 
الطب  أنه جمع ما بين  ع��ادي، بحكم  يهوديا غير 

والعمل اإلنساني.
المصحة  في  طويال  يعمر  لم  بنزاكين  أن  غير 
الملكية، فبعد وفاة الملك محمد الخامس في بداية 
ستينيات القرن الماضي، سيختار بدوره الرحيل 
إلى فرنسا، إلى أن رحل عن الدنيا إلى األبد في العام 

.1977

عندما عين محمد الخامس الدكتور دوبوا مشرفا على مصحة القصر

الحسن الثاني ضم حصص الوخز باإلبر إلى عيادة القصر
كان الملك الحسن الثاني مهتما بعيادة القصر كما اهتمامه الدقيق بكل 
التفاصيل في حياته، ويتردد عليها باستمرار، أوال لكونه كان مستقرا داخل 
أسوار القصر الملكي العامر، كما أنه كان يعاني من بعض األمراض التي 
تجعله يستشير أطبائه في القصر بشكل مستمر، ومن أبرز المشاكل الصحية 
التي كان يعاني منها الصعوبة التي كان يجدها في الهضم، بسبب إصابته 

بفيروس وهو في المنفى رفقة والده في مدغشقر.
كان للحسن الثاني مجموعة من األطباء، يبقى أشهرهم الجراح الفرنسي 
هانري دوبوا روكبير، الذي ورثه عن والده الراحل محمد الخامس، فهو نفسه 
سيصبح أحد أشهر أطباء الحسن الثاني، وظل قريبا من العائلة الملكية إلى 
أن رحل. وإضافة إلى الدكتور دوبوا شكل محمد فاضل بنيعيش أحد أشهر 
األطباء الذين الزموا الملك الراحل منذ توليه العرش في العام 1961، إلى 

أن توفي برصاص الجنرال المذبوح في انقالب الصخيرات. 
إضافة إلى الطبيبين المذكورين كان الراحل الحسن الثاني يستعين كذلك 
في عيادة القصر بالطبيب اليوغوسالفي علي بنجاي، الذي كان واحدا من 
الجنسية   1974 العام  في  منحه  أنه  درج��ة  إلى  الراحل  الملك  أطباء  أعز 
المحاولة  خالل  عنها  أبان  التي  وشجاعته  لمجهوداته  تثمينا  المغربية، 
االنقالبية العسكرية األولى بالصخيرات. وإلى جوار كل هذه األسماء اشتهرت 
الطبيب  قبيل  أطباء آخرين من  الثاني أسماء  للحسن  الطبي  المحيط  في 
فرانسوا كليري، والذي جمعته صداقة مع كل من الملك الراحل محمد الخامس 

والملك الراحل الحسن الثاني. 
وإذا كانت األسماء المذكورة يعرفها المغاربة، وارتبطت أسماؤها بمصحة 
القصر الملكي، فيحسب للحسن الثاني أنه أول من أدخل »الطب البديل« إلى 
مصحة القصر، حيث أنه كان مهتما بالعالج بالوخز باإلبر، بعدما استعان 
بالطبيب محمد خليل، المولود سنة 1954 بمدينة طاطا الصحراوية، وهو 
ما زال إلى يومنا هذا على قيد الحياة. فبعدما هاجر هذا الطبيب الصحراوي 
إلى الصين لدراسة الطب تعلم العالج عن طريق الحجامة والوخز باإلبر، 

عيادة  إل��ى  يوما  ستوصله  ال��دراس��ة  تلك  أن  خليل  ال��دك��ت��ور  يتوقع  ول��م 
القصر.

يقول الدكتور خليل في حوار صحفي سابق أجراه مع مجلة »اآلن« التي 
توقفت عن الصدور: »... الدكتور الخطيب ساعد أسرتي على استيعاب الغاية 
من الهجرة، وبالنظر إلى ما تحقق من ورائها اليوم، فإن تلك الهجرة أوصلتي 

إلى أشياء كانت مجرد أحالم«.
بعد ثماني سنوات قضاها خليل في الصين في دراسة الطب البديل عاد 
إلى المغرب، وبدأ باالشتغال بالمستشفى العسكري بالرباط، فكان يمزج بين 
الطب الغربي والطب الصيني، وكان خليل يميل نحو العالج بالوخز باإلبر، 
ويستعمل هذه األداة في كثير من الحاالت المستعصية. يقول الدكتور خليل: 
»هناك جناح خاص بالشخصيات الكبرى في البالد كنت أشرف على عالجهم، 
وأتذكر منهم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السابق )يقصد الوزير الراحل 
العلوي المدغري(«. هذا األخير عندما اقتنع بجدوى محمد خليل قدمه إلى 
الجنرال موالي حفيظ العلوي ووزير القصور والتشريفات آنذاك، كان عمر 
خليل حينها ال يتعدى الثالثين عاما وكان ينظر إلى دعوة الجنرال بمثابة 
قفزة عمالقة في مساره المهني، ولم يخب ظن الدكتور خليل، إذ كان الجنرال 
المملوء بالحماس قد سارع إلى تعريف الملك الحسن الثاني بخبر هذا الطبيب 

المغربي ذي الممارسات الغريبة والفعالة أيضا.
ويقول خليل في ذات الحوار الصحفي: »... في تلك الفترة قام الجنرال 
موالي الحفيظ بتقديمي للملك الراحل الحسن الثاني، فكانت مفاجأة كبيرة 

بالنسبة إلي أن يطلب مني الملك أن أعمل داخل عيادة القصر«. 
»... نعم سيدي أعزك الله، إن هناك شابا يتقن العالج عن طريق الوخز 
الملك الحسن  العبارة عَرف الجنرال موالي حفيظ  باإلبر الصينية«، بهذه 
الثاني على الطبيب؛ وهكذا وجد محمد خليل نفسه في حضرة الملك الحسن 
البديل«  »الطب  تجربة  في  الملكي وسيرافقه  القصر  داخل مصحة  الثاني 

لسنوات عديدة.

< الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني واألمير موالي عبد الله رفقة الطبيب الفرنسي دوبوا
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منذ اعتالء الملك محمد السادس العرش في ال� 
23 من يوليوز من العام 1999، خرج القصر ب� 7 
بالغات رسمية تتحدث عن صحة الجالس على 
العرش، وفي كل مرة ينتبه المغاربة إلى هوية 
»طبيب القصر« التي ال تصدر تلك البالغات دون 
المرور على تقاريره وحمل توقيعه النهائي، هو 
حتما الطبيب الخاص للملك محمد السادس عبد 

العزيز الماعوني.
عبد  أن  الملك  محيط  بخبايا  العارفون  يقول 
الملك،  ظل  مثل  دائما  يمشي  الماعوني  العزيز 
انتباه  يلفت  أن  دون  وارتحل،  أينما حل  يتبعه 
العامة للتعرف عليه، وهكذا تتحدث »هافنغتون 
الرجل،  عن  الّصيت  ذائعة  األمريكية،  بوست« 
مشيرة إلى أن مهمة الطبيب الملكي الوحيدة، وهو 
يدير مصحة القصر، تبقى »الحفاظ على صحة 

محمد السادس وضمان سالمته«.
هذه المهمة، التي توصف بالعظمى، ُتحّتم على 

شاشات  على  المثير  الظهور  ع��دم  العزيز  عبد 
التلفزة أو المرور على أمواج الراديو، حيث أن 
التي  القصر  بالغات  في  س��وى  يظهر  ال  اسمه 
الحالة  تقتضي  حيث  الملك،  عن صحة  تتحدث 
الصحية للملك »السرية التامة«، حتى ال يسمح 
بتسرب أية إشاعة أو معلومة غير صحيحة عن 
ص��ح��ة ع��اه��ل ال��م��غ��رب خ����ارج أس����وار القصر 

الملكي.
إلى جانب مهمة عبد العزيز، المنحدر من بني 
مالل والذي يرأس مؤسسة »الشيخ خليفة بن زايد« 
بعد أن أدار سابقا مستشفى الشيخ زايد بالرباط، 
في متابعة حالة محمد السادس الصحية، لما يزيد 
عن عقدين من الزمن، يتكلف أيضا بتلقي طلبات 
المواطنين المغاربة، الموجهة للملك، والتي تطالب 
صحّية  بحاالت  التكفل  أج��ل  من  عاجل  بتدخل 
ومرضية مكلفة مادّيا، والتي اعتاد الملك محمد 

السادس التكفل بها، أحيانا من ماله الخاص.

في البالغ الذي أصدره القصر الملكي يوم األحد 14 يونيو الجاري، 
والذي تحدث عن إجراء الملك محمد السادس لعملية جراحية على القلب، 
هي الثانية في ظرف سنتين، بحكم أنه أجرى بباريس عملية مماثلة يوم 
26 فبراير 2016، الحظ الجميع في البالغ أن قائمة األطباء الذين أشرفوا 
على العملية الجراحية هم 5، ثالثة منهم مغاربة مع طبيبين فرنسيين، 
وهم عبد العزيز الماعوني، وعلي الشايب ولحسن بليماني، والفرنسيان 

أوليفييه توماس، وأوليفييه دوبورغ.
وباإلضافة إلى البروفسور عبد العزيز الماعوني، المشرف األول على 
صحة الملك، والذي سبق له تقلد عدد من المهام، حيث كان في وقت سابق 
عميدا لكلية الطب بفاس، ثم مديرا لمستشفى الشيخ زايد بالرباط، ويشغل 
محمد  جامعة  ورئيس  زاي��د  بن  خليفة  مؤسسة  رئيس  منصب  أيضا 
طبيبان  ذاتها  الجراحية  العملية  في  رافقه  الصحة.  لعلوم  الخامس 
مغربيان، وهما الدكتور علي الشايب، الذي يتوفر على كفاءة عالية في 
والشرايين  القلب  أم���راض  ف��ي  المتخصص  وه��و  العسكري،  ال��ط��ب 
بالمستشفى العسكري بالرباط، وأيضا الدكتور لحسن بليماني، وهو 
العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس  التعليم  أستاذ 
الرباط، والذي يشغل في نفس الوقت طبيب تخدير، ورئيس قسم الطوارئ 
دبلوم  ومدير  بالرباط،  العسكري  المستشفى  في  والجراحية  الطبية 
تخصص طب الطوارئ والكوارث بكلية الطب، وعضو لجنة البحث في 

كلية الطب.
وإلى جانب الكفاءة المغربية، توجد الخبرة األجنبية ضمن الفريق 
الذي يسهر على صحة الملك محمد السادس. إذ يعتبر الدكتور أوليفييه 
توماس من أشهر أطباء فرنسا المتخصصين في أمراض القلب واألوعية 
الدموية، وله تجارب طبية واسعة في فرنسا وخبرة تزيد عن 25 عاما 

في مجال تخصصه.
وضمن طاقم الملك الطبي كذلك، هناك الدكتور أوليفيي ديبورغ، وهو 
أخصائي أمراض القلب واألمراض الوراثية وأحد أشهر أطباء باريس، 
Ambroise Paré à Boulogne- مستشفى  ف��ي  أس��اس��ا  ويعمل 

.Billancourt

الصحة  هي  للملوك  العامة  ال��ص��ورة  تظل  العربية،  األنظمة  في 
والعافية.. واإلعالن عن مرضهم يبدو كما لو أنه انتقاص من سلطتهم 
ومكانتهم االعتبارية. حتى عندنا، لم يسبق أن تم اإلعالن عن مرض 
الملوك، فال أحد كان يعرف تفاصيل مرض محمد الخامس إال بعد وفاته، 
ونفس الشيء كان ينطبق على الراحل الحسن الثاني، فحتى بعد معرفة 
جل النخبة المغربية والمحيطين بالملك بمرض الحسن الثاني على 
إثر زيارة له إلى الواليات المتحدة األمريكية وتعرضه لوعكة صحية 
كشفت مرضه العضال، لم يعلم العموم بأي شيء، تهيبا من أن ذلك 
يمكن أن يضعف هيبة الملك الراحل ويحد من سلطته، وهو الشخص 
المقدس بموجب الدستور، غير أن األمر أصبح مختلفا مع الملك محمد 
السادس الذي أصدر القصر الملكي 7 بالغات رسمية تتحدث بتفصيل 

عن مرضه في ما يشبه تقارير طبية مقتضبة.
ويعتبر البالغ األخير للديوان الملكي حول الحالة الصحية للملك 
محمد  الملك  مرض  تفاصيل  عن  الحديث  في  تدقيقا  البالغات  أكثر 
السادس، حيث يقول نص البالغ إنه: »أجرى يومه األحد 14 يونيو 
2020، عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط. وسجل 
اإليقاع األذيني لقلب الملك محمد السادس، عودة ظهور اضطراب من 
 récidive du trouble du rythme cardiaque type Flutter( جديد
auriculaire sur cœur sain(. وقد أوصى أطباء الملك، بإزالة هذا 
 )ablation par radiofréquence( االضطراب عبر استعمال تقنية 
التي أجريت له يومه األحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي 
بالرباط. وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية 
التي أجريت للملك يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة 
 normalisation( انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي

.»)du rythme cardiaque
وهكذا يبدو أن البالغ الذي وقعه طبيب الملك عبد العزيز الماعوني، 

اكتسى طابعا رسميا وجاء غنيا من حيث المعلومات الدقيقة وهو ما 
يعني وأد اإلشاعات التي تنمو في غياب المعلومة الرسمية. فقد كان 
هذا البالغ بنفس التفصيل والتدقيق الذي أصدره القصر كذلك عند 
إجرائه قبل عام لعملية جراحية على مستوى العين بالعاصمة الفرنسية 
فيليب نوردمان رئيس  ج��ون  ال��ب��روف��ي��س��ور  وق��ع��ه  وال���ذي  ب��اري��س، 
مصلحة طب العيون بمستشفى باريس والبروفسور عبد العزيز ماعوني، 
الطبيب الشخصي للملك، ونفس التفصيل كذلك الذي جاء به البالغ 
الصادر في نهاية شهر فبراير من العام 2018، بعد إجراء الملك عملية 

جراحية على القلب بباريس.

المشرف على مصحة القصر والظل الذي ال يفارق محمد السادس

الملك يخضع لعملية جراحية على القلب

يبدو أن البالغ الذي 
وقعه طبيب الملك 

عبد العزيز الماعوني، 
اكتسى طابعا رسميا 
وجاء غنيا من حيث 
المعلومات الدقيقة 

وهو ما يعني وأد 
اإلشاعات التي تنمو 
في غياب المعلومة 

الرسمية. فقد كان 
هذا البالغ بنفس 

التفصيل والتدقيق 
الذي أصدره القصر 
كذلك عند إجرائه 
قبل عام لعملية 

جراحية على مستوى 
العين بالعاصمة 
الفرنسية باريس

كفاءة مغربية وخبرة أجنبية

البروفسور الماعوني

الفريق الطبي لمحمد السادس
أكثر البالغات تفصيال

< عبد العزيز الماعوني
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يفرض الوباء حتما تغييرا جذريا يمس معمار 
واإلدارات  للمكاتب  المخصصة  البنايات  بناء 
ومقرات الشركات، كما سبق أن فرضت الزالزل 
والعواصف والفيضانات ومختلف الكوارث إعادة 
النظر في شكل البنايات وطبيعة هندستها، فهل 
سيعي رجال األعمال وأرباب المقاوالت والدولة 
بالمغرب التحديات الجديدة التي يطرحها فيروس 
كورونا المستجد، إلعداد رؤية جديدة لما يسميه 
للتكيف مع  ال��م��ت��ح��ررة«  »ال��ش��رك��ة  األم��ري��ك��ي��ون 
والذي  القاتل،  ال��وب��اء  ولدها  التي  اإلك��راه��ات 
لقاح - قائما  سيستمر تهديده - في غياب أي 
تسمح  الوظيفة،  حسب  مكاتب  إلنجاز  بيننا، 
أنظمة  تطوير  وفي  العقارات؟  تكاليف  بترشيد 
العمل؟ وهل التقنيات الجديدة للعمل التي سرع 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اإلنتاج  ب��اع��ت��م��اده��ا  ال��ف��ي��روس 
الماليين  وظائف  ومعها  الشركات  واستمرارية 

وديمومة  ال��ع��م��ل  ب��ج��ودة  ستفي  ال��ع��م��ال  م��ن 
اإلنتاج؟ 

ال يشكل المكتب فقط فضاء للعمل، إنه مكان 
اإلدارية واالجتماعية، ومجال  التراتبية  يعكس 
للتفاعل والتواصل المتعدد األوجه، وقد ظل أحد 
الركائز األساسية للصورة التي ينقلها المجتمع 

عن تماسكه الداخلي، فالمكتب هو نقطة التقاء 
والموردين  والزبناء  والموظفين  اإلداريين  بين 
وعموم المرتفقين، يشجع عملية التبادل والتواصل 
ويخلق نوعا من التآزر والتضامن االجتماعي، 
متعددة  ولثقافات  للمهارات  أيضا  تجميع  هو 
من  وأج��ي��ال  متباينة،  اجتماعية  ومستويات 
التقاليد والقيم المتوارثة في العمل داخل شركة 
أو إدارة، وفي حالة نهاية »المكتبية« ما أنظمة 
العمل الجديدة وما القيم التي تعكس صورة إدارة 

أو مقاولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة غدا؟
مع تصاعد وتيرة الدعوة إلى الرقمنة والعمل 
عن بعد، نضع أنفسنا في المستقبل القريب جدا، 
والذي اختصر وباء كورونا المسافة بيننا وبينه. 
وم���ا ن��ح��اول��ه ه��ن��ا، ل��ي��س س���وى م��ح��اول��ة لفهم 
التحوالت التي سيفرضها فيروس كورونا على 
على  القادم  والتغيير  المكاتب،  في  عملنا  طرق 
ال��ع��م��ل ودي��ن��ام��ي��ة مغايرة  م��س��ت��وى ف��ض��اءات 
تستوجب من اآلن التفكير في مكاتب مرنة تشكل 
عامل جذب إلنتاج الموظفين، وإعداد بيئات جديدة 

للعمل تستجيب لمعايير السالمة والصحة.
اجتماعية،  نقول حركيات  العمل،  نقول  حين 
للتأطير  وف��ض��اءات  مهنية  وجمعيات  نقابات 

والتمثيل السياسي واالجتماعي للعمال، مع سرعة 
والعمل  »المكتبية«  سيصيب  ال���ذي  ال��ت��ح��ول 
واألوراش.  واإلدارات  والمقاوالت  بالمؤسسات 
فهل ستبقى النقابات والتجمعات المهنية، هي 
عليها  سيفرض  أم  التقليدية  بوسائلها  ذاتها 

الفيروس تطوير نفسها لمسايرة التحول؟

وأجراء  وعماال  موظفين  المغاربة،  عودة  مع 
الستئناف عملهم، بدأوا يلحظون تغييرات جذرية 
في أماكن عملهم: حواجز عديدة، أشرطة الصقة 
مرتفقي  وق��وف  مكان  تحدد  واألص��ف��ر  باألحمر 
اإلدارات والمؤسسات ومكاتب متباعدة، فواصل 
المكاتب  من  أقل  عدد  التباعد،  باحترام  تسمح 
خارج  ينتظرون  ومواطنون  زبناء  والكراسي، 
اإلدارات، مواد معقمة ومطهرات، وكمامات وحتى 
قفازات بالستيكية وفي بعض المهن ألبسة خاصة 

للوقاية من الفيروس، كما أن المساحات المشتركة 
اللتقاء الموظفين، ستتقلص أكثر: مالعب أندية 
التباعد  بسبب  ل��الج��ت��م��اع،  وق��اع��ات  وم��ق��اه��ي 
االجتماعي وشروط السالمة الصحية التي فرضها 
والصناعة،  التجارة  وزارة  أعدته  ال��ذي  الدليل 
والدليل الخاص بنقابة أرباب العمل، ودليل وزارة 

الشغل والتكوين المهني.
العديد من المهن، بدأت تطور بنيتها التحتية 
هناك  نشاطها،  ضمن  الرقمي  التعامل  وإدخ��ال 
موظفون أصبحوا يعتادون العمل من منازلهم عبر 
الوسائط الرقمية دون حضورهم الفيزيقي لمكاتب 
الشغل. إننا ندخل "وادي السليكون قسرا"، فهناك 
تحول ثوري يضرب مكاتب عملنا بالمغرب، رغم 
يحارب  م��ازال  بلد  في  المتفشية  الرقمية  األمية 
األمية األلفائية لعقود طويلة منذ حصولنا على 
واالقتصاد  المال  يوجد  اليوم  لكن  االستقالل، 
العرض  يوجد  أي  العملية،  قلب  ف��ي  واإلن��ت��اج 
والطلب، والربح والخسارة، وهي العوامل التي 
ستفرض حتما على الشركات واإلدارات - بسبب 
عالم  إلى  التحول   - المستجد  كورونا  فيروس 

الحوسبة وخدمات الويب والتفاعل الرقمي.
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  يقول 

فرض وباء كوفيد 19 تغييرا كبيرا في 
سلوكنا وعالقاتنا االجتماعية، ومع 
بداية الرفع التدريجي للحجر الصحي 

والعودة إلى النشاط االقتصادي، هل 
ستكون إداراتنا كما اعتدناها في 

السابق؟ هل سيجد األجراء والموظفون 
نفس ظروف العمل التي اعتادوها؟ 
الجواب قطعا سيكون بالنفي، ألن 

العودة إلى الحياة الطبيعية محض 
مجاز، فكل شيء مهدد بفيروس 

استوطن الكرة األرضية ويبدو أننا 
سنشيد معه ألفة غريبة.

لكن هل سنكون أمام نهاية مكاتب 
العمل؟ خبراء وأرباب عمل وفاعلون في 

المجال االجتماعي ينفون نهاية 
المكتبية أو الحضور الفيزيقي للعمال 
والموظفين، ألن المكتب موجود في 
كل مكان وفي أي زمان. المكتب لم 
يمت، ألنه متعدد األوجه وسيضطر 

للتكيف بشكل كبير مع التهديد الذي 
مازال يحمله فيروس كورونا.

زينب مركز

zaraaa10@hotmail.fr 

سيناريوهات انقالب على 
المكاتب يقوده العمل عن بعد

من أهم تداعيات الجائحة

نهاية العمل 
بالمكاتب بالشكل 

التقليدي الذي 
اعتدناه

لقد كان العالم يسير 
نحو العمل عن بعد، 

واألزمة الصحية التي 
فرضها كوفيد 19، لم 

تكن إال "بروفة" أولية 
لتسريع وتيرة العمل 
المستقبلي، فالعديد 

من العمال كانوا 
يعزلون أنفسهم حتى 

داخل مكاتبهم وراء 
شاشات هواتفهم أو 

حواسبهم بشكل 
تلقائي
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Gitlab العالمية "سيد سيبرانديج" في تصريح 
لمجلة "األصداء" الفرنسية )عدد 15 ماي 2020(: 
"لقد فهمنا منذ سنوات أن الذهاب إلى المكتب لم 
يعد ضروريا إلدارة عمل ناجح ووظيفة متجددة". 
ويلخص فوائد العمل عن بعد بالنسبة للعديد من 
الوظائف في سرعة التواصل بين عدة عمال في 
مدن ودول متباعدة، وأماكن تفرض ميزانيات ثقيلة 
تأخيرها  سيطول  وبرمجة  وجهد  طويل  ووق��ت 
للتوافق حول موعد محدد. هناك مزايا كثيرة لنظام 
التواصل عن بعد، منه تالفي اإليجارات الباهظة 
في العديد من المدن الكبرى في العالم، والمصالحة 
النشاط  أثناء  األس��ري��ة  والممارسة  العمل  بين 
المهني، وربح بيئة غير ملوثة وتالفي الضجيج 
واالكتظاظ في الشوارع العامة. إننا نعلق أهمية 
في  واالستقاللية  الجغرافية  المرونة  على  أكبر 

العمل من الراتب واأللقاب".
بعد،  ع��ن  العمل  نحو  يسير  العالم  ك��ان  لقد 
واألزمة الصحية التي فرضها كوفيد 19، لم تكن 
إال "بروفة" أولية لتسريع وتيرة العمل المستقبلي، 
فالعديد من العمال كانوا يعزلون أنفسهم حتى 
داخل مكاتبهم وراء شاشات هواتفهم أو حواسبهم 
بشكل تلقائي. تقول جنيفر كريستي مديرة الموارد 
البشرية في تويتر: "لقد وجدت أن العمل عن بعد 

حرر طاقات عمالنا، ال أعتقد أننا سنتراجع إلى 
أكبر وعلى  إن األمر يسمح بديمقراطية  الوراء، 

نطاق واسع".
لكن رغم ذلك، فالعمل في المكاتب لن يموت كليا، 
الرقمية،  األم��ي��ة  بسبب  ال��م��غ��رب،  مثل  بلد  ف��ي 
والتقاليد االجتماعية، وثقافتنا عن العمل سواء 
بالنسبة للمشغلين أو األجراء أنفسهم ومحيطهم 
في  اآلن  م��ن  التفكير  ي��ج��ب  ل��ك��ن  االج��ت��م��اع��ي، 

المستقبل الذي سيكون عليه العمل غدا.
بسبب  العمل  ثقافة  في  مزلزلة  تحوالت  إنها 
الدول  في  أيضا، حتى  العمل  ثقافة  في  كورونا 
المتقدمة، لم يكن العمال الذين يعملون عن بعد، 
القوى  إجمالي  من   %  4 يتجاوز  الجائحة  قبل 
العاملة األمريكية، لكن في الشهور األولى النتشار 
الذين  األشخاص  عدد  سينتقل  كورونا  فيروس 
يستطيعون العمل من المنزل بانتظام إلى 34 % 
معهد  أصدرها  دراس��ة  وتتوقع  األشخاص،  من 
مساتشوتش للتكنولوجيا أن يرتفع هذا العدد إلى 
النصف مع صيف هذه السنة، فهل يقتل فيروس 
كورونا مكاتب العمل؟ هل نحن أمام بداية عمل 
اجتماعية  وقيم  جديدة  ثقافية  بتصورات  الغد 
مغايرة؟ لنقارن بين شكلين للعمل بالمكاتب بين 

األمس والغد القريب بالمملكة.

في المكتب التقليدي

ـ الحضور الفيزيقي اإللزامي للعمال والموظفين.

ـ مواقيت العمل محددة واإلخالل بها يعرض الموظف للعقاب.

ـ معمار بإيجار مكلف وبنية مكتبية مزدحمة في مربعات صغيرة للعمل المغلق.

ـ االهتمام بالحضور والمواقيت المحددة إلى المكتب أكثر من االحتفاء بالمردودية واإلنتاجية.

ـ ثقافة التماسك االجتماعي وتجسيد لبنية المجتمع )تعاون، تآزر، تراتبية، ألقاب..(.

ـ تمييز بين الحياة المهنية والحياة الخاصة )الجلوس في المنزل كان يعني البطالة حتى ولو كان الموظف يقوم 
بعمله عن بعد(.

ـ ترسيخ الثقة في روح الجماعة ولكنه أيضا مجال للتواكل والتقاعس.

- تبديد كبير للجهد والمال والوقت على اإلنتاج )تنقل العمال من أماكن بعيدة، زمن للفطور والوجبات..(.

في المكتب الحديث 

ـ العمل عن بعد بدون حضور فيزيقي إال يومين أو ثالثة للعمل بالمكتب بالنسبة للموظفين القارين أما المتعاونين 
فال حاجة لحضورهم.

 ،Le télétravail ـ فرق للعمل عن بعد تختار توقيت تواصلها، عبر اجتماعات أو مؤتمرات تجرى عبر القنوات الرقمية
ومن فرق عمل متعددة توجد بأماكن بعيدة من فروع الشركة أو اإلدارة.

من  أكثر  وتستفيد  الموظفين  مهارات  تطور  مؤسسة  كل  حاجات  حسب  رقمية  ببنية  مــزودة  مكاتب   -
مردوديتهم.

ـ تقسيم العمل والمهام حسب الكفاءات واالعتماد على التواصل المستمر.

ـ حرية أكبر للموظفين تسمح بتنمية شخصيتهم وإبراز مهاراتهم.

ـ ترشيد الميزانية العمومية، وتوزيع أفضل للقوى العاملة جغرافيا وإعادة تأهيل البلدان الهامشية أو الصغرى 
عندما يتم االستثمار في البنية التحتية.

- ترسيخ الروح الفردانية والعزلة في العامل، وجعله كائنا افتراضيا أكثر.

- عدم التمايز بين المهني واألسري، قد يكون على حسب أحدهما في البيئة الجديدة للعمل.

- ضعف الثقة في الجماعة، وعدم االستشارة والتعاون لحل مشاكل العمل وطلب اإلعانة يرهق العامل عن بعد.

في دراسة حديثة لباحثين أمريكيين هما إيثان 
برنشتاين وبن وابر، من جامعة هارفارد، مدرسة 
كورونا  فيروس  انتشار  قبل  نشرت  األع��م��ال، 
بأسابيع قليلة تحت عنوان »كل الحقيقة حول 
المكاتب المفتوحة« والمساحات المرنة للعمل 
من خالل إزالة الحجرات، اكتشف الباحثان أن 
يغدو  المفتوحة  الفضاءات  في  العمال  تعاون 
سهال، مما يجعل الموظفين أكثر ارتباطا بعملهم 
وببعضهم البعض. أما العمل عن بعد عبر برامج 
 Gotoو  zoom مثل  االفتراضية  االجتماعات 
إزاح���ة  ع��ل��ى  ف��ت��ع��م��ل   ، webexو  meeting
العاملين  يجعل  مما  الشخصية  االجتماعات 
حاضرين دوما. إن التطورات التكنولوجية التي 
المكتبية  المباني  وتهوية  إضاءة  في  ساهمت 
تجعل الحواجز تنهار بين الموظفين والتواصل 

يزداد ومعه إنتاجية العمل.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن للعمارة وهندسة 
المكاتب عالقة باإلنتاجية والمردودية، فالعمال 
بمكاتب  معماري  بفن  المحاطون  والموظفون 
 - مفتوحة  مقاعد  أو  أو حجرات شفافة  فردية 
ت��ف��رض وج����ود ب��ن��ي��ة رق��م��ي��ة م���ع���ززة: البريد 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  االل��ك��ت��رون��ي، 
أكثر  للمؤسسة وهواتف محمولة - يصبحون 
إنتاجية، فلديهم قدرة مذهلة على تجنب التفاعالت 
العمل  في  وينهمكون  ش��اؤوا،  متى  غيرهم  مع 
لدرجة أنهم يصمون آذانهم عن العمل الخارجي، 
يفرض  الرأس، وحين  أحيانا بوضع سماعات 
بعضهم  مع  والتفاعل  التواصل  العمل  عليهم 
يختارون قنوات متعددة: وجها لوجه وهو النادر، 
أو عقد مؤتمر عبر الفيديو أو الهاتف أو عبر 
البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي. 
إنهم يفعلون ذلك وهم منهمكون في العمل، وهذه 
السلوكات الفردية للعمال في المكاتب المفتوحة، 
ال تقيم حواجز بين الموظفين ومع ذلك فإنهم ال 
يحتكون فيزيقيا عن قرب، إذ بينت الدراسة من 
خالل أجهزة االستشعار الموجودة في الكراسي 
لقياس مدة بقاء العمال في مكاتبهم، أن األماكن 

المفتوحة بتهوية قوية وببناء معماري مفتوح، 
تجعل العمال يمكثون في مكاتبهم مدة أطول، 
 %  70 ب�  لوجه  تفاعالتهم وجها  كما تنخفض 
مغلقة  مكاتب  ف��ي  ال��م��وج��ودون  العمال  بينما 
وسيئة اإلضاءة، يتواصلون وجها لوجه أكثر، 
ويتحركون من كراسيهم بشكل أكبر، ويكتشفون 
كل لحظة الحاجة الستخدام الحمام أو المشي 
في ممرات المكاتب بعيدا عن عملهم، وبالطبع 

فمردوديتهم أقل من حيث اإلنتاجية.

وتستنتج الدراسة أن األنظمة المصممة لحفظ 
البيانات الوصفية لالتصاالت، ستسمح ألرباب 
العمل بشكل متزايد باستخدام أدوات تحليلية 
متقدمة لدراسة هذه البيانات، وفهم السلوكيات 
العمال  حركات  وتقييم  للموظفين،  الجماعية 

فيما  التعاون  بين  التمييز  وتفاعالتهم وكيفية 
لتوقع  المشترك،  التواجد  مجرد  وبين  بينهم 
واحتمال  وجماعيا  فرديا  التالية،  تحركاتهم 
حدوث أي تصادم سواء بين الموظفين ذاتهم أو 
أو  الزبناء  أو  الموردين  مع  أو  مع مسؤوليهم 

غيرهم..
دراسة هارفارد تؤكد وجود عالقة بين العمارة 
المغلقة  المكاتب  بين  العمل  م��ج��ال  وتعميم 
والمكاتب المفتوحة، وبين المردودية واإلنتاجية. 

الذي  المعمار  وشكل  الموظفين  فريق  فموقع 
تفاعالتهم  على  كبير  تأثير  له  فيه  يشتغلون 
المادية والرقمية، فاحتمالية تفاعل أي شخص 
في مكاتب العمل جسديا أو رقميا يتناسب طرديا 
مع المسافة بين مكاتبهم، ومن ثم فإن مكاتب 

على  وتنفتح  الجدران  فيها  تنعدم  التي  العمل 
بيئتها المجاورة بشكل شفاف، تقلل � على خالف 
يزداد  الجسدي حيث  التقارب  من   � اعتقاداتنا 

التفاعل الرقمي.
فقد كشفت الدراسة أن احتمالية تفاعل فريق 
تزداد  مفتوح  بمعمار هندسي  مكاتب  في  عمل 
عشرة أضعاف عن فريق عمل في مكاتب بالجدران 
والحواجز، بل إن التفاعل في بناية مفتوحة من 
عشر طوابق لفرق مختلفة يزداد تسعة أضعاف 
عن مكاتب في أماكن مغلقة في طابق واحد. أما 
بخصوص العمل عن بعد، فإن الدراسة تشير إلى 
الحضور  عبر  العمل  من  أكبر  تبدو  تكلفته  أن 
الفيزيقي، لكن العاملين عن بعد ينجحون عبر 
من  القنوات الرقمية في إنجاز أكثر من 80 % 
المشترك  الفريق  أع��ض��اء  يفعله  مما  مهامهم 

بحضورهم الجسدي في مكتب واحد.
المهندسين  أن  إل����ى  ال����دراس����ة  وت��خ��ل��ص 
المعماريين ومديري العقارات ومصنعي أنظمة 
بناء مساحات  إلى  يميلون  المكاتب، أصبحوا 
مكتبية مرنة قائمة على السماح للعمال بصياغة 
مساحتهم التي تناسبهم، حيث يصبح التعاون 
والتآزر مثل رياضة جماعية، خاصة في مجاالت 
العمل التي تفرض الحضور الفيزيقي للعمال، 
على خالف المكاتب التي تركز بشكل مفرط على 
توسيع  في  االستثمار  بدل  الضيقة،  المربعات 
المكاتب المفتوحة، إما ألن الشركات كانت لديها 
عقود إيجار طويلة األمد أو كانت تكره االستثمار 
في إعادة تشغيل المكاتب، أو ألنها كانت تفكر 
في أن العمل في مكاتب بجدران عالية وبيوت 
أبرزت  ما  وهو  أكبر،  بمردودية  سيأتي  ضيقة 

دراسة هارفارد الحديثة عدم صحته.
ومع انتشار فيروس كورونا، يورد الباحثان 
الجامعيان أن العديد من أرباب العمل ومديري 
الشركات والمهندسين المعماريين ظلوا يتصلون 
دقيقة،  ومعطيات  أكبر  تفاصيل  لمعرفة  بهما 
العمل  أنظمة  تدبير  ف��ي  مستقبال  لتوظيفها 

بشركاتهم.

هناك عالقة قوية بين معمار بناء المكاتب المفتوحة وارتفاع اإلنتاجية

في دراسة لجامعة هارفارد »بزنيس سكول«
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ما يجب وما ال يجب في أماكن العمل

تطور العمل عن بعد اقترن بمجموعة من السياقات منها 
التكنولوجية واإليكولوجية والمجتمعية

بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19

عادل الزبادي األستاذ الباحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير :
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أصدرت وزارة التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر والرقمي، رفقة وزارة الشغل واإلدماج المهني بروتوكوال بشأن التدابير 
االحترازية للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يحدد المبادئ التوجيهية التي تساعد 

المقاوالت على حماية صحة األجراء والمرتفقين، وضمان استمرارية النشاط االقتصادي غداة الرفع التدريجي للحجر 
الصحي، ويهم تخطيط وتنظيم العمل مع احترام معايير الصحة والسالمة في أماكن العمل، تحدد ما يجب وما ال يجب 

القيام به:

ـ اتخاذ التدابير الالزمة لالمتثال اللتزاماته القانونية في مجال الصحة والسالمة في مقرات العمل.
ـ وضع إجراءات صحية خاصة بمخاطر فيروس كورونا المستجد وجميع الترتيبات الضرورية لذلك.

ـ التكفل باألشخاص المصابين أو المشكوك في إصابتهم بالفيروس.
ـ وضع مخطط يحدد بدقة التدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحماية من المخاطر المهنية.

ـ السهر على تنظيم عملية تنظيف مرافق أماكن العمل بطريقة منتظمة.
ـ ضمان توفير الموارد الالزمة للوقاية الصحية.

ـ وضع عالمات لفرض احترام مسافة متر واحد على األقل بين األشخاص في المكاتب والمستودعات 
واألوراش.

ـ تفضيل العمل عن بعد للوظائف التي تسمح بذلك، واقتصار الحضور على األشخاص الضروريين فقط.

- الحد من عدد األشخاص في فضاء العمل حسب مساحته، مع ضرورة احترام مبدأ 
التباعد الجسدي.

- تهييئ فضاءات العمل بطريقة تمكن من الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل 
بين شخصين في جميع الظروف.

- تقسيم مراكز العمل في الفضاءات المفتوحة من خالل وضع حواجز )من هياكل 
خفيفة، حاجز بالستيكي...(.

ـ عزل مناطق العمل عن مناطق المرور، وذلك بوضع عالمات على األرض لضمان 
احترام التباعد الجسدي.

- تجنب تبادل أو االستعمال المشترك لتجهيزات وأدوات العمل.
- منع دخول أي شخص غير مرخص له إلى مكان العمل )ورشة عمل ، مكتب...(.
- إعادة تنظيم التدفقات المختلفة )للمواد ولألشخاص( لتجنب تالقي وتقابل 

األشخاص، وكذا فصل تدفقات الدخول والخروج.
- العمل قدر اإلمكان على استبدال المقابالت وجًها لوجه بالمكالمات الهاتفية، أو 

برسائل البريد اإللكتروني أو باالجتماعات عن بعد.

ـ وضع حواجز مادية )حاجز واقي( تمكن من عزل األجير وإن تعذر ذلك، يجب تزويده 
بقناع واقي شامل للوجه.

ـ تطبيق قواعد التباعد الجسدي مع العموم.
ـ الحد من عدد الزوار الخارجيين المتواجدين في نفس الوقت.

ـ وضع سجل خاص باألسماء والبيانات الشخصية المتعلقة بالزوار.

ـ األجراء مسؤولون عن صحتهم وعن سالمة المتواجدين معهم في مكان العمل، من خالل استعمال 
أدوات السالمة ومعدات الوقاية.

ـ ارتداء معدات الوقاية حسب طبيعة العمل.
ـ تجنب التبادل أو االستعمال المشترك لتجهيزات وأدوات العمل.

ـ تنفيذ قواعد التباعد الجسدي واحترام مسافة األمان.
ـ ارتداء الكمامة والحرص على نظافة اليدين بانتظام عبر الغسل بالصابون أو استعمال مطهر كحولي.

يجزم عادل الزبادي، األستاذ الباحث بالمعهد الوطني للتهيئة 
والتعمير، أن اإلجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا 

المستجد، عجلت باتخاذ قرارات مرتبطة بالعمل، لم تكن ضمن 
جدول األولويات في الماضي القريب، واعتبر أن الجائحة 

تسائل مدى مالئمة مدننا وبنياتنا ومكاتبنا لمعايير السالمة 
المرتبطة بكبح تفشي هذا النوع المستجد من المخاطر.

 وبعد أن عدد إيجابيات العمل عن بعد وتأثيره على المردودية 
واإلنتاج، استعرض األستاذ المتخصص في اقتصاد تدبير 

المخاطر والتنمية الترابية، اآلثار الجانبية للعمل غير 
المكتبي، ومنها الشعور بالوحدة وتفسخ العالقات االجتماعية 

نتيجة التباعد وغياب العالقات اإلنسانية، واالقتصار على 
تبادل مواد رقمية دون تواصل حسي.

 فرض فيروس كورونا تغيير العديد من عاداتنا 
العمل بالمكاتب  أن  المنتظر  وأسلوب حياتنا، ومن 
التباعد،  سيفرض تغييرات جوهرية تهم مساحة 
بنهاية  القول  يمكن  فهل  العاملين،  عدد  وخفض 

المكتبية؟
< يعيش العالم ظرفية استثنائية لم يشهد لها مثيال من 
قبل، فاألزمة الصحية التي أرخت بظاللها مع نهاية 2019 
غيرت وستغير مجرى حياتنا وبنيات مجتمعاتنا. هذه األزمة 
تسائل نجاعة ومرونة نظامنا الصحي والتعليمي وحماية 
األسواق  واس��ت��ق��رار  الخاصة،  ال��م��ق��اوالت  وتأمين  الشغل 

المالية.
الدول  المغرب من  الجائحة، كان  وفي إطار مكافحة هذه 
السباقة إلى تطبيق الحجر الصحي حتى يتسنى له التحكم 
التي  الكارثية  السيناريوهات  وتجنب  الوبائي  الوضع  في 

عرفتها مجموعة من الدول.
اعتماد سياسة الحجر الصحي، فرض على اإلدارات تبني 
أنماط عمل مستحدثة لتمكين القطاعات الحيوية من االستمرار 
إليها  لجأت  التي  التدابير  بين  وم��ن  بمهامها،  القيام  في 
مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة، نخص بالذكر 

بل  اليوم،  وليد  ليس  العمل  من  النمط  هذا  بعد،  العمل عن 
الحديثة مع  التواصل  تقنيات  مقترنة بظهور  كانت  بوادره 
مطلع تسعينيات القرن الماضي. وتطور العمل عن بعد اقترن 
واإليكولوجية  التكنولوجية  منها  السياقات  من  بمجموعة 

والمجتمعية.
على  وإسقاطاتها  السياقات  هذه  طبيعة  هي  ما   

عمل الغد بالمغرب؟
< يتمثل السياق التكنولوجي في ظهور تقنيات التواصل 
الحديثة التي مّكنت من تنزيل عملية العمل عن بعد على أرض 
الواقع، حيث أنه يكفي التوفر على جهاز حاسوب أو هاتف 
من الجيل الجديد والربط بشبكة األنترنيت لتنزيل مجموعة 
من التطبيقات حتى نتمكن من التواصل مع أي شخص وفي 
أي مكان، صوتا وصورة بدون تكبد عناء التنقل إلى مقرات 

العمل والمكاتب.
ثم هناك السياق اإليكولوجي حيث أن العمل عن بعد يمكن 
من تقليص اآلثار الطاقية الناجمة عن التنقل من وإلى مقر 
العمل، وباعتماد هذا النمط من العمل يمكن تقليص حركة 
النقل  لوسائل  المفرط  االستخدام  من  والحد  المستخدمين 
الخاصة والعامة، وما يترتب عنه من تلوث وتوتر. وتجدر 



اإلش��ارة إلى أن مؤشر جودة الهواء قد تحسن 
ف����رض الحجر  ب��ع��د إج������راء  م��ل��ح��وظ  ب��ش��ك��ل 

الصحي.
كما أن العمل عن بعد تطور في سياق مجتمعي 
يتسم باإلرهاق واإلجهاد الذين أصبحا يشكالن 
طرف  من  المتبعة  التحفيز  سياسة  أم��ام  عائقا 
المؤسسات، حيث أن العمل عن بعد في بعض 
تحفيزيا  طابعا  يكتسي  أصبح  المتقدمة  الدول 
يرمي إلى تقليص الضغط عن المستخدمين، من 
خالل إرساء نظام عمل مرن يخلص المرؤوس من 
تتبع رئيسه له بشكل لصيق ويعطيه هامش حرية 

أكبر في إنجاز المهام المنوطة به.
من هنا يمكن أن نستخلص أن أسس العمل عن 
ربطها  يمكن  وال  الجديد  بالشيء  ليست  بعد 
بالظرفية الحالية والقول بنهاية المكتبية نتيجة 
أن  ه��و  ال��ي��وم  نالحظه  م��ا  لكن  الجائحة،  ه��ذه 
اإلجراءات المتخذة للحد من هذا الوباء عجلت 
باتخاذ مجموعة من القرارات التي لم تكن ضمن 

جدول األولويات في الماضي القريب.
أشياء كثيرة وتغيرات جوهرية طالت تنظيم 
العمل في وقت وجيز، إال أن الطريق مازال طويال 
تنظيمية من شأنها  إحداث طفرة  يتسنى  حتى 

التخلي عن العمل المكتبي.
في  النظر  إع��ادة  ال��وب��اء  سيفرض   
هندسة بناء المكاتب ومعمار البنايات 
كما  جديدة،  معايير  وف��ق  المكتبية 
بال  تفتح  أبواب  مثال،  الزالزل  فرضتها 
لمس، مصاعد توصلك إلى الطابق الذي 
بناء  واحدا،  زرا  تلمس  أن  بدون  تريد 
معماري للمكاتب بعدد أقل من العمال 

والموظفين احتراما لمسافة التباعد، 
ك��ي��ف ت��ت��ص��ورون م��ك��ات��ب ال��م��غ��رب 

مستقبال؟
بسبب  نعيشها  التي  األزمة  فإن  بالتأكيد،   >
وبنياتنا  مدننا  مالئمة  م��دى  تساءل  الجائحة 
ومكاتبنا لمعايير السالمة المرتبطة بكبح تفشي 

هذا النوع المستجد من المخاطر.
الصعيد  اإلصابة على  تتبع حاالت  من خالل 
الوطني يمكن االستنتاج بأن عدد اإلصابات يرتكز 
أساسا بالجهات التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، 
ومن هنا يمكن أن نتساءل عن نجاعة التخطيط 
العمراني وقدرته على احتواء هذا النوع الجديد 

من المخاطر.
إذن، هل يجب االستمرار في تشييد مدن ذات 
كثافة مرتفعة أو وجب التفكير في نموذج جديد 
يعتمد المدينة المتضامنة والمستدامة التي تأخذ 
بعين االعتبار سالمة األفراد والجماعات وتوفر 
دون  وترفيه  وتسوق  شغل  من  المتطلبات  جل 
وخلق  طويلة  لمسافات  التنقل  إل��ى  ال��ح��اج��ة 
تجمعات كبيرة. وال يمكن أن يتسنى هذا إال ببلورة 
وتطوير ذكاء اجتماعي قادر على استيعاب جميع 

المتغيرات السالفة الذكر.
العمل  سيفرضها  التي  اآلثار  هي  ما   
العالقات  وعلى  اإلنتاج  على  بعد،  عن 

والمهنية؟ االجتماعية 
< بالنسبة لآلثار اإليجابية للعمل عن بعد، فهي 
تتمثل باألساس في إمكانية تنظيم مكان ووقت 
العمل، وبالتالي فهو يتسم بمرونة أكبر، هناك 
أيضا عامل توفير الوقت المرتبط بالتنقل والذي 
الفرصة  "تكلفة  االقتصاد  لعلماء  بالنسبة  يمثل 
الضائعة أو البديلة" في حالة العمل المكتبي، كما 
أن العمل عن بعد يمكن من سهولة التوافق بين 
الحياة الخاصة والمهنية من خالل المرونة التي 

يوفرها.
أما فيما يخص اآلثار الجانبية عن بعد، فنخص 
العالقات  ب��ال��وح��دة وت��ف��س��خ  ال��ش��ع��ور  ب��ال��ذك��ر 

العالقات  وغ��ي��اب  التباعد  نتيجة  االجتماعية 
اإلنسانية، واالقتصار على تبادل مواد رقمية دون 

تواصل حسي.
وانخفاض  التحفيز  ص��ع��وب��ة  أي��ض��ا  ه��ن��اك 
المردودية على المدى الطويل، كلنا يعلم الدور 
الذي تلعبه حركية المجموعة في تحقيق األهداف، 
وكيف أن مجموع المجهودات الفردية ال يمكنه 
أن يتخطى بأي شكل من األشكال مجهود الجماعة 
الحياة  اقتران  أن  كما  التآزر.  بمفهوم  المقرون 
المهنية يطرح بعض األسئلة  بالحياة  الخاصة 
المتعلقة بمتى يبدأ العمل ومتى ينتهي؟ الشيء 
الذي يؤدي إلى خلط من شأنه إحداث ارتباك على 

مستوى التوازن الفردي.
بنهاية  ب��ال��ق��ول  ه���ذا  يسمح  ه��ل   
ضعف  برغم  المغرب  ف��ي  المكتبية 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ف����ي إدارت����ن����ا 

ومقاوالتنا؟
< نهاية المكتبية بالمغرب! ال أعتقد بأنه يمكن 
الجزم بهذا القول، سواء على المدى القريب أو 
المتوسط، كون السياق التكنولوجي الذي يعتبر 
مازالت  المكتبية  انتهاء  نحو  أساسية  رافعة 
تعتريه مجموعة من المعوقات، وعلى رأسها األمية 
الرقمية التي مازالت تعاني منها شريحة هائلة 
بالمرتفقين  األم���ر  تعلق  س���واء  المجتمع،  م��ن 
والزبائن أو الموظفين والمستخدمين. لكن هذا 
اإلدارة  المبذولة من طرف  المجهودات  يلغي  ال 
العمومية ومقاوالت القطاع الخاص من أجل رقمنة 
مجموعة من الخدمات وتحديثها حتى تستجيب 
لمتطلبات األجيال الصاعدة التي لها قابلية أكبر 

للتأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
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على  ع��ام  بشكل   19 كوفيد  جائحة  ستؤثر 
المجال بشموليته، حتى على السكن، أو ما يسمى 
بالسكن االقتصادي والمساحات المحدودة. وكما 
ال حظنا مؤخرا فإن مجموعة من المقاوالت لم 
تعد تهتم ببناء الشرفات، ألنها حسب مجموعة 
من المنعشين تستهلك المال بال جدوى وليس 
لها ضرورة، وهذا خطأ. ففي ظل هذه الجائحة 
اتضحت أهمية الشرفات كمتنفس على مستوى 
الواجهات والمساحات، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى هناك نوع من السكن برز أنه هام للمستثمر 
وهو عبارة عن أحياء مغلقة تتوسطها حديقة، 

وفيها أنشطة لألطفال ومجاالت خضراء، وهي 
تعتبر اليوم أكثر المجاالت التي عبر ساكنتها 

الجائحة والحجر الصحي بشكل إيجابي.
ويضيف المهندس المعماري: »يجب أن تطرح 
المجال  تنظيم  إع��ادة  موضوع  الجائحة  ه��ذه 
تحديات  كورونا  فيروس  فرض  فإذا  والمعمار، 
وتغييرات عميقة طالت االقتصاد، وفرض أولويات 
فاألمر  العلمي..  والبحث  والتعليم  الصحة  في 
وأدوات  آل��ي��ات  ف��ي  النظر  إع���ادة  كذلك  يتطلب 
بعد  معمارية  هندسة  وأي  تعمير  أي  التعمير. 
الجائحة؟ هذا نقاش كبير أجوبته ليست محددة 
الدولة  فهل  السياسي،  بالقرار  مرتبطة  ولكنها 
لديها  وه��ل  ال���ورش؟  ه��ذا  تصلح  ألن  مستعدة 

الشجاعة كي تدخله؟«.
عن  البحث  في  ينخرط  أن  يجب  س��ؤال  ه��ذا 
والسياسيون  المهندسون  اليوم  منذ  أجوبته 
واالقتصاديون  وال���ت���ق���ن���وق���راط  وال���خ���ب���راء 
والسوسيولوجيون، ألن المجال متحرك ودينامي 
البيئة،  البناء،  متعددة:  عوامل  فيه  وتتفاعل 
اإلنسان.. فإذا كانت تصاميم التهيئة ذات مدة 
محددة (أظن 10 سنوات) فهي تصاميم جامدة 
غير متحركة عكس المجال الحي، فحين أتحدث 
معك اليوم على الساعة الثالثة، فلن يكون الجو 
مثل جو الغد في نفس الساعة. كل مجال لديه 
حيويته وتحركه.. بمعنى آخر، هل يمكننا أن نقوم 
أم  المجال؟  أولويات وحاجيات  يراعي  بتعمير 
نبني معمارا جامدا بال حياة وال معالم وال يتأقلم 

مع الكوارث؟ أجمل المدن في العالم هي مدن ليس 
لديها تصميم تهيئة، كمدينة نيويورك مثال، لديها 
متر   200 ب��ع��رض  تحتية وشوارع  بنية  فقط 
السر  وحركة  والميترو  النفق  م��رور  تستوعب 
الشوارع  ب��اق��ي  يقسم  ط��ري��ق  وفوقها  ال��ع��ادي 
وينتهي بأكبر وأجمل حديقة، تمتد على حوالي 

30 هكتارا مثل حديقة الحرية.
لذلك حين نرى العمارات بتفاوتها األنيق في 
نيويورك، نحس بالدهشة. عمارة ب� 100 طابق 
10 طوابق فقط. وهذا ال  وأخرى بجانبها ذات 
يعني أن صاحب المائة طابق قدم رشوة للمقدم 

ليزيد الطوابق، ال بل رأسمال التعبيرات المجالية 
متعدد وثري. والسؤال الذي فرضته الجائحة على 
مجاالت  لدينا  هل  هو  العمل،  مكاتب  مستوى 

للعمران والتعمير التي يفرضها الوباء اليوم؟
»هناك  أن  شيشاوي  جمال  المهندس  ويؤكد 
بيداغوجية  والوظائف،  للعمل  عديدة  مجاالت 
تغييرا  ستشهد  وخدماتية  وتجارية  وصناعية 
حتميا. ستفرض الجائحة ضرورة إعادة النظر 
في التنظيم الوظيفي للمجال، بالشكل الذي يحمي 
ويحبب  للموظفين،  جاذبية  ويشكل  اإلن��س��ان 
التي ليست بالضرورة  العمل  العالقة بمجاالت 

عن  العمل  أو   télétravail طريق عن  فيزيائية، 
بعد. ولكن يجب أن نعرف أن هذا النوع من العمل 
لن يجيب على كل التحديات المطروحة. سيكون 
األبناك  مجال  في  محدودة  مجاالت  في  ناجعا 
الذي  العمل  لكن  واإلدارات،  الخدمات  وبعض 
يتطلب الحضور التقني والحضور الذهني، من 
صعب أن يكون ناجحا عن بعد، فالمكاتب ضرورية 
وإعادة النظر في تصميمها أساسي. فاالعتماد 
على اآلليات في مجال المعمار مثال غير ممكن 
وإال فلن نحتاج للمهندسين المعماريين. نعم إنه 
يكمل ويساعد ولكن في حدود دور وتحرك اإلنسان 
في مجاله وفي محيطه، لذلك علينا إعادة تنظيم 
المجال ليحمي اإلنسان في عالقته مع المحيط 
سواء كان الزبون أو العامل أو الورش بأكمله«.

ويضيف المهندس جمال الشيشاوي أن الدولة 
»تحمي مسؤوليها عبر تحيين القوانين وتجديد 
مباشر  عمل  وفيها  عماال  تضم  التي  األوراش 
وعالقات اجتماعية بإمكانيات محدودة، لكن أرباب 
المقاوالت عندنا يتسمون بالكثير من البخل، ألنهم 
يفكرون فقط في الربح، وهذا لديه تأثيرات في 
بعض األوراش التي برزت فيها مشاكل الوباء، 
بسبب عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة. واألمر ال 
يتعلق بإجراءات تقنية أو بيروقراطية، فهذا يلزمه 
قرار سياسي وإرادة سياسية للدولة، وقد رأينا 
كيف اتخذت الدولة قرارا حازما في خطة الطوارئ 
للتصدي لفيروس كورونا، بل ووجدنا أن المجتمع 
بكامله، والنخب والمقاوالت واإلدارات والعمال 

قد وضعت ثقتها في مؤسسات الدولة. فالقرار 
وأنجى  وحازما  موحدا  ك��ان  للدولة  السياسي 
المجتمع من الكارثة. نفس الشيء يلزمنا إلحداث 
العقارات والمكاتب  بناء  تغيير كبير في كيفية 
إلى  فهذا سيؤدي  الصحية،  السالمة  بمقاييس 
الرفع من المردودية، ألن العمال سيثقون بوجود 
حماية في أمكنة عملهم، وسيحبب لهم هذا العمل 

واإلنتاج أكثر.

ولقاءات  ن��دوات  تطلق  أن  الدولة  على  يجب 
إعداد  في  جماعي  تفكير  إلى  للوصول  للنقاش 
مفتوحة  فضاءات  في  نفكر  أن  ويجب  المجال، 
بالتهوية وتوفر  للعمل، ومكاتب جديدة تسمح 
الوقاية، لخلق دينامية جديدة في عالقات العمال 
والموظفين بعملهم، بدل أن يحسوا كلما جاؤوا 
إلى مجاالت عملهم بالخوف والتهديد المستمر 
فيه  ت��رى  بينما  بالفيروس،  واإلص��اب��ة  بالموت 
هو  هذا  خارجي.  تهديد  دوما مصدر  عائالتهم 
األسلوب  نفس  في  لالستمرار  الخطير  التأثير 
مصممة  وغير  مغلقة  إدارات  لمكاتب  التقليدي 
بالشكل الذي يمكن أن يجعلها تصمد أمام تحديات 

الجائحة«.

البد أن تكون عندنا الشجاعة السياسية 
لدخول ورش الهندسة المعمارية بعد كورونا

المهندس المعماري جمال شيشاوي:

يرى المهندس المعماري جمال شيشاوي 
أن فيروس كورونا سيفرض إعادة النظر 

في هندسة بناء المكاتب ومعمار 
البنايات المكتبية وفق معايير جديدة، 
كما فرضتها الزالزل مثال، كاألبواب التي 
تفتح بال لمس، والمصاعد التي توصلك 
إلى الطابق الذي تريد بدون أن ضغط 

أي زر.
بناء معماري للمكاتب بعدد أقل من 
العمال والموظفين احتراما لمسافة 
التباعد، وفضاءات مفتوحة بتهوية 
أكبر.. هكذا يجب أن نتصور مكاتب 
المغرب مستقبال ومقرات الشركات 

والمقاوالت وحتى المؤسسات العمومية 
ذاتها.

< عادل الزبادي

< جمال شيشاوي
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  فرض فيروس كورونا تغيير العديد من 
عاداتنا وأسلوب حياتنا، ومن المنتظر أن 
تغييرات  سيفرض  بالمكاتب  العمل 
وخفض  التباعد،  مساحة  تهم  جوهرية 
بنهاية  القول  يمكن  فهل  العاملين،  عدد 

المكتبية؟
ت��رت��ب عنه  ك��ورون��ا وم��ا  ف��ي��روس  أن  أعتقد   >
سيفرض، تغييرات متعددة وفي مستويات مختلفة 
العمل  وم��واق��ع  أس��ل��وب  مستوى  على  فقط  ليس 
وطبيعة اإلنتاجية المستقبلية، بل كذلك على مستوى 
هيكلة اشتغال المقاولة واإلدارة، فما وقع اليوم، هو 
أن فيروس كوفيد 19 سرع من وتيرة التغيير الذي 
دخله العالم منذ فترة، فمع العولمة تشكل تطور على 
مستوى أداة العمل بحيث أن الثورة المعلوماتية 
تتطور  لم  ربما  لالشتغال  جديدة  أساليب  أدخلت 
بشكل كبير في بلدنا، لكن في الصين وأمريكا وأغلب 
العمل،  من  النوع  تطور هذا  المتقدمة،  أوربا  دول 
لنصل إلى مستويين من مستويات إمكانية إنتاج 
القيمة المضافة، أي العمل الحضوري والعمل عن 

بعد.
ومع ذلك فحتى العمل الحضوري يجب تنظيمه 
بشكل مختلف ونفس الشيء بالنسبة للعمل عن بعد، 
فهو يستدعي أن يحصل تطور على مستوى األداة 
أرضية  وإي��ج��اد  الرقمية  األداة  وه��ي  األس��اس��ي��ة 
تكنولوجية تكون مواكبة إلمكانية تخزين وحماية 
المعلومة، وتوفير الطاقات واإلمكانيات لتيسير هذا 

العمل.
 هل يسمح هذا بالقول بنهاية المكتبية 
بالمغرب برغم ضعف البنية التحتية في 

إداراتنا ومقاوالتنا؟ 
<أستبعد نهاية المكتبية ونهاية العمل الحضوري 
بشكل نهائي في المدى المنظور على األقل. صحيح 
على  مستقبال  سنشتغل  ول��ك��ن  تعديلها،  سيتم 
المكتبي  أي  ال��ح��ض��وري  ال��م��س��ت��وى  مستويين، 
ومستوى العمل عن بعد، ألن هناك أعماال ال يمكن 
أن نقوم بها إال داخل المؤسسة اإلنتاجية، أي داخل 
اإلدارة التي نشتغل بها. إذن عمليا سندخل مرحلة 
نجدد  أن  بد  ال  وبالتالي  العمل،  ثنائية  الثنائية: 
القوانين الضابطة لهذا العمل وكيف يمكن ضمان 
نفس  في  المردودية  تستمر  لكي  بينهما،  التوازن 
من  أكثر  ونستفيد  تتحسن،  ربما  أو  المستوى 
إيجابيات العمل الحضوري والعمل عن بعد. فالعمل 
عن بعد سيقلص من إمكانيات التنقل من البيت إلى 
العمل، كما يمكن مراجعة العديد من التعويضات، 
مع  كالربط  العمل،  وسائل  في  تغييرات  وإح��داث 
األنترنيت الذي سيصبح على حساب الشركة.. إلى 

آخره من القضايا التقنية.
 ما هي اآلثار التي سيفرضها العمل عن 
بعد على اإلنتاج، إذا كان رب العمل سيوفر 
ثمن اإليجار مثال، ما الذي سيستفيد منه 

العمال واألجراء؟
< أعتقد - بالنسبة لرب العمل - أن العمل عن 
بعد سيدفع في اتجاه آليات وأدوات ووسائل عمل 

التي  ال��دول  المثال،  فعلى سبيل  أخ��رى،  وعالقات 
فيها  يقدم  س��ن��وات  منذ  بعد  ع��ن  العمل  اعتمدت 
من  أو  منازلهم  من  وواجبهم  إنتاجهم  العاملون 
المقاهي، ففي أمريكا تجدين الشاب في الشارع يحمل 
جهازه ويشتغل عليه وهو يسير. ولكن كيف ستتم 
اآلليات على مستوى تأمين الشغل؟ كيف سنراقب 
اإلنتاج؟ في أمريكا مثال كل العاملين عن بعد من 
الضروري أن يحضروا إذا كان هناك عمل حضوري 
الصيغة  يقدموا  كي  األس��ب��وع  في  مرتين  أو  م��رة 
النهائية للمشروع أو يقدموا تقريرا أو غيره... ولكن 
العمل  ع��ن  ستستغني  أن��ه��ا  أعتقد  أع��م��اال  ه��ن��اك 
الحضوري، لذلك فإن العمل الجديد سيدعونا إلى 

تنظيمه والتفكير في إظهار مكاسبه.
وال���ذي  ال��ت��ن��ق��ل  تخفيف  ه��ي  ال��م��ك��اس��ب  وأول 
ستستفيد منه خاصة المدن الكبرى كالدار البيضاء، 
من حيث تراجع كثافة السير واالزدحام وآثار ذلك 
على البيئة وغيرها، كما ستخف تكلفة التنقل وزمنه 
على العمال، سواء بالنسبة للموظفين واألجراء الذين 
يحضرون بسياراتهم أو الذين يتنقلون بوسائل النقل 
العامل  فتناول  بسيطا،  مثاال  وأعطيك  العمومي. 
لوجبة الفطور في المنزل سيستغرق زمنا أقل من 
الفترة التي سيأتي فيها من ليساسفة أو سباتة إلى 
العمل بمكتبه بالدار البيضاء - الميناء، هذا الوقت 
الذي تهدره األطر المتنقلة في التحرك، سنستفيد 
منه في العمل في البيت وربما قد نستفيد منه في 
أشياء أخرى كتربية األبناء. تصوري معي إذا كانت 
المرأة وزوجها كالهما يشتغل عن بعد، فذلك سيعطي 
نفسا آخر للعائلة في الحضور في البيت وسيدفعنا 
إلى ترتيب أمورنا، وكيف نخرج، وكيف نستفيد من 

التجول في الحدائق أو في بعض األنشطة الثقافية 
وقيمة  االجتهاد  ونوعية  الحياة  نوعية  والفنية. 
العمل.. كل هذه األشياء ستأخذ بعدا آخر متجددا 

مستلهما من هذه الثورة الثالثة.
على  بعد«  عن  »العمل  تأثير  هو  ما   
الحركات االجتماعية كالنقابات وممثلي 

المهنيين؟
جميع  شأن  شأنها  فهي  للنقابات،  بالنسبة   >
المؤسسات المهيكلة للمجتمع، وإذا سمعنا الخطاب 
»إن  يقول  فإنه  ماكرون  الفرنسي  للرئيس  األخير 
فرنسا الجديدة ما بعد كوفيد 19 هي فرنسا التي 
يجب أن تغير اقتصادها ومقاولتها، يجب أن تغير 
الدولة  الحاضنة،  الدولة  تغير  أن  ويجب  دولتها، 
الوحدة  بناء  م��ن  توسع  أن  ويجب  االجتماعية، 
األوروبية...« لذلك كل شيء سيتغير بعد كوفيد 19، 
ألن كورونا في اعتقادي من حيث جوهرها ال تختلف 
كثيرا عن الحرب العالمية األولى والثانية، وأزمة 
1929 واألزمة األخيرة التي عاشها العالم عام 2008 

وكادت تقضي على االقتصاد الرأسمالي.
أوقف  كلها،  المجتمع  آليات  أوق��ف   19 فكوفيد 
المدرسة، وأوقف النقل والعمل وشل االقتصاد.. ال 
بد وأن ندخل العالم الجديد برؤية جديدة، بمدرسة 
جديدة، بمقاولة جديدة، يقترن فيها العمل الحضوري 
والمكتبي بالعمل عن بعد، وفيها تفكير جديد لإلنتاج 

رؤي��ة سياسية  وك��ذل��ك  ج��دي��دة،  اقتصادية  ب��رؤي��ة 
تنظيم  كيفية  في  نفكر  أن  بد  فال  جديدة.  ونقابية 
الموظف الذي يشتغل من بيته، ولذلك أعتقد أن علينا 
التفكير في نقابة الغد وهي بالتأكيد ستكون مختلفة 
عن نقابة القرن 19 التي انتهى زمنها، نقابة الخلية 

ونقابة المجلس العمالي.
 هل استعدت النقابات لهذه التحوالت 
الجوهرية في العمل وتأثيرها على عالقة 

العمال باإلطارات المهنية التي تمثلها؟
< أتصور بأن الحركة النقابية غدا ستكون حركة 
المطلبية  فالملفات  العالم،  في  جرى  لما  مطابقة 
سترتبط بالتواصل والهيكلة، إذن نحن مقبلون على 
أن  يمكن  التي  الغد  نقابة  في  للتفكير  كبير  ورش 
تساير التطور الذي فرضه فيروس كورونا، وهو ما 
يفسر تراجع »التنقيب« في العالم بشكل عام، إذن 
أمامنا حركة اجتماعية غير مؤطرة نقابيا، وأمامنا 
عمال وأطر وبرجوازية متوسطة ومهندسون.. ويجب 
أن نطور آليات االستقطاب وآليات الدفاع وآليات 

االشتغال. فالنقابة التي ال تتوفر غدا على أرضية 
العمال  خاللها  م��ن  ي��ت��واص��ل  ناظمة  إلكترونية 
التويتر  وي��س��ت��ع��م��ل��ون  آرائ���ه���م  ع���ن  وي���ع���ب���رون 
والفايسبوك، ال أفق لها. وها أنت ترين معي كيف 
أن ترامب رغم اختالفنا معه، يرد على رؤساء العالم 
عبر تويتر. إذن، الكاتب العام للمركزية النقابية يجب 
عليه كل صباح بدل أن يصدر بيانا أن يكتب تدوينة 
على تويتر في خمسة سطور، يعبر فيها عن رأيه من 

موقف الحكومة ومن موقف البرلمان إلخ..
من حيث الهيكلة والمطالب، سنكون أمام مؤسسة 
جديدة، وهذا طبيعي في تاريخ اإلنسانية، التي مرت 
من اليونان بتنظيم معين وديمقراطية معينة، وصوال 
الحزب  وإلى  اإلسالمية،  تجربتنا  في  الزاوية  إلى 
لهذه  الحال  بطبيعة  المدخل  وسيبقى  والنقابة. 
النقابة الجديدة هو تطوير العمل وتحديث آليات 
ثنائية  على  سيقوم  العمل  أن  وك��م��ا  االش��ت��غ��ال، 
النقابات غدا ستتبنى على  فإن  والبعد،  الحضور 

األقل تنظيميا مبنيا على ثنائية البعد والحضور.
مستوى  على  تغيرا  تتوقعون  ه��ل   
العمل،  تنظيم  وشكل  العمالية  المطالب 
التي  ال��ج��دي��دة  ال��ن��وع��ي��ة  وال��م��ش��اك��ل 
س��ي��ط��رح��ه��ا ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ون��ه��اي��ة 

المكتبية؟
< المشاكل الجديدة لن يطرحها فقط العمل عن 

اجتماعية  ه��زات  العالم  يعرف  أن  أتوقع  بل  بعد. 
كبرى، نتيجة اإلغالق والتوقف عن العمل، مهما كان 
دعم الدول لشركاتها خاصة الكبرى. أما الصغرى 
والمتوسطة فإنها ستكون في مواجهة اإلنهاء أو 
اإلغالق. سنفقد مناصب الشغل بالماليين في العالم، 
ولذا فالسؤال أوال هو كيف سنحافظ على التوازن 

االجتماعي غدا؟
لحسن حظنا في المغرب أن هناك لجنة تشتغل، 
ولحسن الحظ أن جاللة الملك مدد من فترة اشتغالها 
ونتمنى أن تأخذ بعين االعتبار وضعية كوفيد 19. 
شركة »الرام« باألمس ليست هي »الرام« بعد كورونا 
مثال، أما الشركات الصغرى والمتوسطة فحدث وال 
حرج، وبالتأكيد حتى الشركات الكبرى مثل المكتب 
الشريف للفوسفاط ستعاني، فهي في نهاية المطاف 
تشتغل مع شركات صغرى ومتوسطة، وإذا تأثرت 
هذه الشركات فستتأثر الكبرى بدورها، فلذلك ال بد 
من برنامج إنقاذ عام، كما يتحدثون عنه في فرنسا 

واالتحاد األوروبي.
نحن على األقل يجب أن نتحدث وأن نشتغل على 
صياغة برنامج إنقاذ وطني لمواجهة الوضع الذي 
لذلك  الفقيرة،  والطبقات  العاملة  الطبقة  ستعيشه 
على النقابات أن تؤسس لجانا للتفكير � وهذا ليس 
م��ن ب��اب إع��ط��اء ال����دروس � وأع��ت��ق��د أن األخ���وات 
واإلخوان في النقابات يدركون حجم األزمة والمشاكل 
التي ستطرح غدا، أنا فقط أريد إغناء النقاش والدفع 
نحو حوار عميق، فال بد أن يتضمن هذا المشروع 
على  التنموي  النموذج  لجنة  عليه  تشتغل  ال��ذي 

برنامج إنقاذ وطني.
19 عدل حتى من  أن كوفيد  الحظوا معي كيف 
التسمية، كنا سندخل مباشرة في مشروع تنموي 
ندخل  أن  علينا  المتواضع  رأيي  في  واآلن  جديد، 
إلى  ينقلنا  لكي  لإلنقاذ،  الوطني  البرنامج  مرحلة 
البرنامج التوجيهي الكبير الذي سنسير عليه. وثانيا 
أعتقد أن المغرب نجح في برنامج التصدي للجائحة 
المستوى  وع��ل��ى  االجتماعية  المستويات  على 
االقتصادي وعلى المستوى الصحي، والعديد من 
القطاعات نشأت على هامش كورونا وستتطور على 
هامشها، كالمعامل التي تنتج الكمامات، أو اجتهادات 
الجامعات وإنتاج اآلليات. كورونا أعطتنا قوة ذاتية 
التصدي  على  ق��ادرون  أننا  على  النفس  في  وثقة 
لمختلف التحديات، وقد تمت اإلشاهة بهذه التجربة 

المغربية.
 م����اذا ع���ن ال��ت��ح��ول ف���ي ال��ح��رك��ات 
ظل  في  للعمال،  المؤطرة  االجتماعية 
انحسار المكتبية وظهور قواعد جديدة 

للعمل المكتبي أو العمل عن بعد؟
تقوت  إذا  إال  المغرب  في  النقابة  تتقوى  لن   >
يتقوى  ولن  بناءها،  وأعدنا  اإلفريقية  المركزيات 
هذا  ف��ي  صلبة  ن���واة  أصبحنا  إذا  إال  اقتصادنا 
إذا  إال  مدرستنا  تتقوى  ول��ن  اإلفريقي،  االقتصاد 
الرموز  من  رمز  ولدينا  إفريقية،  مدرسة  أصبحت 
التاريخية اإلفريقية هو المغفور له محمد الخامس، 
بعد أن استطعنا أن نؤسس مدارس محمد الخامس 
في أغلب الدول اإلفريقية فسنستطيع صياغة نموذج 
ومن  مدرستنا  حضور  من  يقوي  إفريقي  تربوي 
حضور المدرسة اإلفريقية والمعلم اإلفريقي والمقاول 
اإلفريقي، فنحن بالرغم من كل الصعوبات في قوة 
حركية ستجعلنا في قلب ما أسميها دائما بالمعجزة 
المغربية، التي ستجعل المغرب قادرا على تخطي 

هذه الصعوبات.

عبد القادر أزريع النقابي والفاعل االجتماعي:

أتوقع أن يعرف العالم هزات اجتماعية 
كبرى نتيجة اإلغالق والتوقف عن العمل

يرى الفاعل االجتماعي عبد القادر أزريع أن فيروس كورونا سيفرض 
تحديات جديدة، ليس فقط تلك التي سيطرحها العمل عن بعد، بل 

هزات اجتماعية كبرى سيعرفها العالم، نتيجة اإلغالق أو التوقف عن 
العمل، مهما كان دعم الدول لشركاتها، خاصة الكبرى منها. أما 

الصغرى والمتوسطة فإنها ستكون في مواجهة اإلنهاء أو اإلغالق، 
وسنفقد مناصب الشغل بالماليين. كما يؤكد على أن العمل اليوم 

سيزاوج بين العمل الحضوري والعمل عن بعد وهو ما يستوجب من 
النقابات والجمعيات المهنية المؤطرة للعمال تغيير أسلوب عملها 

لمواكبة هذا التحول.

< عبد القادر أزريع
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أدعوكم إلى رحلة ذهنية معي باتجاه عام 2070، 
باتجاه مستقبل هالمي أو مستقبل »فوق العادة«، 
ألنه يصعب أن ننسج صورة متخّيلة عّما بعد كورونا 
على منوال ما نسجناه في أذهاننا وبحكم تشّبعنا 
بما اعتبرناه وضعا »طبيعيا« حتى اآلن. وفي عتمة 

الكهف الكوروني، ليس لدينا يقين واحد ناهيك أن 
نتحدث عن أي يقين في أي مجال، في السياسة، 
واالقتصاد، وتدبير الصحة العامة، وما إلى ذلك. 
فكيف سيتخّيل المؤّرخون والفالسفة وقتها ما حدث 
عام 2020، وكيف فرض وباٌء خفُيّ المالمح هادُئ 
الّزحف اإلقامَة الجبريَة علينا كمواطنين في أغلب 
الدول، ومنع عناق المحّبة األسرية والمواساة في 
والمالعب،  والمتنزهات  المطاعم  وأغلق  الجنائز، 
وأق��ع��د ال��ط��ائ��رات على أرض��ي��ة ال��م��ط��ارات، وصّد 

األبواب أمام التجارة وبقية حركيات االقتصاد في 
الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب.

أهّم ما يثيره هذا الوباء هو صعوبة المقارنة بين 
ما كان قبل كورونا وتخّيل ما قد يأتي بعدها. نحن 
في حقبة الخوف المطلق والترّقب الالمتناهي، أو 

زرقاء  بعيون  المنجرة  المهدي  ال��ّراح��ل  ق��ال  كما 
اليمامة في آخر مؤلفاته »اإلهانة في عهد الميغا 
إمبريالية« الّصادرعام 2004، »لقد أصبح الخوف 
الوطني  المستوى  للتدبير السياسي على  وسيلة 
كما على المستوى الدولي. والواليات المتحدة تقّدم 
لنا في هذا المضمار نموذجا للفعل السياسي الدولي 
بالغ الحساسية، ومن ثم ذا خطورة معينة، وهذا 
يعني أنها تستخدم وسائل فاشية، بحيث أن الحق 
وال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة ل��م ي��ع��د ل��ه��ا م��ك��ان ف��ي هذه 

الممارسة«.
وكما تابعتنا في أبريل الماضي، حاولت حكومة 
ترامب مصادرة صناديق الكمامات في مطار هونغ 
كونج، وأغرت مختبر كيورفاك CureVac في مدينة 
أجل  من  دوالر  بمليار  برشوة  األلمانية  توبنغن 
ال��م��ن��ت��ظ��ر حصريا  ال��ج��دي��د  ل��ق��اح��ه��ا  اس��ت��خ��دام 
لألمريكيين، وطبعا لترامب في ذلك مآرب خاصة في 

عام انتخابات الرئاسة األمريكية. 
ينطوي التفكير في الغد على سلسلة طويلة من 
أسئلة  م��ن  ط��وي��ل  ط��اب��ور  ب��م��وازاة  الاّليقينيات 
المادية  المضاعفات  م��دى  هو  فما  المابعديات. 
والبنيوية لهذا الوباء؟ وكيف هي طبيعة التحّوالت 
النفسية والذهنية والسلوكية لدى الفرد واألسرة 
والمجتمع بين الماقبل والمابعد؟ ومن بعديات هذه 
الجائحة أيضا، أّي مؤّشر تاريخي موضوعي يمكن 
أن ندّون به حقبة كورونا؟ على أّنها مرحلة مفصلية 
قد تكون أكثر عمقا وتأثيرا من سقوط جدار برلين 
ونهاية الحرب الباردة في نوفمبر 1989، أو حقبة 
مطّية  الجديدة  الليبرالية  اتخذتها  التي  العولمة 
مطواعة منذ الثمانينات من القرن الماضي، والمرحلة 
الكولونيالية في الستينات، وحقبة اإلقطاعية في 
القرن التاسع عشر، وانتشار الحداثة في النصف 
الثورة  وقبلها  ع��ش��ر،  الثامن  ال��ق��رن  م��ن  الثاني 
الصناعية في القرن الخامس عشر، وهكذا دواليك 
التاريخ  ف���ي  ال��ك��ب��رى  ال��م��ن��ع��رج��ات  ت��ع��ّق��ب  ف���ي 

البشري.

حيرة إزاء المابعديات!

حول  جديدة  مرّكبة  أسئلة  تثير  كورونا  حقبة 
السبيل لتفكيك تلك المابعديات وتركيب منظومة 
وتوازن  الدولية  والعالقات  االقتصاد  في  جديدة 

القوى ودور الدولة ومسؤوليتها عن األمن البشري 
عن  الدفاعي  األم��ن  مجرد  وليس  البيئي،  واألم��ن 
المحاكم  بناء  أو  الممتلكات،  حراسة  أو  الحدود، 
والسجون. لكنها في الوقت ذاته، تحسم مابعدياٍت 
قديمًة ظّلت عالقة في تفكيرنا السياسي والفلسفي 
منذ عام 1989 وهي أسئلة ما بعد الحرب الباردة، 
منذ  البنيوية  بعد  وم��ا  الحداثة،  بعد  ما  وقبلها 

سبعينات القرن الماضي.
حقبة كورونا تؤسس لقطيعة مع هذا التذبذب 
في تركيب منظومة اقتصادية وسياسية جديدة وتلّح 
المناسب  اللفظ  نظري  في  وه��و  التقريض،  على 
الوجود  الغرب، لمنظومة  Critique لدى  لمفهوم 

البشري صّحيا واقتصاديا وسياسيا وفلسفيا. 
عند االنشغال بأسئلة المابعديات، ال أنظر إلى 
الشمولي  بمنحاها  المستقبلية  الدراسات  أهمية 
الجيوستراتيجي  باالستشراف  أتمّسك  ما  بقدر 
النقدي الذي يتجاوز بحكم حّدة الاليقينيات الّراهنة 
ما سمي the post-structural turn أو منعرج ما 
بعد البنيوية بفعل مظاهرات عام 1968 أو فلسفة 
اليسار الفرنسي الذي تضامن معه وقتها اليسار 
أو  المستقبلية  ال��دراس��ات  انتقلت  لقد  األمريكي. 
االستشرافية في العقود الخمسة الماضية من توّقع 
تخطيط  إلى  العلمي،  الخيال  بمنظور  المستقبل 
وبلورة مستقبالت بديلة على المستوى المجتمعي 
الخارجي وأيضا على المستوى الداخلي بالنسبة 
لألفراد، أي البنية االقتصادية والسياسية وأيضا 
بنية الذات أو الكيان الفردي والمجتمعي. فأصبحت 
صحة الفرد واألسرة وسالمة الحي والمدينة ُعملة 
صعبة في معادلة التنمية ومركزية في الحديث عن 

العالقة بين المجتمع والدولة.
عن  المدافع  الفرنسي  الفيلسوف  يقول  وكما 
اإلنسانية ميشيل ِسيّر Michel Serres في كتابه 
»العودة إلى العقد الطبيعي«، تصبح لدى الفلسفة 
»مهمة إعادة فحص جميع مفاهيمها القديمة مثل 
الموضوع واألشياء والمعرفة والعمل... وكلها مبنية 
المحلية  القواطع  بفعل  السنين  آالف  م��دى  على 

الموضوع  بين  المسافة  ي��ح��دد  مما  األس��اس��ي��ة، 
والشيء ويمتد على طولها دور المعرفة والعمل. 

وقياس هذه المسافة هو ما يحّددهما«.
هو استشراف نقدي يستلهم اجتهاده من فلسفة 
ما بعد البنيوية ويسعى ألن يصبح كّل ما هو كوني 
أسباب  بفعل  العالم  انقسم  أن  بعد  خاصا  أم��را 
سياسية هشة، وتغّلب خطاٌب على آخر بعيدا عن 
التصّور األفالطوني أو اإلنساني الشامل. منذ قرن، 
أّسسنا عصبة األمم، وبعدها األمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية والّصليب األحمر الدولي، واليوم 
نكتشف أننا بال ترسانة علمية وال إدارية فّعالة، ال 
في نيويورك وال جنيف لضمان الصحة العامة، وقد 
تبين أنها أحد العالقين خارج الحدود التي رسمها 
ميثاق األمم المتحدة بشأن الدفاع عن األمن والسلم 
عام  فرانسيسكو  سان  في  توقيعه  منذ  الدوليين 

.1945
وأحد  البريطاني  الفيلسوف  هنا  أستحضر 
مؤسسي الدراسات االستشرافية بالصدفة أوالف 
نظريته  بنى  الذي   Olaf Stapledon استيبلدون 
العامة للواقع وِصلتها بمستقبل اإلنسانية والكون 
على فكرة »التطّور الكوني«، وبلور بها نظرية علمية 
بين  الوقت  لتدفق  وتفسيريا  وصفًيا  نمًطا  تقّدم 
الماضي والحاضر والمستقبل: هي بنية السردية 
المتسلسلة داخل روايتْي الحاضر والمستقبل. لم 
يكن استيبلدون يعتبر نفسه دارسا للمستقبل بقدر 
ما قّدم كتاباته على أّنها من قبيل »صنع األسطورة«. 
واليوم، يعمل الباحثون في مركز أوالف استيبلدون 
ليفربول  ف��ي ج��ام��ع��ة  االس��ت��ش��راف��ي��ة  ل��ل��دراس��ات 
البريطانية على تعزيز الصلة بين فلسفة الحاضر 
وفلسفة المستقبل من أجل استيعاب هذه اللحظة 
م��ن مستقبل  أك��ث��ر  وس��ي��اق  ال��راه��ن  ف��ي سياقها 

مرتقب.

رؤية األبعاد المتعددة

لم يعد الخيال العلمي من أساطير المستقبل، بل 
رافدا من روافد تخّيل شّتى المابعديات. ولو جاءت 
»القايدة حورية«  مشاهد الحجر الصحي وخروج 
حركة  وتوّقف  آسفي،  في  الميدانية  جوالتها  في 
أفالم  من  فيلم  في  العالم  في  والتجارة  الطيران 
هوليود قبل عام، لكّنا سنعتبرها من قبيل الخيال 
ومدى  بشرودها  نستخف  وربما  الجامح  العلمي 
نعايش  اليوم  لكننا  المعاش.  واقعنا  عن  بعدها 
الحيرة ونرتبك بفعل تضخم اإليمان لدينا بالقطعية 
افترضنا  كما  الطبيعية،  الحياة  وأزلية  العلمية 
يمثل  ل��ذل��ك  وق����رون.  وع��ق��ود  ل��س��ن��وات  مخطئين 
االستشراف الجيوستراتيجي النقدي في نظري جسر 
العبور إلى حقبة ما بعد كورونا. وأستحضر هنا 
مفهوما مهما لمدير مركز ضمير المستقبل في والية 
حول   Tom Lombardo لومباردو  توم  أريزونا 
 Cosmic« ش��يء  ك��ّل  ومستقبل  الكوني  »ال��وع��ي 
 Consciousness and the Future of
Everything إذ يقول أن عبارة »مستقبل كل شيء« 
ال تشير إلى أبعاد المستقبل المختلفة في أنساقها 
والنفسية  واالجتماعية  والبيئية  التكنولوجية 
الكبيرة«  »الصورة  وأيضا  بل  فحسب،  والدينية 

للوجود والواقع ككل.
هذا االستشراف النقدي يستمّد إلهامه وتصّوره 
للمستقبل من فلسفة ما بعد البنيوية، ولم نصل إلى 

االستشراف الجيوستراتيجي النقدي عقب الجائحة:

في المجال الطبي 
وعلم األوبئة، نحن 

نعاني حيرة في 
توليد المعرفة وُعْسرا 
في بلورة االستشراف 

على الرغم من كثرة 
الدراسات واجتهادات 

الخبراء. نحن أمام 
اثنين من 

السيناريوهات 
الرئيسية إذا قمنا أو 
لم نقم باحتواء الوباء

قراءة الطالع لعالم 2070 بكرة 
كورونا البلورية

قبل أيام قليلة، قدم 
محمد الشرقاوي أستاذ 
تسوية النزاعات الدولية 
في جامعة جورج ميسن 
بواشنطن، وعضو لجنة الخبراء في األمم 
المتحدة سابقا، محاضرة بمؤسسة عبد 
الكريم الخطيب للفكر والدراسات، كانت 
بعنوان "االستشراف الجيوستراتيجي 
ومآل النيوليبرالية عقب حقبة كورونا"، 
لكن الشرقاوي اختار تحويل عصارتها إلى 
مقالة ترسم بريشة الخبير مالمح مستقبل 
"فوق العادة" للعالم بعد الجائحة، من 
خالل التركيز على خمسة تحّوالت بنيوية 
رئيسية في ميزان العالقات الدولية 
والنظام االقتصادي العالمي.

< محمد الشرقاوي د. محمد الشرقاوي
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مرة،  م��ن  أكثر  وتمديده  الصحي  الحجر  مرحلة 
وتخبط المستشفيات والمختبرات في تحديد سبيل 
وقائي موحد، ناهيك عن لقاح أو عالج فعال وضياع 
البوصلة حتى داخل منظمة الصحة العالمية، إال 
بفعل البنية النيوليبرالية التي شجعت على إطالق 
والتعليم  العامة  الصحة  في  الخاص  القطاع  يد 
ومرافق حيوية أخرى كالبحث العلمي واالستشراف 
االستراتيجي. فتحّولت الدولة سواء في الشمال أو 
والّشركات  األثرياء  لمصالح  راعية  إلى  الجنوب 
متعددة الجنسيات وتقليص الضريبة عليها بنسبة 
أقل من نسبة الضريبة على الدخل الفردي، بل تتعدد 
تبريرات قوة المال بأن الثراء في أعلى المجتمع 
سيحقق التنمية وسيخلق فرص عمل يستفيد منها 
البسطاء في أسفل السلم االجتماعي، أو كما دعا 
الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغن القتصاديات 
 Trickle-down ال�����ع�����م�����ودي  االن�����ت�����ش�����ار 

 .Economics
قد يصحبنا في هذه الرحلة الذهنية نحو 2070 
الكاتب الفرنسي فولتير الذي نحت عبارة »فلسفة 
التاريخ« وغيُره من ذوي النظرة غير الزمنية للتاريخ، 
وكيف تتباين مساراُت التمييز بين تاريخ يسّجل 
تاريخ  تاريخ تخمينية، وفلسفة  الوقائع، وفلسفة 
نقدية. قد نحتاج ألكثر من اجتهادات أرنولد توينبي 
في مؤلفه الّشهير »دراسة في التاريخ«، وخالصات 
التاريخ«، وحتى  »فكرة  روبن كولينوود في كتابه 
ألكثر من تمّعن كارل لويث في مؤلفه الشهير »معنى 
التاريخ«. هل سيحتاج مؤّرخو وفالسفة عام 2070 
بمقاييس  مختلف  »ك��ورون��ي«  لعمران  جديد  لعلم 
التباعد االجتماعي وحتمية ارتداء القناع أو الكمامة 
على مدار الساعة على غرار تجربة ابن خلدون عندما 
مة« عام 1377؟ أم سيكتفون  انكّب على صياغة »المقَدّ
ب��ط��رح ت��اري��خ��ي أك��ث��ر وض��ع��ي��ة، وإل����ى أي حد 
سيتمّسكون بالّسببية الكورونية إزاء ما سيالحظونه 
االقتصادية  ومنظوماتنا  المعيشي  واقعنا  ف��ي 
أّن مظالم مرحلة  أم  وسلوكياتنا األقل اجتماعية، 
العولمة كانت موجودة أصال بانتظار حادث مأساوي 

يقنع بضرورة طّي الّصفحة عليها؟ 

معركة كونية بال أمم متحدة!

يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه 
»ينبغي الدفاع عن المجتمع« أن المنتصرين في أي 
السياسية  هيمنتهم  يستخدمون  اجتماعي  نزاع 
التاريخية  الوقائع  الخصم بشأن  لدحض صيغة 
لصالح خطاب الدعاية أو البروباغوندا لديهم، أو 
أو   négationnisme historique يمسيه  م��ا 
 denialisme السلبية التاريخية، أو ما قد يصل إلى
أو اإلنكار لما حدث. لكن من المؤكد أن ما نسّلم به 
من قطعيات علمية بشأن الصحة العامة لن يصمد 
أمام صدمتنا عندما نخرج من الكهف الكوروني، 
لنكتشف أن عملية إعادة البناء قد تستدعي مسح 
الطاولة برّمتها، وتحديد منطلقات جديدة للتشريح 
والتركيب والتخطيط. وكما يقول هيجل، الفلسفة 
مجّرد  فهي  التاريخ،  لتفسير  متأخرة  دوما  تأتي 
»تفسير لما هو منطقي في الواقع«، وأّن الحصيلة 
ما  إل��ى  »تستند  واقعي  هو  ما  لتحديد  النهائية 
ُيعترف به أّنه عقالني«. إذن كيف نضمن أي عقالنية 
نقدي  جيوستراتيجي  اس��ت��ش��راف  ف��ي  ج��دي��دة 
للسنوات المقبلة عندما نخرج من الكهف الكوروني؟ 
الجيوستراتيجي  البعد  ه��ذا  حتمية  يؤكد  وم��ا 
بالنسبة للمغرب مثال على المستويات المغاربية 
والمتوسطية واألفريقية والمشرقية، أننا لم نخض 
المعركة مع كورونا حتى اآلن كمجتمع دولي أو 
في  متضامنة  إقليمية  تحالفات  أو  متحدة  أم��م 
السراء والضراء، بقدر ما خضنا ونخوض معارك 
أحادية تعّول فيها الحكومات والشعوب على ذاتها 
وقدراتها وحدسها في المشي قدما كمن يخطو فوق 

البيض ويخشى تكسيره. 
حقبة كورونا ال تؤسس للحظة تاريخية موّحدة 
بين سائر الجغرافيات ومستويات التقدم والتخلف 
فيها  تتعثر  ك��ون��ي��ة  ل��ح��ظ��ة  ت��م��ث��ل  ب��ل  ف��ح��س��ب، 
شركات  من  أربعين  قرابة  وتتسابق  الحكومات، 

األدوية والمعاهد األكاديمية البتكار لقاح لن يكون 
قابال لالستخدام إال في منتصف 2021 على أقل 
تقدير.إذن، هل سيكتب المؤرخون والفالسفة عن 
قطيعة معرفية وسلوكية وبنيوية بين من كّنا قبل 
ال��ج��ائ��ح��ة وم���ن س��ن��ك��ون ب��ع��ده��ا وس���ط حيرتنا 
المستمرة في تحديد مالمح المعركة؟ وحتى في 
المجال الطبي وعلم األوبئة، نحن نعاني حيرة في 
توليد المعرفة وُعْسرا في بلورة االستشراف على 
الرغم من كثرة الدراسات واجتهادات الخبراء. نحن 
أمام اثنين من السيناريوهات الرئيسية إذا قمنا 
أو لم نقم باحتواء الوباء. وأستحضر هنا دراسة 
مهمة أنجزتها كلية إمبريال البريطانية توّصلت 
إلى خالصتين: أولهما، سيلقى 40 مليون شخص 
حتفهم إذا لم نقاوم كورونا. وثانيهما، إذا سعينا 
لمواجهة هذا الوباء، فإّن عدد الوفيات سيتجاوز 
مليون ضحية على األقل. وبالنسبة للدول األفريقية 
ومنها المغرب، تنّبه منظمة الصحة العالمية إلى 
إلى  األول  ال��ع��ام  ف��ي  الوفيات  تصل  أن  احتمال 
190000، وعدد اإلصابات بفيروس كورونا إلى 44 

مليون شخص.

دحض لمقولة الحياة »الطبيعية«

سؤال آخر سيتفاعل معه مؤّرخو وفالسفة عام 
2070 بنظرتهم إلى الوراء إلى محنتنا: هل سنعود 
الحياة  إل���ى  حقيقة  ال��ع��ش��ري��ن��ات  ب��ش��ري��ة  ن��ح��ن 
تاريخي  م��ف��ه��وم  أص���ال  ه��ن��اك  وه���ل  الطبيعية، 
واجتماعي قاّر عن »الحياة الطبيعية« أو »الوضع 
الطبيعي«؟ منذ عهد ابن خلدون بدأ الحديث عن 
حركية العمران البشري، وانتشر السجال عن البناء 
على  المختلفة  التضامن  ونظريات  االجتماعي 
مستوى األسرة والقبيلة والمدينة والدولة الوطنية 
عند علماء االجتماع اآلخرين، مثل أوغست كونت 
تقدم  سلسلة  التاريخ  واعتباره  الوضعي  وفكره 
أي  على  كورونا  حقبة  فهل ستنطوي  اجتماعي. 

توّلد  لكي  ك��ورون��ا  قبل  م��ا  م��ع  هيغيلية  جدلية 
مضاعفات الجائحة وما قد نعتبره وضعا »طبيعيا« 
جديدا، وإلى أين يتجه هذا التقابل أو التضاد أو 
التفاعل الذي ال يزال يرجح الكفة لكورونا، ويدحض 
حميميتنا  وط��ق��وس  العلمية  مسلماتها  س��ائ��ر 

االجتماعية.
أعتد بما قاله ابن خلدون بشأن الحياة »الطبيعية« 
بأنها حركية التحّول المستمر بال توقف. ويوضح 
قائال »من الغلط الخفي الّذهول عن تبدل األحوال 
األيام  ومرور  العصور  بتبّدل  واألجيال  األمم  في 
وهو داٌء دِوٌيّ شديد الخفاء. وذلك أن أحوال األمم 
وتيرة  على  ت��دوم  ال  وِنَحَلهم  وعوائدهم  والعالم 
واحدة ومنهاج مستقّر. إّنما هو اختالٌف على األيام 
واألزمنة وانتقاٌل من حال إلى حال. وكما يكون ذلك 
في األشخاص واألوقات واألمصار، فكذلك يقع في 

اآلفاق واألقطار واألزمنة والدول«.
التي  التحوالت  كافة  لتحليل  الوقت  يتسع  لن 
أترّقبها ما بعد 2020 في الصلة بين الفرد واألسرة 
واالستراتيجية االقتصادية والنظام السياسي، أو 
تأثر الذات والبنية بمضاعفات كورونا. لذلك، سأرّكز 
ميزان  في  رئيسية  بنيوية  تحّوالت  خمسة  على 
العالقات الدولية والنظام االقتصادي العالمي. أّوال، 
تنافس القوى العظمى الذي أصبح ُيختزل في قناعة 
الصين بزحزحة الواليات المتحدة عن قيادة العالم. 
ثانيا، هل تمثل استراتيجية دول شمال أوروبا، 
مثل ألمانيا والدول اإلسكندنافية، أفضل اجتهادات 
المرحلة خاصة النموذج السويدي والتعويل على 
مناعة القطيع. ثالثا، كيف تؤثر كورونا على تركيبة 
مجلس األمن وموازين القوة بين الخمسة الكبار. 
إلى  تحّولت  التي  الجديدة  الليبرالية  مآل  رابعا، 
النقد  صندوق  بوصايا  عرفي  اقتصادي  دستور 
الواقع  حتمية  وخامسا،  الجنوب.  لدول  الدولي 
االفتراضي أو الكينونة االفتراضية في إدارة الحياة 
الشخصية والعامة في مجتمعات ما بعد كورونا 

أن نجح العالم في الحّد من تفّشيها.

هل ستنطوي حقبة 
كورونا على أي جدلية 

هيغيلية مع ما قبل 
كورونا لكي توّلد 

مضاعفات الجائحة وما 
قد نعتبره وضعا 

"طبيعيا" جديدا، وإلى 
أين يتجه هذا التقابل أو 
التضاد أو التفاعل الذي 

ال يزال يرجح الكفة 
لكورونا ويدحض سائر 

مسلماتها العلمية 
وطقوس حميميتنا 

االجتماعية

ثمة سؤال في قلب االستشراف النقدي: من 
كان مّنا يستطيع التنبؤ قبل عام أو خمسة أعوام 
بقدوم جائحة كورونا؟ وهذا رّد أّولي على من 
ي���ش���ك���ك ف�����ي ال������ج������دوى م�����ن االس����ت����ش����راف 
من  إن  يقول  من  أو  النقدي  الجيوستراتيجي 
السابق ألوانه االجتهاد لرسم مالمح المستقبل 
لمضاعفات  النهائية  الحصيلة  ف��رز  بانتظار 
كورونا علينا أفرادا وجماعات وحكومات وأنظمة 
عشر  اثنا  هناك  ك��ان   ،2020 قبل  اقتصادية. 
شخصا في العالم ممن حملوا هّم احتمال تفشي 
أوبئة عارمة جديدة ودّقوا ناقوس الخطر بالفعل. 
أح�����د ه������ؤالء ب���ي���ل غ��ي��ت��س م���ؤس���س شركة 
مايكروسوفت عندما نّبه الرئيس المنتخب ترامب 
وول  في  نشرها  مقالة  في   2016 ديسمبر  في 
ستريت جورنال، بعد أن استعرضها في حديثه 
في منصة Ted Talkعام 2015 عندما قال إن 
جديد«.  وب��اء  لمواجهة  مستعدا  ليس  »العالم 

واستند في توقعاته آنذاك إلى دراسة قام بها 
 Institute for  المعهد األمريكي لنمذجة األوبئة
Disease Modelingبناء على سابقة ما ُعرف 
مليون   50 قتلت  التي  اإلسبانية  باألنفلونزا 
شخص عام 1918. غيتس توقع أيضا أن تنتشر 
أوبئة جديدة مّرة كل عشرين عاما، بعد أن استمع 
 Vaclav ألطروحة عالم األوبئة فاكالف سميل
Smil من جامعة Manitoba في كندا، والذي 
 Globalأثار المخاوف من وباء قادم ضمن كتابه
Catastrophes and Trends »كوارث وتوجهات 

عالمية« الصادر عام 2008. 
أيضا تقرير االستخبارات األمريكية عن تقييم 
التهديدات في العالم عام 2018، وقد نّبه إلى ما 
وصفه »ساللة جديدة من فيروس خبيث يسهل 
نقله بين البشر ويمثل تهديًدا جسيما«. ونفس 
التحذير عّبر عنه مدير مركز أبحاث وسياسات 
مايكل  مينيسوتا  جامعة  في  المعدية  األوبئة 

أوسترهولم Michael Osterholm الذي قال 
 Foreign Affairs في مقالة نشرها في مجلة
إّن »الوقت ينفد لالستعداد للوباء القادم. يجب 
أن نتصرف اآلن بحزم وتركيز على الهدف«. وقبل 
استشرافا  الدكتورأوسترهولم  قدم  فقط،  أيام 
لما يصفه  ال��ّش��يء  ي��ؤّرق��ن��ا بعض  ق��د  ج��دي��دا 
 ،leaky bucket virus »فيروس الّدلو المثقوب«
ويدحض فرضية أن الفيروس سيرحل عنا من 

تلقاء ذاته.
• أوال، ارتداء القناع أو الكمامة ال يحميك إذا 
مصاب  شخص  م��ن  قريبة  مسافة  على  كنت 
من  ب��داًل  دقائق،  عشر  يمنحك  وقد  ب�الفيروس 

خمس، لتجنب اإلصابة بالوباء.
• ثانيا، من المحتمل أن يصاب ما بين 60 إلى 
70 في المائة من األمريكيين أي مائتا مليون من 
مجموع سكان الواليات المتحدة البالغ عددهم 

330 مليون نسمة. 

ثالثا، لن يكون هناك ضمان لتلقيح فعال   •
حتى إذا توصلنا إلى ابتكار لقاح معين يوفر 
حماية قصيرة المدى فقط. كذلك، التعجيل في 
بعض  على  نظره  في  ينطوي  لقاح  أي  إنتاج 

المخاطر. 
• رابعا، ستكون الفترة المقبلة أحلك أيامنا 
مع كورونا، ونحن بحاجة لزعامة ِقَيمية ال تقلل 
للجميع  بل تسمح  أمامنا،  هو  ما  من خطورة 

برؤية كيف يمكن تجاوز هذه الكارثة. 
الخالصة الخامسة الرئيسية التي ينصح بها 
الدكتور أوسترهولم هي عدم البقاء في أمكنة 
مغلقة والخروج إلى الهواء الطلق وإلى الطبيعة 
حيث تتبدد الهباءات الجوية أو aerosols بشكل 
منشدي  م��ن  مصابا  أن  كيف  ويتذكر  أس���رع. 
الترانيم الدينية في إحدى الكنائس كان ينشد 
مدة ساعتين ونقل الفيروس إلى 42 من أصل 

األشخاص الستين الحاضرين.

هل كانت كورونا تحت الرادار؟
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صراع جديد على قيادة العالم
من  س��ؤال  التحوالت  مقّدمة  ف��ي 
التنافس  هذا  بدا  العالم؟  سيقود 
جليا بين بيجين وواشنطن وقناعة 
أنهم  ال��ص��ي��ن��ي��ي��ن  ال��م��س��ؤول��ي��ن 
سيستطيعون أن يصبحوا »منقذي 
تسويق  في  يأملون  هم  ال��غ��رب«. 
الخطاب أن الصين هي الطبيب ومختبر الصحة 
وكما  ال��ض��رورة.  بحكم  للعالم  بالنسبة  العامة 
هبطت  م��ارس،  من  عشر  الثاني  ففي  تتذّكرون، 
طائرة صينية في روما التي كانت حينها عين 
العاصفة أو مركز أوروبا لتفشي فيروس كورونا، 
وعلى متنها تسعة خبراء في مجال الصحة العامة 
و31 طًنا من اإلم��دادات الطبية بما فيها وحدة 
الطبية،  الحماية  وم��ع��دات  ال��م��رك��زة،  العناية 
شعر  بعدما  للفيروسات،  ال��م��ض��ادة  واألدوي����ة 
اإليطاليون أنهم ُخِذلوا من ِقَبل الدول األعضاء 
األخرى في االتحاد األوروبي. وفي مبادرة رمزية 
أخرى تنُمّ عن مغزى مثير، عرض رجل األعمال 
بابا،  علي  مجموعة  س  مؤِسّ ما،  جاك  الصيني 
التبرع بتقديم 500 ألف وحدة الختبار اإلصابة 
بفيروس كورونا ومليون كمامة طبية للواليات 
نافذة مفتوحة  الصين تعتبر كورونا  المتحدة. 
للحلول محل الواليات المتحدة في قيادة العالم، 
بعد أن تحوّلت إلى »ورشة العالم« خالل العقود 
رت ربع المصنوعات  الثالثة الماضية،  لكونها وَفّ
االقتصاد والحائز  يقول أستاذ  العالم، كما  في 
 Paul ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل ب����ول ك���روج���م���ان

.Krugman
يبدو أن فيروس كورونا قد يكون »األمر األكثر 
إيجابية« الذي حدث بالنسبة لالقتصاد العالمي 
االقتصاد  خبير  ويعتقد  األخيرة.  السنوات  في 
الجديد  كتابه  في   Peter Zeihan زيهان  بيتر 
 Disunited Nations: The Scramble for
Power in an Ungoverned World، أن الصين 
تمثل ورشة التصنيع العالمية، وأنها من حيث 
القيمة المطلقة، تعّد أكبر مستفيد من هذا النظام 
الذي تقوده الواليات المّتحدة. فقد نجحت سياسة 
األراضي  تحويل  في  واألوروب��ي��ي��ن  اليابانيين 
الصينية إلى مناطق نفوذ إمبراطورية، قبل أن 
ينهي األمريكيون تلك االستراتيجية. وقد تطلبت 
الحجم  اقتصادات  الصين  في  التصنيع  براعة 
الكبير لبالد تحّولت جميعها إلى نظام حكومي 

واحد«.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية أيضا بنهج 
الصين في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، 
مما يجسد ترويجا مغاليا للدبلوماسية العامة 
والقوة الناعمة الصينية. وقد وصف المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس 
التعاون الصيني اإليطالي بأنه »مثال مثلج للصدر 
 Zhang على أواصر التضامن«. ورّد تشانغ جون
Jun مندوب الصين لدى األمم المتحدة، بقوله 
»الصديق المحتاج هو الصديق بالفعل. سنفعل 
كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان األخرى على 
محاربة الفيروس«. باختصار، تتفوق الصين ذات 
النظام االستبدادي عام 2020 على القوة الناعمة 
للواليات المتحدة في أوروبا، والتي أعيد بناؤها 
التي صممتها واشنطن  بفضل »خطة مارشال« 
بعد الحرب العالمية الثانية. واليوم تعايش بكين 
عالمية في مجال  رائدة  تاريخية وكأنها  لحظة 
الصحة العامة، وعلى استعداد لتوّلي أدوار أخرى 

في زعامة العالم.
االقتصادية  قوتها  رغ��م  الصين  تنجح  لن  لكن 
ودبلوماسيتها العامة في تقويض ريادة أمريكا، 
وال أقول زعامة أمريكا، للعالم. لقد بدأ تقلص دور 
أمريكا ونفوذها منذ ظهور أخطاء استراتيجية 
وخطايا أخالقية خالل حرب العراق عام 2003، 
االقتصادية  بالحمائية  المنحى  ه��ذا  وت��ع��زز 
واالنعزالية السياسية خدمة لشعار ترامب »أمريكا 
الحزب  ف��ي  ال��ي��س��اري��ة  األوس����اط  وت��ح��ّن  أوال«. 
الديمقراطي وخارجه إلى ما كانت عليه أمريكا 
بفضل المبادئ األربعة عشر التي سطرها الرئيس 
وودرو ولسن عقب الحرب العالمية األولى وألهمت 
بفكرة عصبة األمم، وخطة مارشال التي تبناها 
الرئيس روزفلت للمساعدة في إعادة إعمار أوروبا 
بعد 1945، وأيضا تفكير الرئيس جون كينيدي 
الوكالة  وتأسيس  الصديقة  الدول  مساعدة  في 
األمريكية للتنمية الدولية في بداية الستينات. 

يعتقد فرانسيس فوكوياما في مقالته األخيرة قبل 
أسبوع، أن الواليات المتحدة تستطيع تجاوز هذا 
االنكماش في مكانتها في العالم، وأنه إذا نجح 
البيت  في  الرئاسة  استعادة  في  الديمقراطيون 
األبيض في الثالث من نوفمبر المقبل، سيمكن 
الحّد من الضرر الذي لحق بالمؤسسات الدولية 
بالنظر إلى أّن جوزيف بايدن سياسي يساري من 
أو  الدولية  بالنزعة  التقليدية، ويؤمن  المدرسة 
األممية internationalism وبالتالي، تستأنف 
الواليات المتحدة عضويتها في اتفاقيات باريس 
والترتيبات  األطلسي،  شمال  وحلف  للمناخ، 
األمنية مع اليابان وكوريا، كل هذه األمور كانت 

البيت  ف��ي  ي��ق��ود  م��ن  »ت��رام��ب��ي��ة«  بسبب  معلقة 
تعود  أن  ف��ي  الحلفاء  أم��ل  ب��م��وازاة  األب��ي��ض، 
بعد  ما  أربع سنوات. باختصار،  بعد  واشنطن 
كورونا ليس معركة محسومة لصالح الصين في 
ريادة العالم، وسيستمر التنافس في ميزان القوة 
بتحالفات ظرفية بين بيجين وموسكو في أكثر 
والصين  روسيا  مساعي  فيها  بما  اتجاه،  من 
ل���ت���وّل���ي اإلش�������راف ع��ل��ى أم����ن ال��خ��ل��ي��ج محل 

األمريكيين.

نهاية نظام شنغن
ينبني التحّول البنيوي الثاني على 
التكتالت  أو  ال�����دول  أي  س����ؤال 
في  عليها  تفوقت  التي  اإلقليمية 
يزداد  كورونا؟  مع  المعركة  إدارة 
االه��ت��م��ام ب��ت��ج��رب��ة ب��ع��ض ال���دول 
اإلسكندنافية  وال��دول  ألمانيا  ومنها  األوروبية 
بالنظر إلى استراتيجيتها في عدم فرض الحجر 
القسري، وتدّني معدالت الوفيات خالل األشهر 
األربعة الماضية. لكن هناك انقساما في وجهات 
النظر في تقييم هذه التجربة. هناك مدرسة تفكير 
تتمسك  عامة  سياسات  نحو  بالتحول  تتفاءل 
بالتضامن المجتمعي أو الديمقراطية االجتماعية. 
وقد كتبُت عن هذا السيناريو المحتمل وتناولت 
اإلنساني  ال��ب��ع��د  إل���ى  »ال���ع���ودة  أس��م��ي��ت��ه  م���ا 
حاجة  ث��م��ة  وأن  األخ���الق���ي���ة«  وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
إعادة  في  المواطنين  لدى  أخالقية  الستقاللية 

أن  وينبغي  والتزاماتها.  الدولة  حقوق  تعريف 
يبدأ الّنقاش بعد كورونا على أرضية جديدة وزخم 
جديد. طبيعة المرحلة تستدعي بنية ديمقراطية 
أخالقية ودولة أخالقية كصيغة مناهضة ألطروحة 
بمسّمى  األن��ي��ق��ة  وتفريعاتها  النيوليبرالية 
 Ethical Capitalism»األخالقية »الرأسمالية 
والتي انبثقت من التفسير الكالسيكي الواضح 
ألدم سميث بشأن القوى التي تشكل ما نسميه 
»السوق الحرة«، وهي االزدهار والعدالة والحرية. 
ويبدو أن واقع فيروس كورونا وعدم وجود شبكة 
إلى  العودة  يستدعيان  استباقي،  صحي  أم��ان 
التنوير  فيلسوف  ومبادئ  الطبيعي،  القانون 
البشرية  االحتياجات  ونموذج  كانط،  إيمانويل 
أعادنا  لقد   .  basic human needsاألساسية
نمأل  كيف  جوهري:  س��ؤال  إلى  الجديد  الوباء 
الفجوة عندما تفشل الدولة في حماية المواطن 
من األوبئة؟ ما الذي يجب أن يأتي أواًل: الشخص 
هي  ما  كانط،  مصطلحات  باقتباس  الربح؟  أم 
تمثل  وهي   ،2020 عام  األخ��الق«  »ميتافيزيقيا 
»نظاًما من المبادئ األخالقية األولية التي تطبق 
الضرورة الحتمية على البشر في جميع األوقات 

والثقافات؟«.
 Edgar Morin إدغار مورين  أستحضر أيضا 
الذي تحدث مؤخرا قبل أسابيع فقط عن موضوع 
»لتغيير العالم: لم يفت األوان«. والحظ أن البشر 
اكتسبوا الكثير من المعرفة حتى عن الموت، لم 
المعلومات  من  حاليا  لهم  ما  أب��ًدا  لديهم  يكن 
على  القدرة  فقدوا  لكنهم  المتعددة.  والخبرات 
تحديد الوجهة الصحيحة، بل أضاعوا البوصلة. 

خمس تحوالت بنيوية كبرى مرتقبة
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ما بعد كورونا ليس 
معركة محسومة 
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فهو يقول »لقد جمعنا الكثير من المعلومات حول 
بشًرا.  نكون  كيف  بعد  نعرف  لم  لكننا  البشر، 
ليست معرفة هويتنا البشرية جزًءا من منهجنا 
األكاديمي في مدارسنا وجامعاتنا. وعلى مستوى 
السياسة، »فقدنا البوصلة ». ويبقى السؤال »إلى 

أين يجب أن نذهب من هناك«؟
إنهاء  إل��ى  القومية  تيار  ي��ؤدي صعود  قد  لكن 
الوحدة المتوترة أصال داخل االتحاد األوروبي 
على نظام شنغن Schengen في حين لم يستقّر 
»الحكمة« من  األوروبيين حول  بين  الجدل بعد 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. وفي ظل 
فيها  بما  دول،  تسع  أق��ّرت  الراهنة،  المخاوف 
ألمانيا وفرنسا، العمل بأحكام الطوارئ إلعادة 
بعض الضوابط في أوقات مختلفة. وتشير ماري 
برنامج  Marie De Somerرئيسة  س��وم   دي 
الهجرة في مركز السياسة األوروبية، وهو مركز 
أبحاث مقّره بروكسل، إلى أن »نظام شنغن في 
وأّن  ل��ل��م��ش��اك��ل«،  وم��ث��ي��رة  للغاية  سيئة  ح��ال��ة 
استعادته لكامل وظائفه يتوقف على »تغيير قواعد 

اللجوء والهجرة داخل دول الكتلة«.

األمن  مجلس  في  »كوروني«  سجال 
وما بعد »هيمنة« الخمسة الكبار

كيف تؤثر مضاعفات كورونا على 
تركيبة مجلس األمن وموازين القوة 
حاليا  هناك  الكبار.  الخمسة  بين 
 hard بوادر قناعة أن القوة الصلبة
 smart ال��ذك��ي��ة  وال��ق��وة   power
التطورات  لتحليل  وح���دة  ت��ع��ودا  ل��م   power
السياسة الدولية، وأن الدول العظمى ذات الحق 
في استخدام الفيتو في مجلس األمن رّكزت على 
الردع النووي ولم تفكر في الرد الوبائي. ويبدو 
أن السنوات السبعين الماضية نسجت على هدي 
النادي  ف��ي  الكبار  واصطفاف  ال��ن��ووي  ال���ردع 
والرؤوس  النووية  القنابل  وام��ت��الك  ال��ن��ووي 
الصاروخية، وكل المنظومة العسكرية التي تقوم 
على استعراض القوة، فضال عن تكريس القوة 
االقتصادية واكتساح األسواق من خالل العولمة، 
دون االهتمام بالردع الوبائي. كل »منظمة القوة« 
أصبحت اآلن على الهامش إزاء التركيز اآلن على 
حتمية الصحة العامة والوجود البشري داخل 
مجلس األمن أو ما سيصبح عليه مجلس األمن 
اإلنساني  الدولي  القانون  وسيفرض  الجديد. 
القوة  منطق  تجاوز  اعتبارات جديدة بضرورة 

إلى التعايش من أجل البقاء على الوجود. 
سيتجدد النقاش كما كان عام 2005 عندما قبل 
األمين العام لألمم المتحدة آنذاك كوفي عنان طرح 
موضوع توسيع عضوية مجلس األمن ومطالبة 
والهند  ال��ي��اب��ان  مثل  بالعضوية  ج��دي��دة  دول 
والبرازيل  أفريقيا  وجنوب  وألمانيا  وباكستان 
واألرجنتين. لكن الخمسة الكبار، وهم الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين قد 
نفس  آخر  وسيقاومون حتى  مجددا،  يرفضون 
فكرة تعديل عضوية مجلس األمن ألنهم تشبعوا 
ألجيال وأجيال بأن هذا المجلس هو أفضل تركيبة 
وعاء  وأفضل  الدولي،  للقانون  هندسة  وأفضل 
لحماية ما يعرف باألمن والسلم الدوليين. لكن 
الحد  لن يتوقف عند  النقاش  بأن  أبقى مقتنعا 
التي وصل إليه عام 2005 خاصة وأن مابعديات 
كورونا ستفرض حسابات جديدة، وكما كان ميالد 
عصبة األمم عقب الحرب العالمية األولى، وتشكيل 
األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قد 
تدخل المنظمة العالمية مرحلة احتضار في ضوء 
وسوريا  ليبيا  في  األزم���ات  تسوية  في  فشلها 
واليمن وأزمات أخرى في أفريقيا، بانتظار ميالد 
منظمة بديلة تضع األمن الوبائي والصحة العامة 
ضمن أولويات األمن والسلم وديمومة الوجود 

البشري على هذه األرض.

النيوليبرالية  على  السيوف  إشهار 
وإفالس مرتقب !

ينطلق التحّول البنيوي الثالث من 
المنتقدين  بين  المرتقبة  المعركة 
والمدافعين عن النيوليبرالية حفيدة 
الرأسمالية. يبدو أنها نيوليبرالية 
عندما  الحقيقة  لحظة  في  ُمحَرجة 
تنزلق اإلنسانية عام 2020 من علياء التبشير بها 
م��ن ق��ب��ل رون��ال��د ري��غ��ن وم��ارغ��ري��ت ت��ات��ش��ر في 
الثمانينات كدعوة بّراقة لتحرير القيود، أو إلغاء 
القوانين التنظيمية، أو التحّرر، أو توسيع القطاع 
النيوليبرالية  المالي. هذه  التقشف  أو  الخاص، 

الي عايشت ربيعها ألربعين عاما لن تستمد قوتها 
من عدة مفاهيم افترضت أنها ترتكز على المفهوم 
اإلنسان  أو   homo economicus الكالسيكي 
االقتصادي، وهو باختصار إنسان عقالني تماًما 
موجود في العديد من النظريات االقتصادية والذي 
يسعى دائًما لمصلحته الذاتية. لكن هذه المصلحة 
الذاتية تصبح شائكة اآلن في حقبة كورونا دون 
االعتداد بالصحة العامة لن يكون لها منطق قويم 

في الدفاع عن الحرية لدى القطاع الخاص. 
آلدم  الشهير  الشعار  أن  أمامنا  حاليا  المفارقة 
في بعض  يتحّول  يعمل«  دعه  يمّر،  »دعه  سميث 
األحيان إلى شعار مأساوي«ابقى في بيتك، وُمْت 
في بيتك في صمت«. هناك أكثر من مؤشر على 
عالئقية السياسات النيوليبرالية المتبعة في عدة 
دول ومنها المغرب وضعف البنية الصحية وعدد 
األسّرة الالزمة تحسبا ألي كارثة أو وباء. أغلب 
الدول التي تبّنت باسم برامج »التقويم البنيوي« 
قّررت  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  توصيات  وبقية 
التعليم  مثل  العامة  الخدمات  دعم  عن  »التخلي 
والمؤسسات  المرافق  من  عدد  ونقل  والصحة، 
العامة إلى ملكية القطاع الخاص، والتحّول نحو 
اقتصاد موّجه نحو التصدير ال سيما في الزراعة، 
المنتجات األجنبية،  أمام  المحلي  السوق  وفتح 
وخفض الدعم للمنتجات األساسية«. هناك نتيجة 
النيوليبرالية،  األيديولوجية  ه��ذه  لتفّوق  أكبر 
سلطَة  تقًلص  أن  استطاعت  كيف  هو  والسؤال 
الدولة، بل انتقلت السلطة عمدًا إلى أيدي »الشركات 
العابرة للحدود الوطنية والتي ال تخضع للمساءلة. 
ويتم االستعانة بمصادر خارجية للخدمات فيما 
أصبحت قوى السوق هي سيدة الموقف. وانطوى 
قدرة  ت��راج��ع  بسبب  مخاطر  على  التحول  ه��ذا 

الحكومة على االستجابة الحتياجات ناخبيها.
لكن البعض يجادل بأن السياسات العامة التي 
اتبعها الرئيسان أوباما وكلينتون وأمثالهم في 
العالم، وتغاضيهم عن معاناة المواطنين الضعفاء، 
نوفمبر  في  ترامب  دونالد  انتخاب  في  ساعدت 
2016. ويقول أحد مثقفي اليسار األمريكي كورنيل 
ويست Cornell West »نحن ُنِعّد أنفسنا لمستقبل 
في  النيوليبرالي  العصر  انتهى  فقد  مخيف. 
الواليات المتحدة بانفجار الفاشية الجديدة. وأّدى 
تحطيم  إلى  ترامب  لدونالد  السياسي  االنتصار 
المؤسسات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
المرتبطين كالهما بحكم قوة المال وحكم رجال 
السياسية المتسّللين إلى السلطة«. ويعتقد ويست 
آخ�����ر نفس  ك���ان���ت  أوب����ام����ا  أن ح��ق��ب��ة  أي���ض���ا 

للنيوليبرالية.
الذي  ال��وق��ت  م��ق��دار  ح��ول  معّلقا  ال��س��ؤال  يبقى 
المستهلكين  ثقة  الس��ت��ع��ادة  العالم  سيحتاجه 
والشركات. هذه حقبة يغلب عليها الشك والغموض 
بامتياز. ويتوّقع العديد من خبراء المالية أنه لن 
يمكن التغلب على تداعيات فيروس كورونا وتغيير 
مسار االقتصاد في اتجاه النمو مجددا إاّل بحلول 
عام 2031. فقد أعلن محللو حركة االقتصاد في 
مؤسسة غولدمان ساكس Goldman Sachs أن 
أن  فرضية  تدحض  الجديد  الفيروس  تداعيات 
االقتصاد األمريكي خاٍل من عناصر الركود كما كان 

شائعا بحلول عام 2020. ويضع نموذج بلومبيرج 
 Bloomberg Economics إي��ك��ون��وم��ي��ك��س 
احتماالت الركود خالل العام المقبل عند نسبة 52 
 .2009 عام  منذ  أعلى مستوى  المائة، وهي  في 
ويقول جون نورمان John Normand من شركة 
مورجان  ب���ي  ج��ي��ه  ال��ض��خ��م��ة  األم������وال  إدارة 
JPMorgan أن مؤشرات قيمة األصول في األسواق 
المالية تنذر بحدوث ركود اقتصادي بنسبة 80 

في المائة.
كريستالينا  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  تقول 
ستعاني  العالم  ف��ي  دول��ة   170 أن  جورجييفا 
بحلول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  انخفاضا 
نهاية العام، لكن التوقعات »قد تكون في الواقع 
صورة أكثر تفاؤال مما ينتج عن الواقع«. وتضيف 
وضع  ف��ي  اآلن  يساعدوننا  األوب��ئ��ة  »علماء  أن 
توقعات لالقتصاد الكلي، ولم يحدث ذلك من قبل 
في تاريخ صندوق النقد الدولي«. »وما يخبروننا 
به هو أن الفيروس الجديد يحمل مواصفات غير 
إذا كان قد  أبحاثهم، وال نعرف ما  مسبوقة في 
يعود في عام 2021«. وقد قرر الصندوق تخصيص 
تريليون دوالر هذا العام لمساعدة الدول المتضررة 

من مضاعفات الجائحة.
في مقال مقتضب نشرته وول ستريت جورنال، 
هنري  األسبق  األمريكي  الخارجية  وزير  حاول 
كيسنجر الترويج لنبرة األمل بعدما تحدث بسرعة 
عن كورونا باعتبارها »خطرا عظيما«، وحّث على 
الحفاظ على »الثقة العامة ومدى حيويتها بالنسبة 
مع  المجتمعات  في عالقة  االجتماعي  للتضامن 
واالستقرار  السلم  وبين  وبينها  بعضا  بعضها 
الدوليين« على حد تعبيره. ويبدو أن كلمة »شفاء« 
االقتصاد العالمي التي اعتمدها تنّم عن مغالطة 
ضمنية وكأّن الطبيب يقول للمريض إّنك ستتعافى 
من مرضك من خالل طول استشراء المرض ذاته 
في جسمك. كيف تصبح النيوليبرالية ذاتها مؤهلة 
الربح  نحو  الهرولة  أم���راض  م��ن  ذات��ه��ا  لعالج 
وتعاظم رأسمال على حساب مصلحة الفرد العادي 

واألسرة المعوزة والمجتمعات الفقيرة؟ 
الشركات  من  كبير  ع��دد  يفلس  أن  المرتقب  من 
والمقاوالت الصغيرة في كافة النظم االقتصادية 
شرق وغربا. وستفقد الطبقة الوسطى قسطا آخر 
م���ن ق��درات��ه��ا ال��م��ال��ي��ة وس���ط ت��ق��ل��ص مستوى 
االقتصاد.  حركية  في  ومساهمتها  استهالكها 
يقارب سّن كيسنجر مائة عام بعد أقل من ثالث 
»الحكمة  مقام  يستعذبون  ممن  وه��و  س��ن��وات، 
الليبرالية  أيديولوجية  تجديد  ف��ي  وال��وق��ار« 
الجديدة، ويجاري بذلك المسؤولين األمريكيين 
من ذوي المنطق النيوليبرالي وهم يلعبون بطاقة 
شركات  لصالح  االستباقي  اللوبي  أو  الضغط 
من  أق��ل  وقبل  المهيمنة.  والمختبرات  األدوي���ة 
شهرين، وقف وزير الصحة والخدمات اإلنسانية 
أليكس عازار جنبا إلى جنب مع الرئيس ترامب 
خالل مؤتمر صحفي في البيت األبيض، وهو يزعم 

أن »السوق ستقوم بالفعل بتنظيم الفوضى«.
أن السجال في حقبة ما بعد كورونا  لكن يبدو 
سيزداد في هذه االجتهادات الليبرالية الحربائية، 
نقاش  وبدء  الطاولة  لمسح  األص��وات  وتتعالى 

الماضي  م��وض��وع��ي ألخ��ط��اء  ج����ريء وت��ق��ي��ي��م 
والحاضر وتعّنت النيوليبرالية المحتفى بها في 
الغرب وفي الشرق. سيتمسك المجتمع المدني 
الحكومية،  غير  المنظمات  ونشطاء  العالمي، 
من  تبّقى  ما  بحماية  الملتزمة  المثقفة  والنخب 
اإلنسانية، ومن بقي غير ملّوث من حقبة اليسار 
بسائر مشاربه الديمقراطية واالشتراكية التقدمية 
حان  قد  الوقت  أن  على  والحداثية،  والعلمانية 
لدحض هذه النيوليبرالية كخطاب أيديولوجي. 
ال غرابة أن يدخل عام 2020 كتب التاريخ كعام 
لم يكشف عن فشل منظومة الصحة العامة على 
الصعيد العالمي فحسب، بل يشير أيًضا إلى حقبة 
ركود جيوسياسي ولحظة سقوط من عل للنظام 
النيوليبرالي في القرن الجديد. وال يمكن اآلن تقليل 
مخاطر الصحة العامة غير المتوقعة أو أن ُتعزى 
»ال إلى الفضائل األخالقية وال إلى الحاجة إلى 
كاشفة  األزمة أضواء  »تسلط  بل  االستثمارات«، 
على عيوب هذه الحقبة التي تتسم بقصر النظر 
األف��راد«، كما  ومنحى االستغالل وأنانية بعض 
يالحظ جيفري ساكس Jeffery Sachs، مدير مركز 
وإذا  كولومبيا.  جامعة  في  المستدامة  التنمية 
تأملنا مثال الواليات المتحدة القوة العظمى في 
فشل  يكشف  مما  مليونا   40 رق��م  هناك  العالم، 
المنظومة اإلنسانية والمنظومة االقتصادية: 40 
مليون عاطل عن العمل و40 مليون أمريكي دون 
تغطية صحية. ويمكن القياس على هذه األرقام 
والنسب في بقية دول العالم. المفارقة عن عالقة 
الصحة العامة باالقتصاد، كما يصورها جيفري 
ساكس أنه »ليس لدينا نظام صحي عام. لدينا 
من  الماليين  عشرات  لدينا  للربح.  خاص  نظام 
المواطنين الذين ليس لديهم تغطية صحية. وليس 

لدينا اختبار منهجي«. 

عصر الكينونة االفتراضية
يكمن التحول الخامس في ما أسميه 
الكينونة  أو  االف��ت��راض��ي  ال��واق��ع 
بنيوية  حتمية  وه��و  االفتراضية، 
ما  ضمن  واح���د  آن  ف��ي  وسلوكية 
ب��ع��دي��ات ك���ورون���ا. س���وف تتقلص 
الحركة في المجال العام وتكبر ضوابط العزلة 
بين األشخاص، وستكون أغلب المكاتب والمصانع 
العتبارات  مناسبة  غير  والجامعات  والمدارس 
مسافة التباعد الضرورية. في المقابل، منذ عام 
1962، بدأ تصنيع أجهزة رؤية الواقع االفتراضي 
وتحولت لدى البعض إلى هواية للتسلي بما هو 
فوق الواقع. ويبدو أن التعليم عن بعد والتطبيب 
عن بعد وسائر الخدمات العامة األخرى سترسي 
حقيقة الكينونة االفتراضية كحمائية جديدة في 
أن  المشتبه  اآلخر  من  فيها  نهرب  بدأنا  مرحلة 

يكون كائنا »كورونيا« حتى إشعار آخر. 
ومن قبيل الطرفة، أدعوكم القتناء كمامات إضافية 
وأجهزة العالم االفتراضي وخدمات أنترنت أسرع 
الشواطئ  ف��ي  ن��ظ��ري��ا  للتمّلي  ن��وع��ي��ة  وأف��ض��ل 
والمتنزهات التي كنتم تمّنون النفس باالسترخاء 

فيها خالل عطلة الصيف.
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هيلين: ابنة الخياط اليوناني التي ألهمت عبد الرحمان اليوسفي

نساء أجنبيـات فـي حيـاة كـبار
5 مغاربة ومصري

 مشهد حزين جدا المرأة في الحادية والتسعين 
فراق زوج عاشت معه  تبكي بحرقة  العمر،  من 
سبعين سنة، تحاول نظرتها الحزينة أن تخترق 
حجاب الدموع السميك، باتجاه القبر الذي ضم 

جثمانه في وداع أخير.
لم يكن هذا المشهد الذي سيظل حتما راسخا 
في الذاكرة ليمر دون أن يلخص ببالغة صمت 
مشتركة  ل��ح��ي��اة  اإلن��س��ان��ي��ة  القيمة  ال��ك��ل��م��ات، 
استثنائية عاشتها ماري هيلين وعبد الرحمان 

اليوسفي حتى الرمق األخير.
في  لكنهما  البعض،  بعضهما  يكمالن  كانا 
أن وحدت  منذ  واح��دا  أصبحا شخصا  األص��ل 
بينهما صدفة لقاء كان عابرا في البداية، قبل أن 
إلى  مكان  للتدرج  فيها  يكن  لم  بسرعة  يتحول 
حكاية عابرة بسنواتها السبعين لكل أماكن ذاكرة 
التاريخ وأزمنته.  لقد كانت هيلين ذاكرة اليوسفي 
بامتياز، وخزان أسراره وكلماته التي كثيرا ما 

نطق بها صمتا.
لم يكن الزعيم الراحل عبد الرحمان اليوسفي 
يتصور أن رحلة البحث عن بدلة تخص دوره في 
 ،1947 لعام  الدراسية  السنة  نهاية  مسرحية 
ستكون بداية رحلة عمر مع المرأة التي ستتقاسمه 
القليلة،  وأفراحها  الكثيرة  متاعبها  بكل  حياته 
وطوارئها التي جعلت في البداية خطوبتهما تدوم 
واحدا وعشرين سنة، إذ لم تتوج بالزواج إال في 
سنة 1968، بعد مرور ثالث سنوات على مغادرة 
أسرة ماري هيلين المغرب نحو فرنسا واالستقرار 

في مدينة »كان«.

وكما لو أن رياح القدر التي دفعت أسرة هيلين 
عشر  تسعة  لمدة  لها  مستقرا  المغرب  الختيار 
صديق  فرنسي  عيون  طبيب  من  بتحفيز  سنة، 
للعائلة، لم تنتظر كثيرا لترسم مصير فتاة هذه 
الرحمان  عبد  بين  اللقاء  حسمت  إذ  األس���رة، 
من  األول��ى  السنة  في  هيلين  وم��اري  اليوسفي 
وصولها للمغرب واستقرارها بالدار البيضاء في 
الثالثة  في سن  الرحمان  عبد  كان   .1947 سنة 
والعشرين، وعلى بعد سنتين من إنهاء دراسته 

الجامعية.
حينما وجد الزعيم الراحل نفسه وجها لوجه 
مع هيلين في محل والدها الخياط الذي عثر على 
عنوانه في شارع موالي عبد الله بنصيحة من 
أحد أصدقائه من أجل أن بخيط له بدلة بإمكانها 
السنة  نهاية  مسرحية  في  نادل  إلى  تحوله  أن 
الدراسية. لم يكن يدري أن صدفة أخرى ستضع 
هذه الشابة في طريقه، وهاته المرة وكما يحدث 
في األفالم عادة جمعهما بيت أشهر تاجر أثواب 
حينذاك في درب عمر، عندما وجد عبد الرحمان 
اليوسفي وهو يلج بيت أحمد بناني أنه يستضيف 
ال���ذي جمع  ال��م��وع��د  ه���ذا  أس���رة هيلين، وف���ي 
بانداليس كيسيسوكلو الخياط ذو األصل اليوناني 
وبائع الثوب المغربي، كان القدر حينئذ يخيط 
مصيري شابين في مقتبل العمر في مصير واحد، 
خطيبين.  وهيلين  اليوسفي  أصبح  أي��ام  وبعد 
وبذلك كانت هيلين قد دخلت حياة نصفها الثاني 
لتدرك مع مرور سنوات قليلة جدا حجم اختبارات 
الصبر والشجاعة التي ستحتاجها في مسيرة 
معترك  في  اليوسفي  الرحمان  عبد  رفقة  العمر 

السياسة وحيواتها المتعددة.
في عالقة اليوسفي بهيلين، يبدو كما لو أن 
الزمن يتوقف كلما أبعدتهما حبال االعتقال عن 
بجلد،  تنتظره  هيلين  كانت  البعض.  بعضهما 
والدته  دع���وات  ف��ي  سلواها  تجد  أن  وت��ح��اول 
الحاجة فاطمة التي ستعيش أقسى أطول غياب 
حرمها من رؤية ابنها الذي دام منفاه خمسة عشر 
سنة، كان اليوسفي يتأمل طويال صورة والدته 
وهي تستقبله بعناق حار، فكانت تبدو كما لو 
أنها تودعه في نفس الوقت، وقد خطف الغياب 
من عمرها سنوات كثيرة. لحظات يذكرها اليوسفي 
في مذكراته »أحاديث فيما جرى« بألم كبير: »أذكر 
أنه بعد سنوات المنفى الطوال التي كنت ضحية 
لها، استقبلها في نهاية السبعينيات من القرن 
الماضي المرحوم الملك الحسن الثاني الذي كلف 
الدكتور الخطيب بإحضارها إلى القصر الملكي 
ليتناول معها الشاي، وقبل انصرافها سألها إن 
بلهجتها  ف��أج��اب��ت��ه  ش���يء،  ب��ح��اج��ة ألي  ك��ان��ت 
الطنجاوية »بغيت وليدي«. فأجابها الملك رحمه 
الله: يمكن البنك أن يعود إلى بالده متى يشاء، 
والوطن سيرحب به، فظلت أمي متشبثة بالحياة 
إلى أن عدت في سنة 1980 بعد غياب دام خمسة 

عشرة سنة، لتنتقل إلى عفو الله سنة 1981«. 
حين عاد اليوسفي للوطن كان في عمر السادسة 
والخمسين، وكان زواجه من هيلين قد مرت عليه 
حينها ثالثة عشرة سنة، دون احتساب الواحد 

كانت  خطوبتهما،  ع��م��ر  م��ن  س��ن��ة  وال��ع��ش��ري��ن 
لهذه  جديد  اكتشاف  بمثابة  األول��ى  إطاللتهما 
العالقة، ومن فرط انسجامهما كانا وهما صامتين 
يبدوان وكأنما يتبادالن الحديث. كانت هيلين في 
عادتها امرأة غير ثرثارة، لكنها تعلمت من صمت 
عبد الرحمان اليوسفي حكما كثيرة، لذلك كانت 
األفعال تنوب كثيرا عن الكالم في حياتهما. كانت 
هيلين تلتقط معنى أي حركة من عبد الرحمان 
اليوسفي، وكانت مجرد نظرة دالة منها تغنيه عن 

الكالم الكثير. 
ظلت هيلين رئة اليوسفي بعد أن أصبح يعيش 
برئة واحدة منذ أن لجأ األطباء إلى استئصالها 
ف���ي منتصف  ال���س���ل  أت��ل��ف��ه��ا م����رض  ح��ي��ن��م��ا 
صحية  محنة  أول  تلك  وك��ان��ت  الخمسينيات، 
تعيشها هيلين في السنوات األولى لخطوبتها، 
ولم تكن األخيرة، فبعد ربع قرن على هذه العملية 
الجراحية التي لم تؤثر قط في النفس الطويل 
الذي ميز شخصية اليوسفي، كان الزوجان على 
وذلك  الحياة،  في  آخر  اختبار  مع  جديد  موعد 
للقولون  س��رط��ان��ي  ورم  تشخيص  ت��م  حينما 
استدعى تدخال جراحيا مستعجال ناجحا. كانت 
هيلين دائما بجانبه، ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
حارسا صارما ال يسمح لليوسفي بأدنى إهمال، 
كان يراوغها أحيانا بتذكيرها أن عليها االعتناء 
على  أكثر  تخشى  كانت  لكنها  أيضا،  بصحتها 
اليوسفي من مفاجآت السياسة على صحته، وكان 

حديثهما في ذلك يطول.
خلق  في  كبير  دور  المتبادل،  لتأثيرهما  كان 
في حياتهما وهما يستقبالن  وت��وازن  انسجام 
تقدمهما في العمر بخطى نشيطة، متنقالن بين 
شقتهما العادية المكتراة في البيضاء، وشقتهما 
الصغيرة في مدينة »كان«، هذا الفضاء الشاهد 

وان��ف��راج��ات وخيارات  أزم����ات  م��ح��ط��ات  ع��ل��ى 
واختبارات صعبة من ذاكرة اليوسفي السياسية 
ومن ذاكرة علبة أسراره هيلين. لدرجة أن رفيقة 
دربه وجدت صعوبة في العودة إلى شقتها بدون 
اليوسفي وهي تشيعه إلى مثواه األخير ظهر يوم 
جمعة صادفت الثامن والعشرين من ماي الماضي 
في عز ثالث شهر يعيشه المغرب تحت الحجر 
الصحي، كما لو أن لسان حالها يقول ما قالته 
أم��ام جثمانه  تجثو  وه��ي  لطه حسين  س��وزان 
وحدها لمدة نصف ساعة في الوقت الذي كانت 
طريق  في  مؤنس  وابنهما  أمينة  ابنتهما  فيها 
عودتهما من الخارج: »لقد عشنا وحيدين، وها 

نحن اآلن في الموت وحيدان«.
الرحمان  ع��ب��د  ب��ج��ان��ب  هيلين  ظ��ل��ت  ه��ك��ذا   
منها  المفرح  ح��االت��ه  ك��ل  ف��ي  كظله،  اليوسفي 
تعرف  اليومي،  إيقاعه  على  تسير  وال��م��ح��زن، 
ميوالته وقراءاته والموسيقى المفضلة لديه، بل 
حتى أدق تفاصيل األماكن التي يحب الجلوس 
فيها تبعا لحاالته النفسية، وخاصة حينما يفكر 
في أمر يشغله كثيرا. كان كل هذا ال يحتاج إلى 
في  إلى جانبه  تتواجد  كانت  عندما  كالم حتى 
إلى  ال���روح  سيسلم  حيث  بالمستشفى  غرفته 
باريها، كانت تهتم بأدق التفاصيل التي تعرف 
الرحمان  لعبد  ال��راح��ة  منح  ف��ي  تساهم  أن��ه��ا 
اليوسفي. كانت ابتسامة واحدة من عبد الرحمان 

كافية لشحن طاقتها بقوة رغم ثقل السنين.
وهكذا رحل اليوسفي، لكن ذاكرته األخرى بقيت 
ط��ي أض��ل��ع ه���ذه ال��م��رأة ال��ت��ي ارت��ب��ط مصيره 

بمصيرها لسبعة عقود، حتى الوداع األخير. 

< الراحل اليوسفي رفقة زوجته ماري هيلين

كانت هيلين دائما 
بجانبه، ومنذ ذلك 

الوقت أصبحت حارسا 
صارما ال يسمح 
لليوسفي بأدنى 

إهمال، كان يراوغها 
أحيانا بتذكيرها أن 

عليها االعتناء 
بصحتها أيضا، لكنها 

كانت تخشى أكثر 
على اليوسفي من 
مفاجآت السياسة 

على صحته

نساء

حكايات مثيرة  لزوجات  أجنبيات، ارتبطن برجال بمسارات غير عادية، وجدن أنفسهن 
يلعبن فيها بطريقة أو بأخرى دورا كبيرا، وتحولن في حياة رفقة العمر الطويلة إلى 
ذاكرة خالدة ، اخترنا منهن  ست نساء شكلت الصدفة بداية لقاء رسم مصيرهن و ظل 

قائما حتى الرمق األخير.   
إعداد : نجاة أبو الحبيب

n.aboualhabib@gmail.com 
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ماكدالينا: المرأة التي عثرت على عصفور في طريق البحث 
عن والدها

محمد  والمغربي  ماكدالينا  األلمانية  حكاية 
عصفور تستحق أن تتحول إلى فيلم مشوق فعال، 
ال يمكن أن يتفوق عليه فيلم »كازابالنكا« الشهير 
في مغامراته، فحين ركبت ماكدالينا ذات العشرين 
سنة البحر من موطنها ألمانيا، في رحلة مغامرة 
مع شقيقها نحو مغرب ال يعرفان عنه شيئا سوى 
أنه موطن الرجل الذي أنجبهما من زوجته األلمانية 
التي فقدت أثره بعد ذلك بسبب الحرب. كانت الرغبة 
من  خ��وف  أي  من  أكبر  والدهما  على  العثور  في 
المجهول وهما على ظهر الباخرة التي لن تشهد 

عودة ماكدالينا إلى بالدها أبدا.
بدأت  طنجة،  ميناء  في  الباخرة  رست  أن  منذ 
خيوط الحكاية التي ستحول ماكدالينا إلى امرأة 
محمد  المغربي  المخرج  بذاكرة  اسمها  سيرتبط 

عصفور أب السينما المغربية حتى اليوم األخير 
من حياته في سنة 2005 بعد تكريم حظي به من 
طرف المهرجان الدولي للسينما بمراكش، مثلما 
حظي بكتاب جميل من طرف محمد فرتات كرم فيه 
المخرج الراحل من خالل كشف جوانب مثيرة من 
تقاسمت معه  التي  والمرأة  حياة محمد عصفور 

حياته وعشق السينما لسنوات طوال. 
يمكن للمرء أن يتخيل مشهد فتاة أجنبية برفقة 
شقيقها، تحل بطنجة في نهاية األربعينيات، المدينة 
لم يجعل  لو  التي ال تعرف ماكدالينا فيها أحدا، 
القدر في طريقها شخصا جمعتها معه صداقة خالل 
السفر، سيكون لهما السند في محنة البحث عن 
األب الغائب، وذلك حينما سيعرفهما في البداية 
على صديقه ابن مدينة طنجة عبد الرحمان اليوسفي 
في  الجامعية  دراس��ت��ه  يتابع  آن���ذاك  ك��ان  ال���ذي 
البيضاء، حيث سيلعب الزعيم الراحل دورا كبيرا 

في تقديم يد المساعدة لهذه الشابة وشقيقها، ورسم 
خيوط استقرارها في المغرب، وذلك حينما سيعمل 
على إيجاد عمل لها مع أسرة يونانية، ربما كان 
األمر يتعلق بأسرة خطيبته آنذاك ماري هيلين التي 
كانت والدتها تملك محاًل لبيع مالبس األطفال في 
شارع مصطفى المعاني بالبيضاء، كان ذلك في سنة 
1948 بعد أن عثرت ماكدالينا وشقيقها على والدهما 
الذي كان يقطن في ضواحي مدينة أكادير بمساعدة 
عبد الرحمان اليوسفي وأصدقاء آخرين، ستتعرف 

من خاللهم على الرجل الذي سيغير حياتها. 
كان حينها محمد عصفور مهووسا بالسينما، 
ولم يكتف بمشاهدة األفالم التي كان مغرما بها ومن 
بينها« طرزان« ولكن سعى ألن يقوم بنفسه بإخراج 
أفالمه في تجربة ستجعل منه أب السينما المغربية 
بامتياز، وذات يوم قدم أحد األصدقاء محمد عصفور 
فظنت  »ط���رزان«،  باسم  مازحا  األلمانية  للشابة 
ماكدالينا أنه اسمه الحقيقي، كان عصفور في سن 
لهما  كان  الشقيقين  أن  وبما  والعشرين،  الرابعة 
إلمام بعالم السينما، فقد ساهم ذلك في خلق جاذبية 
بين محمد عصفور الذي كان معروفا بمرحه وجنونه 
أيضا، وبين ماكدالينا العاشقة للكاميرا، والحاملة 

لتجربة سابقة في المجال.
ولم تمر سوى شهور قليلة حتى ارتبط محمد 
عصفور بماكدالينا دون أن يفاجئ هذا القرار أي 
أحد من محيط أصدقائه، فالجميع شعروا أن محمد 
حيث  الثاني،  المجنون  نصفه  على  عثر  عصفور 
أصبح لتجربته السينمائية طعم أخر عندما دخلت 
وراء  تقف  فكانت  المغامرة،  خط  على  ماكدالينا 
الكاميرا وحينًا آخر كانت تقف أمامها وخلفها في 
الوقت نفسه في عدة أدوار، فكانت مديرة لإلنتاج 
وإدارة الممثلين، وتتحول أحيانا كثيرة إلى طباخة 

للفريق الذي يشتغل معه بحماس كبير. 
مارست  ام���رأة  أول  تعد  ماكدالينا  كانت  لقد 
اإلخراج في المغرب، وإن لم يعترف لها بذلك إال في 
وقت متأخر جدا، حينما كاد النسيان أن يطوي هذه 
المرأة التي ظلت دائمًا خلف محمد عصفور. بل 
الذين  أبنائها  إلحاح  رغم  الظهور  ترفض  وظلت 
يحتفظون بذكريات جميلة عن طفولة عاشوها بين 
عمرهما  م��ن  كبيرا  ج��زءا  منحوا  وأب  أم  جنون 
للسينما المغربية. واكتفت بقليل من شهادات األبناء 

وما تبقى من إخالص األصدقاء. 

اندمجت ماكدالينا سريعا في المجتمع المغربي، 
فكانت تستقبل أصدقاء محمد عصفور على مائدة 
مغربية أصيلة، كانت تصر على التحدث بالدارجة 
الجميلة،  على حكايتها  أحفادها  وكبر  المغربية، 
حكاية شابة شقراء شقت البحر ذات يوم بحثا عن 
والدها حينما توفيت والدتها، ولم تكن تعلم أنها 
ستعثر على نصفها الثاني وتواصل معه مغامرة 
المغربية. وحين غادر  البحث عن جديد للسينما 
بلده، كان مطمئنا على  إلى  شقيقها بعد سنوات 
حياة أخته التي لم يكن يتوقع يوما أنه سيعود 

بدونها. 

كرويا  نجاحا  وراءه  يجر  داكنة،  بسمرة  شاب 
لكن  السوداء،  الجوهرة  لقب  يحمل  جعله  باهرا 
داخله كان يحمل فاجعة رحيل زوجته المغربية عند 

هو  توفي  لجنين  وضعها 
العربي  الالعب  كان  أيضا. 
وسط  م��ن  ال��ق��ادم  بنمبارك 
أحياء  أح����د  داخ�����ل  ف��ق��ي��ر 
المدينة القديمة على موعد 
ك��روي، لم يكن يتصور أنه 
حياته  في  حاسما  سيكون 
حينما  وذل���ك  الشخصية، 
سيكون على موعد مع المرأة 
التي ستخرجه من أحزانه.

م��ن عائلة  ك��ان��ت ش��اب��ة 
أرستقراطية تدعى«لويزيت« 
ابنة لويس  ولم تكن سوى 
النادي  رئيس  ل��وران  س��ان 
ال���ذي سيحمل  ال��ف��رن��س��ي، 
ب��ن��م��ب��ارك قميص  ال��ع��رب��ي 
تخف«  لم  بعد،  فيما  فريقه 
بالعربي  لويزيت« إعجابها 
ب��ن��م��ب��ارك، خ��اص��ة ب��ع��د أن 
في  معاناته  ب��م��دى  ع��رف��ت 
وفاة  بعد  بابنيه  االهتمام 
والدتهما بعد ثالث سنوات 
من الزواج، حيث ستحاول 
غياب  ع���ن  ت��ع��وض��ه��م��ا  أن 
من  زواجها  بعد  والدتهما 
ال��ع��رب��ي ب��ن م��ب��ارك عندما 
أصبحا يعيشان معها تحت 

سقف واحد. 
وجد العربي بن مبارك الذي عاش طفولة صعبة، 
تحمل فيها المسؤولية في سن مبكر، في زوجته 

نصفه اآلخر الذي كان يبحث عنه طويال، فباإلضافة 
إلى ولعها بكرة القدم، كانت تتقاسم معه أحالمه 
وهواياته، كما عودت نفسها على غيابه المتكرر 

رغم أنها كانت تشعر بالحاجة إلى تواجده المستمر 
خاصة بعد إنجابها البنتهما. لكنها كانت تعرف 
أيضا أن عليها أن تتحمل الصرامة حد العناد التي 

كانت تغلب على طبع العربي بن مبارك خاصة في 
اتخاذه لبعض القرارات الحاسمة.

أصبحت »لويزيت« اليد اليمنى لزوجها العربي 
بن مبارك الذي سيقدمها ذات لقاء 
للملك محمد الخامس، حيث سيطلق 
»مليكة«  اسم  الراحل  الملك  عليها 
وهو اسم ابنته األميرة لال مليكة. 
على  ي��ع��ول  الشهير  ال��الع��ب  ك��ان 
المالية،  أم��وره  تدبير  في  زوجته 
فكانت تديرها بإحكام كبير، منذ أن 
تزوجا في سنة 1947، وكان حينها 
في عمر الثالثة والثالثين، وهو عدد 
السنوات التي سيتوقف عندها عمر 
زواجهما، حينما سترحل »لويزيت« 
في سنة 1980، وذلك بعد مرور عدة 
سنوات على استقرارهما بالمغرب 
بعد اعتزال العربي بنمبارك واتخاذه 

قرار عودته للوطن.
رحيل »لوزيت« لم يتحمله العربي 
استقرارا  ع��اش  أن  بعد  بنمبارك 
أس��ري��ا ه���ادئ���ا، س��اه��م ك��ث��ي��را في 
بعد  وس��ن��ة  ال��ري��اض��ي��ة،  نجاحاته 
أخرى، بدأ عمالق كرة القدم، يدخل 
في عزلته التي ستستمر ستة عشرة 
سنة حتى رحيله في سنة 1992، إذ 
ظل عاجزا خاللها عن ملء الفراغ 
الذي تركته زوجته في حياته، فظل 
يعيش على ذكراها، ويروي تفاصيل 
بها  ع��رف��ه  ال���ذي  المعجزة  ال��ل��ق��اء 
لألصدقاء الذين أصبح عددهم يقل 
يوما بعد آخر، ليعود العربي بنمبارك في النهاية 
إل���ى ع��زل��ت��ه، ح��ي��ث س��ي��م��وت وح��ي��دا ف��ي شقته 

بالبيضاء.
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سوزان: المرأة التي جعلت طه حسين يكتب »األيام« في سبعة أيام
كانت سوزان أرملة طه حسين في عمر الثمانين 
حين رضخت لرغبة المقربين منها، وقررت أن تكتب 
عن حياتها المشتركة مع األديب الراحل التي دامت 
على  سنتان  مرت  أن  بعد  عاما،  وخمسين  ثمانية 
رحيله. فاختارت أن يكون عنوان كتابها »معك« في 
الرحيل:  أن حياتها مستمرة معه رغم  إلى  إش��ارة 
»نحن في عام 1975، وقد أصبحت اليد التي كانت 
أن  علي  المستحيل  من  بات  وقد  فارغة،  طه  دليل 
أستند على ذراعه، وقد انهار الصمت الحاسم، أحاول 
بعد كل شيء أن أتحدث«، تكتب سوزان في مذكراتها 
التي أصرت أن تصدر في البداية في طبعة باللغة 

العربية قبل نسختها الفرنسية. 
حينما  العشرين،  عمر  في  شابة  س��وزان   كانت 
التقت ألول مرة في الخامس عشر من ماي سنة 1915 
بطه حسين الذي كان حينها طالبا في كلية اآلداب 
يهيء  والعشرين،  السادسة  سن  في  بمونبولييه 
للحصول على اإلجازة في التاريخ والجغرافيا. »لم 
يكن ثمة شيء في ذلك اليوم ينبئني أن مصيري كان 
يتقرر، ولم يكن بوسع أمي التي كانت بصحبتي أن 
تتصور أمرا مماثال، فتاة فرنسية ومتعلمة وبحاجة 
إلى أن تكسب القليل من المال، اقترحت أن تكون 
قارئة لطالب شاب أجنبي أعمى، كان قد وضع لهذا 

الغرض إعالنا صغيرا في صحيفة محلية«.
لم تكن سوزان تتصور أنها ستعيش حكاية شبيهة 
بتلك التي عاشتها »آنا غريغوريڤنا« الشابة العشرينية 
التي استجابت لعمل كانت تؤدي فيه مهمة كتابة ما 
كان يمليه عليها األديب الروسي الكبير دوستويفسكي 
خالل تأليفه لرواية »المقامر«، لتجد نفسها تقبل أن 
وتعيش  بل  الرواية.  انتهاء  عند  له  زوج��ة  تصبح 
الروسي،  األدي��ب  س��وزان تقريبا ما عاشته زوج��ة 
فالمرأتان معا، كانتا بمثابة المتكأ الواقي لزوجيهما 
من السقوط في حالة انهيار كان يجرف كل واحد 
منهما نحو حالة من الصمت الرهيب يصعب اختراقه. 
كان دوستويفسكي يعاني نوبات الصرع، فكانت »آنا« 
تستشعر النوبة قبل حدوثها فيما كان طه حسين 
يعاني من العمى، وتحولت سوزان إلى عينيه اللتين 

يرى بهما لمدة أكثر من ستين سنة. 
ومعارضة  صديقاتها  تحذيرات  س��وزان  تحدت 
والدتها، وقررت االرتباط بطه حسين والعيش معه 
في مصر: »تزوجنا يوم تاسع غشت 1918 ببساطة 
مطلقة، إال أن الجميع أصروا أن ألبس ثوب الزفاف 
األبيض وأن نركب العربة المغلقة، وكان في الشوارع 
جنود يقضون إجازاتهم القصيرة بعيدا عن المعارك 
ولم يكن منظر الزيجات مألوفا، فكيف أستطيع أن 
أنسى نظرة المودة التي كان يتطلع بها إلي هؤالء 
الجنود، كانوا يحيوننا ويهتفون: تحيا العروس، 
وكنت أقول لهم شكًرا. كانت تلك الكلمة قليلة للغاية 
الذين كانوا يعودون إلى الجحيم  بالنسبة ألولئك 
وإلى الموت، أولئك الذين بلغ بهم الكرم إلى أنهم 

كانوا يبتسمون لنا«. 
حاالته،  مختلف  في  حسين  طه  س��وزان  رافقت 

ومنها تلك التي أدخلته في عزلة كبيرة حينما أصبح 
عرضة للهجوم، وخاصة بعد الكتاب الذي تحدث فيه 
عن رأيه في الشعر الجاهلي، حيث تذكر أرملته: »لكي 
يتمكن طه حسين من التغلب على مرارته واستعادة 
صحته التي ساءت، صحبته إلى فرنسا، إلى قرية 
صغيرة في«السافوا العليا«، وهناك كتب خالل تسعة 
أيام الجزء األول من كتابه الذي يحمل اسم »األيام« 

أو »كتاب األيام«. 
وبقدر ما كان طه حسين ال يخفي أهمية سوزان 

في حياته الشخصية واألدبية، بقدر ما كانت هي 
األخرى تعلن أن حياتها ما كانت لتكون بهذا الغنى 
الفكري والتفاهم المتبادل، وأنها ما كانت لتلتقي 
أشخاصا رائعين داخل البيت وخارجه، لو لم يكن 
في حياتها رجل من حجم طه حسين، حيث كتبت 
يوما في رسالة إلى أمها سنة 1952: »تبقى حياتي 
إلى جانب طه شيئا مثيرا، فكل ما يحدث يؤثر عليه 
بصورة تختلف عن تأثيرها باآلخرين، وهذا طبيعي 
هو  به  يشعر  مما  أكثر  أحيانا،  بذلك  أشعر  لكني 

نفسه«. كما تتحدث سوزان عن لقاء زاد من عزيمتها، 
ويخص لقاء جمعها سنة 1952 رفقة طه حسين مع 
عمياء  كانت  التي  كيلير  هيلين  األمريكية  األديبة 
وبكماء وصماء، وذلك عندما زارت القاهرة وطلبت 
حين  شديد  بانفعال  نشعر  »كنا  حسين.  طه  لقاء 
ذهبنا، طه، ابننا مؤنس وأنا إلى فندق سميراميس، 
وكنا نتساءل كيف سيدور الحديث مع امرأة لم تكن 
عمياء فقط ولكن صماء وبكماء، والحق أن ذلك لم 
يكن صعبا على نحو ما انتظرنا، أوال ألن هذه المرأة 
كانت بشوشة بقدر ما كانت لطيفة، كما كانت ذكية 
إلى حد خارق، ثم ألنه كان بالقرب منها سكرتيرة 
مدهشة، كانت تسمى ميس تومسون، كانت تعرف 
بالطبع لغة الصم والبكم في مثل هذه الحالة الخاصة 
إلى حد كبير، كانت تنقل األسئلة واألجوبة بسرعة 
من ط��رف إل��ى أخ��ر، وذل��ك بضغطة تقوم بها على 
حنجرة هيلين، أو بمس قبضتها. تحدث مؤنس كثيرا 
وك��ان مبهورا، وك��ان على مس طومسون أن تهتم 
أيضا بهندام هيلين كيلير بحنان، ولعلها هي فيما 
أفترض التي اشترت لها القبعة الصغيرة المزهرة 
على  تضعها  رأيناها  التي  المشرقة  األل��وان  ذات 
رأسها، والتقطت لنا صورا معها، بدت فيها هيلين 
أنظر  أن  لنفسي  لم أسمح  المرح بحيث  كيلير من 

إليها بحزن«. 
لم تفارق سوزان طه حسين طيلة لحظات مرضه 
العصيبة على مدى اثني عشرة من سنوات عمره 
األخيرة التي كان فيها شبه مقعد، والتي تستعيدها 
سوزان في مذكراتها: »لم أكن ألشك وأنا أصعد على 
ظهر باخرة »أسونيا« في البندقية سنة 1960، أن 
انعطاف مفاجئ سوف يغيرها  حياتنا مقبلة على 
تمامًا، فجأة غدا قرصان منغمسان في العمود الفقري 
العنقي بمنزلة تهديد للنخاع الشوكي بالنسبة لطه، 
لكن عملية جراحية صعبة أجريت له حالت دون شلله، 
ساقيه  اس��ت��ع��م��ال  يستطيع  ي��ع��د  ل��م  ط��ه  أن  غ��ي��ر 
استخداما عاديا، أصبح يمشي بصعوبة، ثم لم يعد 
يمشي إال قليال جدا، ثم لم يعد يستطيع القيام إال 
بخطوات قليلة مؤلمة، فقد قامت عقبة أخرى في وجه 
شخصية لم تكن تعرف التعب، ولم تكن تستسلم إال 
ببطء، وذلك عندما أصبح هذا الرجل الذي بال عينين، 
رجال شبه مقعد، يزيد من ضعفه تقدم العمر. ومع 
ذلك لم تكن هذه السنوات االثني عشر عقيمة كلها، 
كنا أكثر قربا واحدنا من اآلخر، لم يكن يخرج قط إال 
يومه  إل��ى  رئيسه  ظل  ال��ذي  المجمع  إل��ى  للذهاب 
األخير، وكنت أصحبه في ذهابه إلى مقره، ولم أكن 

أترك البيت إال من أجل المشتريات الضرورية«.
ظلت سوزان سجينة ذكرياتها مع طه حسين إلى 
حين رحيلها في عمر الواحد والتسعين، وذلك بعد 
ستة عشر سنة على رحيل األديب الكبير الذي رافقته 
في رحلة العمر على مدى ستين سنة، كان كل واحد 
منهما يرى أنها سنوات عمره الفعلية، أما ما قبلها 
وما بعدها في غياب أحدهما عن اآلخر، فكانت مجرد 

أعوام بدون طعم يذكر.
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لم تكن الفرنسية ماري بييريت التي كانت حينها 
المسرح  ت��درس  العمر  من  عشرة  التاسعة  في  شابة 
بفرنسا، تدري أن إعجابها بفنان عاشق للمسرح حد 
الهوس يدعى محمد سعيد عفيفي، سيقودها إلى عالمه 
بسرعة كبيرة، حينما شاهدته ألول مرة بفرنسا وهو 
به  عرفت  ال��ذي  بشموخه  مسرحية  أدوارا  يتقمص 
شخصيته. لكن بييريت لم تكن تتوقع أنها حين ستدخل 
وراءه،  تظل  أن  ستختار  عفيفي،  سعيد  محمد  حياة 
بعيدة عن األضواء المسلطة عليه في عز عطائه الفني، 
لدرجة أصبحت عالقتها بالمسرح مرتبطة فقط بشقه 
األكاديمي، فيما حافظت على أن تكون دائمًا واحدة من 
جمهوره العاشق المجنون ألعمال شكسبير المسرحية، 
فعال  تليق  كانت  التي  الكونترباص  آلة  على  ولعزفه 

بقامته الفنية.
على الرغم من محاكاتها لمحيط محمد سعيد عفيفي 
الفني، إال أن بييريت كانت ترفض دائمًا أن تظهر في 
خارج  يعيشان  اللذان  ولداهما  ظل  مثلما  الواجهة، 
المغرب يتابعان عن بعد فن والدهما دون أن تصيبهما 
العدوى، وربما كان ذلك بتواطؤ من والدهما الذي كان 
يعي خيبة األمل التي أصبح يعيشها الفن المسرحي 

عموما.
لم يستطع محمد عفيفي حتى رحيله أن يحقق حلم 

أن ُيهرب بعيدا شكسبير نحو المسرح الذي كان يحلم 
به ببصمة مغربية، لكنه لم يتحرر من هذا الحلم الذي 
ظل يشتغل عليه حتى في أصعب أيامه األخيرة وهو 
يصارع مرضه اللعين في تسابق مع الزمن بمعنويات 
بحنكة  استطاع  حينما  عليها  تمرن  قد  ك��ان  عالية، 
سنتين  لمدة  زوجته  عن  مرضه  يخفي  أن  المتناهية 

ك��ام��ل��ت��ي��ن، ق��ب��ل أن ي��ق��رر ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ال���ب���وح لها 
بالحقيقة.

منذ ذلك الحين، ضاعفت ماري بييريت من مالزمتها 
لمحمد سعيد عفيفي، بل تحولت إلى ممرضته التي 
تضبط إيقاع مواعيده، وبات ال يعطي موعدا دون أن 
يعود إليها، حتى ال يتزامن موعده مع أي موعد طبي. 

في  وفاته  حتى  المتنقلة  مفكرته  بييريت  أصبحت 
منتصف رمضان من سنة 2009 عن عمر لم يكن يتجاوز 

السادسة والستين.
بعد وفاة محمد سعيد عفيفي، ظل حلم أرملته بييريت 
أن تخلد اسمه في فضاء يليق بمساره، وحاولت جاهدة 
أن تصدر كتابا حول مسار الفنان الكبير، قبل أن يحقق 
الملك محمد السادس حلمها، ويستجيب لطلبها الذي 
عبرت عنه في رسالة مرفوعة للعاهل المغربي، حيث 
مسرح  على  عفيفي  سعيد  محمد  اس��م  إط��الق  سيتم 

الجديدة بعد مرور أربع سنوات على رحيله. 
»ال أريد أن أتحدث عن نفسي، ألن ما ينبغي التحدث 
عنه هو مسار محمد سعيد عفيفي وإنجازاته الفنية، 
وأنا اليوم أحضر كل األنشطة التي تهم مساره«، هكذا 
ترد بييريت كلما تعلق األمر بأي سؤال يهم حياتها مع 
محمد عفيفي. هكذا أرادت أن تظل ظله الوارف حتى 
بعد مماته، دون أن تكون في الواجهة حتى حينما تسلط 

عليها األضواء. 
 كان الفنان محمد سعيد عفيفي يدعو زوجته بييريت 
باسم »كريمة«، فقد كان الرجل دون شك بحدس الفنان 
يعلم أنها ستظل فعال كريمة في سعيها الدائم لتخليده 
األجيال  ذاك���رة  ف��ي  حيا  اس��م��ه  وإب��ق��اء  رحيله  بعد 

القادمة. 

ماري بييريت طالبة الفن المسرحي

المـرأة التـي خلدت اسـم زوجهـا بعـد وفاتـه 

< طه حسين رفقة زوجته سوزان

< ماري بييريت< محمد عفيفي



الفرنسية بييريت 
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الممرضة التي قال لها امجيد: »أنا الوغد الذي يريد طرد فرنسا من المغرب«

عن  بعيدا  يحملها  بعمل  تحلم  بييريت  كانت 
موطنها فرنسا. وكان ذلك يشكل بالنسبة لها كشابة 
في مقتبل العمر حينها، فرصة ألن تعيش تجربة 
شهادة  على  حصلت  قد  بييريت  كانت  مختلفة. 
التمريض، وحين عثرت على إعالن طلب ممرضة 
بما  والديها  لتخبر  الفرصة  تفوت  لم  بالمغرب، 
عزمت عليه، لكنهما وقفا سدا منيعا أمام رغبتها 
أمام  الواقع  لألمر  سيرضخان  أنهما  غير  ه��ذه، 
األطباء  أح��د  الس��ت��ش��ارة  لجآ  عندما  إص��راره��ا، 
الفرنسيين من أصدقاء األسرة، والذي كان يشتغل 
آنذاك في المغرب. فأتاها الفرج من حيث ال تعلم 

حينما طمأن الطبيب والديها.
 في نهاية الخمسينيات سافرت بييريت صوب 
ال��م��غ��رب وزاده�����ا ال��وح��ي��د آن�����ذاك، ك���ان شهادة 
كان  ال��ذي  البلد  لهذا  وصلت  وحين  التمريض، 
والداها يعتقدان أنه بلد متوحش، فوجئت بأنها 
لن تشتغل في مستشفى مكناس كما أخبرت بذلك 
وهكذا  بآسفي،  مستشفى  في  ولكن  البداية،  في 
وجدت بييريت نفسها تتوجه نحو المدينة حيث 

ينتظرها قدرها هناك في حكاية عجيبة.
حينما حلت بييريت بالمدينة، وجدت أحد األطباء 
الفرنسيين في انتظارها، فعرفها بزميالتها اللواتي 
ستتقاسم معهن إقامتهن المحاذية للمستشفى. لم 
ستعيشها  تجربة  كانت  فقد  بالغربة،  قط  تشعر 
لبضعة أشهر ثم تعود إلى بلدها. لكن في مساء 
القادم  استقرارها  كان  لوصولها،  الموالي  اليوم 
الذي سيدوم ستة عقود قد بدأ فعال دون أن تشعر 
بذلك. كان طبيب المستشفى يريد أن يرحب بطريقته 
بييريت كوافدة جديدة، فدعاها في ذلك المساء رفقة 
بعض زميالتها إلى مأدبة عشاء بأحد المطاعم التي 
كان يتردد عليها، وبينما كانت بييريت تتجاذب 
الحديث مع زمالئها إذا برجل ذي قامة طويلة، كان 
يجلس رفقة بعض أصدقائه على مائدة مجاورة 
غير بعيدة، يأتي لتحية مرافقها الطبيب الذي كانت 
الرجل  الطبيب  ف��ق��دم  ص��داق��ة،  ع��الق��ة  ب��ه  تربطه 
لبييريت بلهجة مازحة قائال »هذا الوغد يريد أن 
ذلك  يكن  ول��م  ال��م��غ��رب!«  م��ن  الفرنسيين  ي��ط��رد 
الشخص سوى محمد امجيد. وفي تلك اللحظة، 
تفارق  أن  دون  لمائدته  يعود  وه��و  امجيد  ك��ان 
االبتسامة شفتيه، قد ترك انطباعا متناقضا لدى 
بييريت. كيف يمكن لرجل يكره الوجود الفرنسي 
أن يكون في نفس الوقت صديقا لطبيب فرنسي، 
ولم تكن تعلم أنها بعد شهور قليلة جدا ستصبح 

زوجته الفرنسية.
»هل تتذكرينني، أنا أعرفك، لقد سبق أن التقينا، 
أنا الوغد الذي يريد طرد الفرنسيين من بالده!«، 
هكذا سيتوجه لها محمد امجيد بالتحية في اليوم 
المستشفى،  في  صدفة  سيلتقيها  حينما  الثالث 
وحينها بدأت بييريت تشعر أن هذا الرجل سيبصم 
حياتها بشكل أو بآخر، لكنها تعمدت أن تتجاهل 

األمر، وفي نفس الوقت تقبل بعض دعواته الكتشاف 
العالقة  توطدت  ما  سرعان  لكن  المغربي،  األك��ل 
بينهما. وحينما أصبحت بييريت تجد محمد مجيد 
في كل مكان تتواجد به، عرفت حينها أنه صانع 
تلك الصدف. لم يراوغ امجيد طويال، فطلب الزواج 
أسرتها  ستقنع  كيف  تفكر  ب��دأت  وحينها  منها 

الجواب  تعرف  كانت  مغربي.  مسلم  من  بالزواج 
الرافض لهذه العالقة مسبقا، لكن امجيد طلب منها 
أن تترك له أمر التصرف. كان واثقا من نفسه، وفعال 
سافرا لكي تقدمه ألسرتها، وبسرعة صنع لنفسه 
أن  التي أصبحت تصر على  األسرة  داخل  مكانًا 

يزورها باستمرار.
كانت بييريت تعرف أنها ستدخل حتما حياة 
عليها أن تجاهد كثيرا كي تعيشها بالشكل الذي 
أرادته وأراده امجيد. كانت الرقابة الفرنسية لها 
بالمرصاد، رافضة زواجها من رجل يقاوم الوجود 
الزواج،  من  واح��د  شهر  وبعد  ببالده،  الفرنسي 
وعودة من شهر العسل الذي قضياه في سويسرا، 
سيتم اعتقال محمد امجيد في بداية الخمسينيات، 
لتبدأ بييريت كل مرة رحلة السفر بحثا عن الزوج 

المفقود داخل زنزانة أحد السجون، فكانت بييريت 
ت��ض��اع��ف م��ن س��اع��ات ال��ع��م��ل، ح��ت��ى تتمكن من 
الحصول على رخصة للسفر لزيارة محمد مجيد. 
وكانت تجد في والده أكبر سند لها، حيث استطاعت 
في وقت وجيز أن تتأقلم مع أسرة امجيد التي كانت 
تسكن أحد البيوتات التقليدية التي طبعت ذاكرتها 
كثيرا في هذه المدينة، بكثير من الذكريات قبل أن 
رحلة  في  بالبيضاء  لالستقرار  زوجها  مع  تنتقل 
زواج دام ستين سنة، قبل أن يرحل امجيد في عمر 
الرابعة والتسعين، لتلحق به بييريت بعد سنتين 
فقط من وفاته بعد تعرضها ذات صباح من شهر 
قيامها  خ��الل  م���روع  سير  ل��ح��ادث   2018 غشت 
برياضتها اليومية على شاطئ عين الذئاب. وكانت 
بييريت تتهيأ للسفر إلى أمريكا الستقبال أول حفيد 

ذكر لحفيدتها. 
رفضت بييريت وقد تعدت الثمانين من العمر 
مغادرة المغرب بعد رحيل محمد امجيد رغم إلحاح 
ابنتها المقيمة في أمريكا، وكذلك بعض من تبقى 
من أفراد أسرتها بفرنسا، واختارت أن تنهي ما 
تبقى من عمرها في بيتهما، حيث كان كل ركن منه 
يذكرها بزوجها الراحل، وكان أملها أن تؤلف كتابا 
تتحدث فيه عن طرائف محمد امجيد، سواء تلك 
التي كانت نفسها ضحية لها وما أكثرها، أو تلك 

التي عاشها معه أشخاص كثيرون. ووفاء لذكرى 
االجتماعية  أعمالها  بييريت  تابعت  ال��راح��ل، 
والخيرية الخاصة بمؤسسة محمد امجيد، وقاومت 
وحدتها بالدفء الذي كانت تجده في حضن العديد 
من األطفال الذين كانوا ينادونها ب�«أمي«، وصار 
سعادة  تفيض  كانت  »جدتي«.  يدعونها  أبناؤهم 
أح��ي��ان��ا آالف  ب��ل وتقطع  ذل���ك،  ع��ن  وه��ي تحكي 
الكيلومترات لتكون بينهم، كما حدث في الذكرى 
األولى لرحيل محمد امجيد، حينما لم تستطع أن 
تقاوم حزنها، فذهبت إلى تارودانت لتلتقي »أبناءها« 
إلى  تحولوا  ال��ذي��ن  ووال��ده��م  ووال��دت��ه��م  الثالثة 
عائلتها بعد أن جاهدت من أجل توفير مسكن لهم، 
وتوفير عمل لوالدهم، حينما استفزتها ذات رحلة 
لها، الحالة المزرية التي كانت تعيشها هذه األسرة، 

التي أصبحت بييريت »أما« ألفرادها جميعا. 
هكذا بدأت حكاية بييريت الممرضة الفرنسية 
الشابة، ُتذٌكر بحكاية »إيناس« الممرضة الفرنسية 
بأحد  للعمل  متطوعة  مغامرة  ذات  ج��اءت  التي 
مستشفيات المغرب لمدة ثالثة أشهر فقط، ولم تكن 
تعلم أنها ستلتقي بالرجل الذي سيدخلها التاريخ 
م��ن أوس���ع أب��واب��ه، ول��م يكن ذل��ك ال��رج��ل سوى 
المارشال ليوطي الذي كان قد ترك وصية بأن يدفن 

في المغرب. 

العدد : 904 | من 25 يونيو إلى 1 يوليوز 2020

< بييريت امجيد

< محمد امجيد

نساء 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.
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كتاب »حكايات يابانية قديمة«
لهذا تصنف القراءة كظاهرة يابانية بامتياز

في كتاب »فضائل 
الموسيقى«

 لم يفوت مؤلف كتاب »حكايات يابانية قديمة« 
التي ترجم نصوصا منها إلى العربية، الفرصة 
عند  إلص���داره  تقديمه  في  طويال  يتوقف  كي 
مقارنة بين عادة القراءة لدى الياباني والتأثير 
الذي يمارسه الحرص على توفر الكتاب الخاص 
مع  تنمو  ال��ت��ي  ال��ق��راءة  ع���ادة  على  بالطفل، 
الشخصية اليابانية، معتمدا في ذلك على تجربة 
في  الكتاب  بواقع  واحتكاكه  باليابان،  إقامته 
هذا البلد. حيث يشير محمد عضيمة الذي ترجم 
هذه الحكايات بمساعدة المستعرب كوتا كاريا 
الشعبي في شمال  التصوف  المتخصص في 
على  المترجم  ساعد  وال��ذي  وغربها،  أفريقيا 
انتقاء الحكايات األكثر شهرة في اليابان: »سوف 
كتب  بأجنحة  يشبهني  ال��ذي  األجنبي  يصدم 
األطفال المتوفرة في المكتبات العامة، بحجم 
الجناح وبطريقة عرض الكتاب، وسوف يحار 
ماذا يشتري ألطفاله، وسوف يتذكر رغما عنه 
وطنه وأطفال وطنه، وسوف يقارن رغما عنه، 
فصناعة الكتب وغيرها ما يتعلق بالتربية في 
اليابان، وال سيما صناعة كتب األطفال، تتفوق 
البالد، وتوفر  بمسافات على ما عداها داخل 
حدود،  ب��ال  وتنتج  ح���دود،  ب��ال  للعمل  س��وق��ا 
والياباني العادي، الياباني اليومي، ال يشعر 
بهذا ألنه يعيشه بشكل آلي، وال يعرف كثيرا ما 
لدى الشعوب األخرى على هذا الصعيد، وغالبا 
ما يتخيل، هذا إذا حدث واهتم أن يتخيل، أنه 
ليس في المقدمة مقارنة مع األوربي واألمريكي، 

في حين أنه هو كذلك وبمسافة واضحة«.
كما الحظ الكاتب توفر كتب األطفال في العديد 
من الفضاءات بشكل الفت، كما يصف ذلك في 
العالم  التجربة في  كتابه، متسائال عن غياب 

التي  األطفال  »فكتب  نظره  وجهة  من  العربي 
الشعبية  الحكايات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  تستلهم 
متوفرة بكثرة وفي كل مكان يحتمل أن توضع 
ليست  أحيانا،  المحطات  في  حتى  كتب،  فيه 
هناك مثال عيادة طبيب في اليابان، ليس فيها 
رف لكتب األطفال، وليس هناك حالق ليس عنده 
في المحل كتب لألطفال، جميع األماكن العامة 
التي تتطلب انتظارا من المواطنين وحدهم أو 
أو  للبالغين  كتب  على  تتوفر  أبنائهم،  م��ع 
األطفال،حتى في باريس، نعم، في باريس حيث 

أمضيت عقدا من الزمن، وحيث المنفخة الثقافية 
بالطول والعرض، ال يتوفر هذا الجو من الثراء 
لألطفال وللراشدين معا، وكان سيصعب علي 
اليابان،  في  ل��وال حياتي  ذل��ك  تذكر  ل��وال  ذل��ك 
الفرق  واكتشاف  التجربتين،  بين  والمقارنة 
الشاسع بين التجربتين، وهذا ما تؤكده شهادة 
يابانيين ويابانيات عاشوا هنا وهناك، تزوجوا 
هناك وعاشوا هناك، كما تؤكده شهادة فرنسيين 
مثلي  اليابانية  الحياة  خ��ب��روا  وفرنسيات 

وأكثر.
ال أحد سيصدق أن القراءة مرض ياباني من 
الطفولة إلى الكهولة، وهذا ليس استالبا كما 
أعيشه  مصدوما  واقعا  بل  البعض،  سيتوقع 
طول الوقت منذ أن وطئت قدماي هذا األرخبيل، 
ضجرت عنهم من كثرة القراءة، وتعبت عنهم 
م��ن ك��ث��رة ارت��ي��اد ال��م��ك��ت��ب��ات وش����راء الكتب 
والصحف والمجالت، وهذه هي بالضبط واحدة 
من نتائج توفير الكتاب في أي مكان يحتمل أن 
يتواجد به أطفال. فال أحد بينهم يصدقني عندما 
أقول لهم: لدينا نحن الناطقين بالعربية ماليين 
األطفال، ولكن ليست لنا قصص لهم، وال كتب 
لهم، وأتحدى من يأتيني بالعكس، أتحدى من 
يضع مختارات لقصص األطفال باللغة العربية، 
كما نضع مختارات للشعر والقصة القصيرة 

والرواية وغيرها.
من  طفل  وإقناع  ترجمتها  يمكننا  قصة  كم 
العالم بها، أعني تحويلها إلى قصص عالمية، 
قصص عربية، وليست مترجمة، قصص يمكن 
الهوية  ع��ن  ج��زء  أن��ه��ا  على  بها  االستشهاد 
الذاتية. كم كاتب لدينا بالعربية يستطيع تحمل 
وصفه أنه كاتب لألطفال؟ وإذا توفر على سبيل 
المثال، كم ناشرا يستقبله ويستقبل كتبه. على 
تعرفت على  أن  لم يحدث  الشخصي  الصعيد 
كاتب عربي لألطفال، وليس عندي صديق واحد 
من بين مئات الشعراء والروائيين الذين أعرفهم 
من المحيط إلى الخليج، يقدم نفسه على أنه 

كاتب أطفال«.
الحكايات اليابانية القديمة التي ترجم الكاتب 
خمسة وسبعين حكاية منها لها أهميتها الكبرى 
في حياة الياباني، وتحظى باهتمام كبير من 
حيث نشرها على نطاق واسع، وتبوئها لمكانة 
كبيرة في تربية األطفال على القراءة، وتخصص 
لها مجلدات كثيرة، لدرجة - يشير الكاتب - أكاد 
أجزم، أنه ما من قصة قديمة ليست مشهورة 
بين اليابانيين، وهذه واحدة من أهم خصائص 
الدول التي تنعدم فيها األمية. ليس هناك في 
إلى  القديمة  اليابان غير مشهور من الحكاية 
الرواية الجديدة، ومن الشعر القديم إلى الشعر 
الجديد، مضيفا أن ما يميز الحكايات اليابانية 
القديمة في عالقتها بالياباني هو »أن كل حكاية 
من هذه الحكايات، هي خالصة تجربة فردية أو 
جماعية، داخل المجتمع الياباني، وليست هناك 
حكاية إال وتريد إيصال شيء خاص إلى حد ما 
بالفرد الياباني وبتربيته، ومن خاللها سوف 
يعرف القارئ ربما عن اليابان وعن طريقة تفكير 
عن  بحثا  قرأ  لو  سيعرفه  مما  أكثر  الياباني 

اليابان«. 

يكشف مؤلف كتاب "حكايات يابانية قديمة" عن تجربته مع الكتاب خالل مقامه باليابان، واندهاشه لعادة القراءة عند اليابانيين، 
حيث الحظ االهتمام الالفت بالكتب الموجهة لألطفال تأليفا ونشرا وإقباال، وسياسة حضورها التحريضي على القراءة في الحياة 

اليومية للمجتمع الياباني التي تبدأ منذ الطفولة وترافق الياباني في مختلف مراحل عمره، حيث تشكل الحكايات اليابانية 
القديمة التي تخصص لها مجلدات ضخمة النواة األولى لدخول عالم القراءة في سن مبكرة.

»زرزور« موزار 
و»عندليب« 
بيتهوفن 
يغوص مؤلف كتاب »فضائل الموسيقى« 
فوزي كريم، في بحر اإلبداع الموسيقي 
باحثا عن دررها النادرة، جامعا بين البحث 
في طيات ما وثقته األزمنة في هذا المجال، 
االستمتاع  طابع  قرائه  منح  محاولة  وبين 
بمضمونه، ومن ذلك جانبا خصص له حيزا 
الموسيقيين  باشتغال بعض  ويتعلق  مهما، 
من  وألحانها  الطيور  تغاريد  مختلف  على 

بينهم موزار وبيتهوفن ومالر وميسان. 
ففي يومياته سجل موزار الذي توفي في 
أنه   1874 م��اي   28 ت��اري��خ  ف��ي   1891 سنة 
اشترى زرزورا - كما يذكر الكاتب - وعلى ذات 
الصفحة سجل بضعة جمل موسيقية زعم أن 
األخيرة  الحركة  مطلع  عن  حفظها  ال���زرزور 
تعلق  ول��ق��د   ،17 رق��م  البيانو  لكونشيرتو 
الموسيقي الشاب بهذا الزرزور لدرجة أنه أقام 
له حفال تأبينيا حين وفاته، ودفنه بمراسيم 
في حديقة بيته، وطبعا كان زرزور موزار أوفر 
حظا من صاحبه الذي لم يدفن بفعل العوز إال 
في قبر جماعي مجهول لم يتعرف أحد على 

مكانه.
أما بيتهوفن الذي توفي سنة سنة -1867 
يضيف الكتاب - فقدم في حركته الثانية من 
سمفونيته السادسة »الريفية« بضعة صياغات 
فنية ألصوات العندليب والسمان والوقواق، 
ولقد سميتها صياغات فنية ألبعد شبح فكرة 
التي  الحرفي  الطبيعة  محاكاة  المحاكاة، 
أنكرها بيتهوفن حين حاول إيضاح ما غاب 
عن نباهة نقاده، وحول ضربات القدر المريعة 
في مفتتح السمفونية الخامسة، قائال لتلميذه 
نقار  طائر  أغنية  م��ن  استوحاها  إن��ه  ك��ارل 

الخشب في إحدى غابات فيينا. 
من  ثمانين سنة،  بعد  يطل  الوقواق  طائر 
الحركة األولى من سمفونية مالر المتوفى سنة 
1911 ليثير غضب النقاد أيضا، وهذه اإلطالالت 
الموسيقيين:  غ��اب��ات  عمق  ف��ي  تحصى  ال 
الموسيقي  كوبيران، شومان وآخرين، ولكن 
المعاصر أوليفر ميسيان الذي رحل في سنة 
1992 انفرد بحصة ال تضاهي في االنشغال 
على أصوات الطيور واستيحائها، واعتبرها 
»أعظم من احتل كوكبنا من الموسيقيين«، ألن 
زخرفة  م��ن  أك��ث��ر  ل��ه  بالنسبة  الطير  أغنية 
تدوين  وح���اول  ف��ك��ره  احتلت  فقد  بسيطة، 

ألحانها عبر تجواله في ريف فرنسا. 
مع  عالقته  منح  الديني  ميسان  ف��وج��دان 
الموسيقى  يرى  فهو  فلسفيا،  بعدا  الطبيعة 
اللون  في  )متمثال  المكان  بين  دائمًا  ح��وارا 
الصوتي(، وبين الزمان )اإليقاع الصوتي(، بين 
اللون وال��ص��وت، ه��ذا ال��ح��وار ال��ذي ينتهي 
بالوحدة بينهما، بحيث يصبح أحدهما اآلخر، 
الطبيعة التي تشكل لدى ميسان كنزا ال ينفد 
لأللوان واألصوات، لألشكال واإليقاعات وهي 
تتكثف في هذه المخلوقات الصغيرة التي ألف 
لها وعنها أضخم أطول ثالثة أعمال للبيانو 

المنفرد ، منها »دليل الطيور«. 
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قرأنا لكم

عودة الموت األسود .. أخطر قاتل على مر العصور 

لمؤلفيه سوزان سكوت وكريستوفر دنكان 

في كتاب لمؤلفه أحمد تيمور

مذكرات رقيبة سينمائية مصرية 

 لمؤلفه زكي مبارك

»في بداية رحلة بحثنا في التسعينات، 
لم نكن ندرك جيدا أن هذا سوف يؤدي في 
نهاية المطاف إلى فضح خطأ التصورات 
الشائعة حول هذا الرعب القديم، فقد كنا 
على مشارف قلب التاريخ رأسا على عقب. 
ولدهشتنا، فاألكثر أهمية أننا أمطنا اللثام 
عن رسالة مرعبة لنا اليوم: قد يكون مرض 
القرون الوسطى راقدا في مهجعه منتظرا 
هذه  جديد.  من  ليضرب  المواتية  اللحظة 
قصتنا«، هكذا يلخص مؤلفا كتاب »عودة 
الموت األسود، أخطر قاتل على العصور« 

فكرة رحلتهما.
كتاب كانت وراء خروجه للوجود قصة 

غريبة، كما يكشف عن ذلك مؤلفاه سوزان 
سكوت الباحثة في علم السكان، وكريستوفر 
دنكان الباحث البارز في علم الحيوانات، 
في تقديمهما لكتابهما، ذلك أنه قبل إصداره 
بثالث عشرة سنة، كانت سوزان سكوت في 
بداية التسعينيات تبحث عن منطقة معينة 
ديموغرافية  تاريخية  دراس��ة  فيها  تجري 
القرن  ب��ي��ن  م��ا  المجتمع  ح���ول  متعمقة 
لتكتشف  عشر،  والتاسع  عشر  ال��س��ادس 
بالصدفة أن سجالت »برنت« التي وتوجد 
بمقاطعة »كمبريا« في شمال إنجلترا بالقرب 
إلى كونها  من الحدود اإلسكتلندية تشير 
مرت من أحد الطواعين في القرن السادس 

عشر«، وهي وثائق رسمية لكنيسة إنجلترا 
التي يعود بعضها إلى سنة 1538، حيث 
تمييز  القانون  الكهنة بموجب  تعين على 
توثيق دفن ضحايا الطاعون الذي دام سنة 
ونصف من خالل إضافة كلمة  »pest« أو 
وضع حرف«p«  الحرف األول منها فقط. لكن 
المفاجأة، أن سوزان لم تكن تتوقع أن بحثها 
سيأخذ منعطفا آخر: أن نظرة واحدة إلى 
عالم  أي  ي��درك  ألن  كافية  كانت  الحقائق 
بيولوجيا أن هذا لم يكن مجرد طاعون دبلي 
أي طاعون الغدد اللمفاوية، بحسب الرأي 

السائد عن سبب الطواعين في أوروبا«.
ذهل الباحثان الكتشافهما، بعد أن تأكد 
جانب  من  كل  مشترك  بحث  في  ذلك  لهما 
تخصصه، أن الطاعون كان بالفعل بسبب 

سكوت  س��وزان  فأنجزت  نزيفي،  فيروس 
وكريستوفر دنكان دراسة أكاديمية مفصلة 
بعنوان »بيولوجيا الطواحين« وجدت صدى 
عالميا بعد نشرها، توصال خاللها بالعديد 
أحد  من  رسالة  بينها  من  الشهادات  من 
المحاربين القدامى من الشرق األقصى الذي 
كان الناجي الوحيد بعد أن قضت كتيبته 
بسبب حمى فيروسية، كما أخبرهما مراسال 
الطريق  ان��ه��ي��ار  أن  ك��ن��ت«   « مقاطعة  م��ن 
للموت األسود  الرئيسي على موقع مدفن 
في بلدة »بالكهيت« جعل الشرطة المسلحة 
تخلي بعجالة المنازل المجاورة من قاطنيها 
بعد أن أعلنت عن وجود خطر بيولوجي في 

تلك المنطقة.
سيناريو  كاتب  أن  الباحثان  أشار  كما 
حول  بحثهما  م��ن  ليستفيد  بهما  اتصل 
الطاعون في تهييئه لفيلم سينمائي يريد 
يطيح  تخيليا  ف��ي��روس��ا  ف��ي��ه  ي��ت��ن��اول  أن 
توقعات  على  الحصول  »أراد  بالبشرية 
مفصلة حول كيفية انتشار مثل هذا الوباء 
خاصة وأنه على مدى أكثر من ستمائة عام 
والطاعون يزرع الرعب في النفوس، واآلن 
القرن  في  لنا  أنه صارت  من  الرغم  وعلى 
الواحد والعشرين معرفة أكبر بالمرض من 
اللقاحات  م���ن  وع����دد  م��ض��ى،  وق����ت  أي 
والعالجات الفعالة، وخبراء متمرسون في 
الجزيئية  وال��ب��ي��ول��وج��ات  األوب���ئ���ة،  ع��ل��م 
التشخيصية  االخ��ت��ب��ارات  من  ومجموعة 
والتقنيات الحديثة التي من شأنها تحديد 
تسلسل جينوم أي فيروس جديد في خالل 
أشهر من ظهوره األول، ومع ذلك يظل الرعب 
من أن يظهر مرض جديد - ربما طاعون آخر 
- يهدد بقاءنا بنفس القوة التي كان عليها 

فيما مضى«. 

يحدث كثيرا أن تتقدم بعض الشركات 
أو األفراد إلى قسم الرقابة على المصنفات 
الفنية، بنصوص أغنيات بغرض أدائها 
أذيعت  قد  تكون  أن  بعد  تسجيلها،  أو 
أن هيأة  لسبب  الجماهير  بين  وشاعت 
اإلذاع����ة ق��د أذاع��ت��ه��ا. »وك����ان ل���دي من 
األس��ب��اب م��ا يجيز ل��ي االع��ت��راض على 
أو  أدائ��ه��ا،  طريقة  أو  كلماتها،  بعض 
لهبوطها من الناحية الفنية، أو مستوى 
اللغة المستعملة، ومع ذلك ظللت مكتوفة 
أن  األول  أمرين:  بين  م��أزق  في  األي��دي 
الجمهور  وس��م��ع��ه��ا  أذي���ع���ت  األغ��ن��ي��ة 
وانتشرت بينه، فأصبحت ال أملك الحق 
عليها.  االعتراض  أو  منعها  في  الكامل 
واألمر الثاني أني لست في حالة اقتناع، 
التي  األسباب  من  لسبب  أرضى  بحيث 
أبديت، ومثال على ذلك أغاني »الطشت 
و«السح  أم حسن«  و«سالمتها  لي«  قال 

الدح امبو« وغيرها«.
ورغم ذيوع هذه األغنيات وانتشارها 
لم يكن قد تقدم بها أصحابها إلى الرقابة 
بنصوصها  ال��ف��ن��ي��ة  ال��م��ص��ن��ف��ات  ع��ل��ى 

لتسجيلها وما إليه، وعندما قدمت تلك 
النصوص رجحت كفة المنع وكان عذري 
عند هذا اإلجراء بمنع تسجيلها أنه ربما 
يحدد من رقعة انتشارها، ورأيت عرض 
رأيي هذا على مجلس الرقابة، ولكنه قرر 

عكس ما أردت وأباح تسجيلها، باعتبارها 
انتشرت بالفعل وأصبحت معروفة عند 
عليها.  للتضييق  داع��ي  وال  الجماهير، 
وكانت الصحف وقتها قد هاجمت الرقابة 
شديدا  هجوما  الفنية  المصنفات  على 
بسبب هذه األغنيات، حتى قبل أن يتقدم 

أصحابها بنصوصها للرقابة«.
التي  العديدة  األمثلة  من  مثال  ه��ذا 
تتناول عالقة الرقابة باإلذاعة، كما ترويها 
اعتدال ممتاز في كتابها »مذكرات رقيبة 
محمد  الدكتور  ذل��ك  يذكر  كما  سينما« 
المرأة  »م��ذك��رات  مؤلفه  ف��ي  ال��ج��وادي 
المصرية« الذي عاد فيه إلى مذكرات عشر 
التي  ممتاز  اع��ت��دال  بينهن  م��ن  ن��س��اء 
اشتغلت عضوة في مجلس الرقابة على 
المصنفات الفنية لمدة ثالثة عقود، حيث 
ضمنت مذكراتها التي نشرت في منتصف 
الثمانينيات كواليس في هذا المجال الذي 
كانت فيه من أوائل النساء وأصبحت على 
رأسه، حيث يكشف كتابها عن محطات 
المصرية،  السينما  على  الرقابة  تاريخ 
حيث تتوقف مؤلفة الكتاب عند العديد 

وظيفتها،  في  عاشتها  التي  األمثلة  من 
ومن ذلك مثال، فشل الرقابة في تصنيف 
أفالم مصرية وأجنبية تعرض للكبار فقط 
بحيث  العام،  بالعرض  خاصة  وأخ��رى 
أضحى من الصعب تطبيق قانون تصنيف 
أغلب األفالم المصرية  للكبار فقط، بعد 

أن ووجهت الرقابة على المصنفات الفنية 
بانتقادات وغضب من هذا القرار، وتعطي 
أمثلة على ذلك بالعديد من عناوين األفالم، 
منها فيلم »قصر الشوق« الذي رأت فيه 
األدبية  للقيمة  تشويها  ممتاز  اع��ت��دال 

للرواية التي اقتبس منها الفيلم.

لعب العرب 

من كواليس الرقابة على المصنفات الفنية 

ذكريات باريس 

كتاب حاول  من خالله مؤلفه  الراحل أحمد تيمور  أن يتحدث عن 
مختلف األلعاب التي كان يتسلى بها العرب منذ القدم، وذلك في 
دراسة مثيرة  اعتمد فيها على مراجع عديدة، ساعدته على تجميع 

أشهر هذه األلعاب في إصدار تحت عنوان« لعب العرب«.

مشاهداته  مبارك  زك��ي  فيه صاحبه  دون  ب��اري��س«  ذك��ري��ات   « كتاب 
خالل  إقامته العلمية  الطويلة في باريس ، حيث يروي تفاصيل من 
عاشها  ك��م��ا  العجيبة،  متناقضاتها  ب��ك��ل  األن����وار  ع��اص��م��ة  ح��ي��اة 

وشاهدها.
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