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هوامش

يقع فندق «المامونية» في مدينة مراكش في المغرب ،ويمتلك قيمة فنية وتاريخيّة مميزةْ ،
إذ استقبل شارلي شابلن وشارون
ستون وتوم كروز وتشرشل

«المامونية»

سمعة الفندق ب ُنيت على دوره التاريخي ومكانته الجماليّة في قلوب المراكشيين ()Getty
ُ

فندق تاريخي مستوحى من الثقافة المغربية
مراكش ـ أشرف الحساني

ّ
ُيصنف فندق «املامونية» بمدينة
مــراكــش ضمن أغـلــى الـفـنــادق في
ّ
املـ ـغ ــرب ،إذ إن ُكـلـ ّفــة ق ـضــاء لـيـلــةٍ
واحــد ٍة بمثابة راتبني ملوظفني حكوميني
م ـغ ــرب ـي ــن ف ــي الـ ـشـ ـه ــر .وق ـ ــد ي ـص ــل األم ــر
إلــى أكثر من ذلــك ،إذا احتاج الضيف إلى
خدمات ترفيهية أخرى داخل ّ
مدة إقامته
بــال ـف ـنــدق .ه ــذا ل ـيــس ج ــدي ـدًا ع ـلــى مــديـنــة
سياحية مثل مراكش ،حيث رؤوس أموال
العالم يتم تصريفها هناكّ ،إما عن طريق
البرتغالي كريستيانو
االستثمار كالنجم ُ
رونالدو الــذي يمتلك فندقًا ضخمًا فيها،
ُأو عـ ــن ط ــري ــق ت ـب ـي ـيــض ب ـع ــض األم ـ ـ ــوال
ُ
ّ
ـدن عــاملـيــة عــن طــريــق شــراء
امل ـهــربــة مــن مـ ـ ٍ
ّ
ـادرة أو
بعض
التحف األ ُثــريــة القديمة الـنـ ّ
ّ
األع ـم ــال الـفــنـيــة امل ـت ـف ـ ّـردة لـكـبــار الـفــنــانــن
ال ــذي ــن ع ــاش ــوا ف ــي امل ــدي ـن ــة إب ـ ــان الـحـقـبــة
ّ
بقليل.
الكولونيالية ُ وبعدها ْ ٍ
ّ
ل ــذل ــك ،ل ــم ي ــك ــن غ ــري ـب ــا أن ت ـخ ـت ــار م ـجــلــة
«كــونــدي نــاســت تــرافـيـلــر» األمـيــركـ ّـيــة ،قبل
أيـ ــام ،ف ـنــدق «املــامــون ـيــة» ضـمــن أف ـضــل 30
فندقًا فــي الـعــالــم إلــى جــانــب فـنــادق أخــرى

من مالقا ودبي وجنوب أفريقيا وأبوظبي.
ورغم التتويج الذي حظي به الفندق ،يبقى
ّ
اختيار املجلة ليس دقيقًا وغير ُمـبـ ّـرر من
ّ
ّ
الجمالية ،ألن أسباب اختياره ،لم
الناحية
ُ
تكن ذات عالقة بمعماره األندلسي البارز
وال حدائقه الداخلية الـتــراثـيــة ،بــل بسبب
خ ــدم ــات ــه ورحـ ــابـ ــة م ـس ــاح ـت ــه ،ب ــاع ـت ـب ــاره
أض ـح ــى الـ ـي ــوم م ـ ــاذًا ل ـك ـبــار الـسـيــاسـيــن
وال ـب ــورجــوازي ــن وال ـن ـجــوم وال ــرؤس ــاء من
مختلف دول العالم.
ً ّ
ّأم ــا املـغــاربــة فــا عــاقــة لـهــم بــه ف ـعــا ،ألنــه
فـ ـن ــدق ب ــاه ــظ ال ـث ـم ــن ،واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي
يـقـيـمــون فـيــه ُيـعـتـبــرون أك ـثــر ال ـنــاس ترفًا
في العالم ،باستثناء بعض األف ــراد الذين
يـ ـت ـ ّ
ـرددون عـلـيــه ســريـعــا فــي إط ــار ُمـهـ ّـمــات
ّ
رس ـم ــي ــة ك ـ ـ ــوزراء ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن .فـنــدق
«املــامــون ـيــة» ال ــذي وص ـفــه رئ ـيــس الـ ــوزراء
ال ـب ّــري ـطــانــي ال ــراح ــل وي ـن ـس ـتــون تـشــرشــل
ب ــأن ــه «أج ـم ــل األم ــاك ــن ف ــي ال ـعــالــم» حــرص
على مــدار تأسيسه على استقبال عشرات
الشخصيات الشهيرة مثل امللكة إليزابيث
وش ــارل ــي شــاب ـلــن وش ـ ـ ــارون س ـت ــون وت ــوم
ك ــروز وتـشــرشــل وغـيــرهــم مــن شخصيات
القرن العشرين الذين ّ
تجولوا بني ردهاته

وصـ ـ ــاالتـ ـ ــه وحـ ــانـ ــاتـ ــه وغ ـ ــرف ـ ــه وح ــدائـ ـق ــه
ّ
َ
ـت ش ـهــد فيه
وم ـس ــاب ـح ــه .كـ ــل هـ ــذا ف ــي وق ـ ـ ٍ
الفندق أكـثــر مــن تغيير وترميم مــن طرف
ّ
ْ
ّ
رسمية وتقلب ملكيته وج ــدواه أن
جهات
ٍ
ً
أض ـح ــى ف ـض ــاء س ـيــاح ـيــا ك ـب ـي ـرًا بـمــراكــش
لحظة اختياره أكثر مــن مـ ّـرة ضمن قائمة
أجمل الفنادق في العالم.
عام ّ 1923
صمم الفندق املهندسان الشهيران
هنري بــروســت وأنـطــوان مارشيسيو ،عن
طريق بناء حوالي  50غرفة للمبيت ليصل
عــدد غرفه فــي السنوات األخـيــرة إلــى أكثر
من  200غرفة .تمزج تصاميمه بني الثقافة
املغربية األصـيـلــة ذات النفحة األندلسية
ّ
الجمالية األخرى التي
وبني باقي التيارات
ّ
ظهرت في بعض مناطق العالم .لكن اللمسة
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة ت ـب ـقــى م ـس ـت ـح ــوذة ع ـل ــى ف ـضــاء
«املامونية» على ُمستوى تصاميم الغرف
ّ
وا َلـكـتــابــات املـنـقــوشــة واألق ـ ــواس والــزلـيــج
واملصابيح وطريقة تمركزها داخــل بنية
ّ
الـفـضــاء هندسيًا .غير أن التحديث الــذي
ط ــاول ال ـف ـنــدق فــي األل ـفـ ّـيــة الـثـ ُـالـثــة جعاله
يخرج من هذا ُ
البعد الجمالي املستند على
ّ
املغربية من خالل االنفتاح على أفق
الثقافة
ُ
جمالي ُمغاير على مستوى األثاث وطريقة

باختصار
ُ
لم يكن ّغريبًا ْأن
تختار مجلة «كوندي
ناست ترافيلر»
ّ
األميركية قبل أيام
فندق «املامونية»
ضمن أفضل 30
فندقًا في العالم
■■■
وصفه رئيس الوزراء
البريطاني الراحل
وينستون تشرشل
ّ
بأنه «أجمل األماكن
في العالم»
■■■
تمزج تصاميمه
بني الثقافة املغربية
األصيلة ذات النفحة
األندلسية وبني باقي
ّ
الجمالية
التيارات

نوع
مساحة الفندق
وخلق ٍ
توظيفه داخــل ّ
ُ ّ
من التجاذب الفني بني القديم املعتق في
ج ـ ــرار ال ــزم ــن امل ـغ ــرب ــي واآلخـ ـ ــر الـ ـق ــادم من
ّ
ّ
لكن ّ
القوية
السمة
املدارس الغربية الحداثةّ .
ً
والبارزة في الفندق ،هو أنه نجح فعال في
بمكان أسطوري.
تناغم أشبه
خلق فضاء ُم
ٍ
ٍ
فــي الــداخــل يكثر الصمت مــع خــريــر املياه
ونـ ـ ـض ـ ــارة أع ـ ـشـ ــاب الـ ـح ــدائ ــق ال ـت ـق ـل ـيــديــة
الصغيرة ،بما تمنحه للسائح مــن بهجة
ـاء
الـ ـل ــون ،ح ـيــث ال ـع ــن ت ـس ــرح داخ ـ ــل ف ـضـ ٍ
ّ
بصري ُم ّ
ّ
يتجول في الجسد ،فيبقى
تخيل،
أسـ ـيـ ـرًا ل ـل ـمــوس ـي ـقــى األن ــدل ـس ـي ــة وح ـيــرتــه
ب ـ ــن ال ـ ـص ـ ـُـور وال ـ ـل ـ ــوح ـ ــات والـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاءات
الكثيرة وامل ّ
تنوعة التي تمزج بني العتاقة
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة والـ ـغ ــراب ــة اآلس ـ ــرة ال ـت ــي تـجـعــل
املـكــان أسـطــوريــاّ .أمــا خــارج الفندق فتكثر
األجـســاد وتـعـ ّـم الفوضى ُ
ويصبح الجسد
ُمضطربًا وخاضعًا لتأثير الزعيق وبهجة
ـاءات
الـ ـن ــاس وح ـم ـي ـم ـي ـت ـهــم داخـ ـ ــل الـ ـفـ ـض ـ ّ
بمدينة مــراكــش .والحقيقة أنــه
العمومية
ّ
ّ
والجمالية التي يحفل
ية
الفن
املشاهد
رغم
ّ
ّ
بها «املامونية» فإنه غير ُمؤثر على عنصر
ّ
السياحة املحلية للمدينة ،إذ إن قلة تزور
املدينة سنويًا بـهــدف االسـتـقــرار بالفندق
بضعة أيام أو أسابيع قبل ْأن ّ
تقرر الرحيل
ٍ
ّ
ُ
ُمـ ـ ـج ـ ـ ّـددًا .وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـ ــإن ُس ـم ـع ـتــه بـنـيــت
ّ
الجمالية
بسبب دوره التاريخي ومكانته
ف ــي قـ ـل ــوب امل ــراك ـش ـي ــن ودوره املـ ـح ــوري
ّ
التاريخية للمغرب .على هذا
فــي الــذاكــرة ّ
ّ
األسـ ـ ــاس ،ت ــدخ ـل ــت ال ــدول ــة أك ـث ــر م ــن م ــرة
ُ
للمساهمة فـ ّـي صيانته وترميمه وإعــادة
بناء صور ٍة فنية جديدة له ،بعدما أضحى
ُي ـقـ ّـدم امل ـغــرب بــاعـتـبــاره مـهـدًا وصــانـعــا ملا
ّ
ُي ّ
التاريخية».
سمى بـ«الفنادق

وأخيرًا
اختراع شرقي ...المستبد العادل
خطيب بدلة

يـ َ
ـوص ــف ال ـح ــاك ـ ُـم ،ف ــي مـخـتـلــف ب ـقــاع األرض ،وعـبــر
ال ـع ـص ــور ،ب ــإح ــدى الـصـفـتــن املـتـنــاقـضـتــن إل ــى حد
التناحر؛ مستبد (ديكتاتور) ،أو عــادل (ديمقراطي).
ّ
ولعل الوحيدين الذين يعتقدون بوجود مستبد وعادل
فــي آن نحن الـعــرب ،املسلمون ،سكان الـشــرق .ابتكر
ه ــذا املـصـطـلــح اإلم ــام مـحـمــد ع ـبـ ُـده (،)1905 -1840
أحد رواد حركة اإلصــاح الديني التي بدأت مع جمال
الدين األفغاني ...وللتذكير ،بدأ محمد عبده مشروعه
التنويري بالدعوة إلى الحرية ،والديمقراطية ،والحكم
النيابي الدستوري .لكن ،يبدو ّأن املقاومة العنيفة التي
ّ
ومنظريه ّ
شوشته ،وجعلته
لقيها من فقهاء عصره
ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن املـسـتـبــد الـ ـع ــادل ،ويـ ـح ـ ّـدد مـهـلــة خمس
ّ
عشرة سنة ،يتمكن خاللها املستبد ،برأيه ،من تثبيت
األمن ،والقضاء على الفنت ،ثم ينتقل إلى مرحلة البناء،
وترسيخ العدل.
يمكنني ،توخيًا للموضوعية ،أن أستعير تعبير طه
ُ
«أميل إلى االعتقاد» ّ
بأن دحض فكرة
حسني ،فأقول:
املستبد الـعــادل ال يحتاج ،الـيــوم ،إلــى جهد كبير ،فقد

تراكمت لدينا تجارب كثيرة ،في سورية ومصر على
وج ــه الـخـصــوص ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن ان ـقــاب سـنــة  1949في
ســوريــة ال ــذي ق ــاده حسني الــزعـيــم امل ـهــووس بالحكم
ّ
والزعامة ،بدليل ما رواه عنه املـ ّ
ـؤرخ نذير فنصة ،أنــه،
بعدما رفعه الرئيس شكري القوتلي إلــى رتبة زعيم،
صار يرتدي البدلة العسكرية ،ويتفتل أمام املرآة بجسده
السمنيّ ،
ويردد العبارة الرنانة «الزعيم :حسني الزعيم»
ّ
بـفــرح غــامــر .أع ـلــن ،فــي بـيــانــه االن ـقــابــي ،أن ــه سيعيد
الحكم ،فور تثبيت األمن واالستقرار ،إلى املدنيني .وقد
تكرر السيناريو نفسه مع العقيدين ،سامي الحناوي
وأديب الشيشكلي ،اللذين قاما بانقالبني متتاليني في
السنة نفسهاّ ،
لكن ّأيًا منهما لم ُيعد الحكم للمدنيني.
وفي سنة  ،2011عاد السوريون بذاكرتهم إلى موقف
ّ
رائع للعقيد أديب الشيشكلي ،فقد استقال وتخلى عن
الحكم في  ،1954حرصًا منه على أرواح السوريني التي
ُ
ّ
تصدى لالنقالب الذي
كان يمكن أن تزهق في ما لو
قام به مصطفى حمدون عسكريًا.
الضباط األحــرار الذين انقلبوا على الحكم امللكي في
مصر ( 1952وهــو حكم أسسه مستبد عــادل اسمه
محمد علي باشا) ،وعدوا بإقامة جمهورية ديمقراطية،

م ـكــان «ال ـع ـهــد ال ـب ــائ ــد» .وكـ ــان قــائــد االن ـق ــاب محمد
ّ
ّ
مصرًا على ذلك بالفعل ،إلى أن تمكن الضابط
نجيب
الطموح جمال عبد الناصر من االنقالب عليه ،وعلى
التوجهات الديمقراطية بشكل عام ،ووضع نجيب في
ً
اإلقــامــة الجبرية مــدى الـحـيــاةّ ،
وأم ــم الـصـحــافــة .وبــدال
ً
مــن أن يـكــون عـ ــادال ،مثلما أم ــل محمد ع ـبــده ،تحول
إلى حاكم مطلق ،قاد مصر ،واألمــة العربية كلها ،من
ً
إخفاق إلى إخفاق ،وصوال إلى الكارثة الكبرى ،هزيمة
ّ
يونيو/حزيران  .1967حادثة طريفة جدًا ،لعلها تلخص

ّ
لعل الوحيدين الذين
يعتقدون بوجود مستبد
وعادل في آن نحن العرب،
المسلمون ،سكان الشرق

الحالة الكارثية التي تنجم عن الحاكم املستبد العادل.
فــي صحيفة املـصــري الـيــوم ،الـصــادرة فــي  24يوليو/
ت ـم ــوز  ،2009حـ ــوار م ــع ح ـســن ع ـب ــاس زكـ ــي ،وزي ــر
االقتصاد في زمن عبد الناصر ،يقول فيه ّإن الريس
جمال استدعاه ،في صيف  ،1961إلى استراحته في
املعمورة (اإلسكندرية) .وعندما ذهب إليه ،راح ّ
يحدثه
عــن نقص السيولة ال ــذي تــواجـهــه ال ـبــاد ،وتــأثـيــر ذلك
على بناء السد العالي ،ولذلك يفكر في معاقبة األجانب
وتأميم ممتلكاتهم فــي مصر .اقـتــرح الــوزيــر زكــي أن
ُيستعاض عن التأميم بفرض ضريبة تصاعدية على
ّ
فتحمس الــريــس ،وطلب منه إعــداد دراســة
املمتلكات،
فورية ،وأن يأتيه بها صباحًا .لم ينم زكي ليلتها ،وأعدّ
الدراسة ،وجاء في صباح الغد ،فوجد الرئيس في فيال
عبد الحكيم عامر ،الذي أبلغه بعدم املوافقة ،واملسارعة
بتنفيذ تأميم يشمل األجانب واملصريني معًا ،ويأمره
بأن يقوم هو نفسه بتنفيذه.
ّ
يقول زكــي« :بعد كــل هــذه الـسـنــوات ،وعلى الــرغــم من
ً
ّأن التأميم وفــر للدولة أم ــواال طائلة ،أعتقد ّأن اقتراح
ّ
الضريبة كان أفضل ،ألنها كانت ستحافظ على أصول
رأس املال ،وإدارته عن طريق أهل الخبرة ،ال أهل الثقة».
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