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تداعيات وباء كورونا والرصاع 

الطبقي باملغرب
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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

.  العدد : 359 
 من  12  إلى  18  ماي 2020

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

يف ظل هذا اجلو الرهيب الذي فرضته جائحة كوفيد19- تزداد 
األمامية  اخلطوط  يف  الصامدة  الشعبية  اجلماهير  وآالم  معاناة 
احلقول  ويف  املصنعة  املــواد  لضمان  املعامل  ويف  للفيروس  للتصدي 
إجراءات  لتنفيذ  املنازل  ويف  واملواطنني،  للمواطنات  الغذاء  لتوفير 

العزل املنزلي .
الفيروس  مع  التماس  خطوط  يف  يوجدون  الذين  األشخاص  إن 
قيامهم  على  ويصرون  والدموع،  باالبتسامة  املوت  خطر  يواجهون 
العائلة  عن  البعد  رغم  واملواطنني  املواطنات  خدمة  يف  مبهامهم 
وضعف اإلمكانيات، ورغم احلزن على حالة ضحايا الفيروس، ورغم 
اإلرهاق وقلة النوم، ورغم ضغط املالبس الواقية، ودون أن ينتظروا 
مقابال لتضحياتهم. إن كل هؤالء حتولت لديهم البطولة إلى واجب.
عملها.  العاملة  الطبقة  تواصل  واخلدمات  اإلنتاج  وحدات  ويف 
الصحة  شــروط  ضعف  أو  انــعــدام  ظل  يف  بها،  يتربص  والفيروس 
والعمال  العامالت  معرفة  إن  الوقاية؛  وتدابير  املهنية  والسالمة 
الظرفية  ظل  يف  إليها  احلاجة  مبدى  واعني  جتعلهم  مبنتوجاتهم 
وحــاالت  الــضــرورة  حــاالت  جيدا  يــدركــون  فهم  وبالتالي  الراهنة 

املغامرة بأرواحهم من أجل األرباح .
وغياب  مطبقة،  عزلة  ظــل  يف  اإلنــتــاج  يتواصل  احلــقــول  ويف 
إغالق  أن  كما  املنتوجات؛  تسويق  وصعوبة  العمومية  للخدمات 
هو  تقدمها  التي  للخدمات  بدائل  توفير  دون  البوادي  يف  األسواق 
وقطيعة  املغربية  للبادية  بالنسبة  احلياة  لشريان  قطع  مبثابة 
االنسان  يحتاجها  التي  اخلدمات  لكل  وتوقف  اخلارجي  العالم  مع 
هذا  ظل  يف  السكان،  معه  يتحول  الذي  األمر  الــرزق،  ملوارد  وضياع 

الوضع، إلى منسيني يف اجلبال والوديان والصحاري .
من  العديد  وجد  الصحية  الطوارئ  حالة  ــراءات  إلج وتنفيذا 
عن  توقفهم  بعد  بيوتهم  يف  معزولني  انفسهم  واملواطنني  املواطنات 
بدون  وأصبحوا  رزقهم  موارد  أغلبهم  فقد  حيث  والدراسة؛  العمل 
دخل وهم مطالبون بتوفير شروط استمرار احلياة ألسرهم والقيام 
للقيام  بعد  عن  العمل  واصل  من  ومنهم  ألبنائهم؛  املدرسني  بــأدوار 
إليها، ومنهم من حتول من  التي ينتمي  املقاولة  أو  مبهامه يف اإلدارة 
أو غياب شروط  التعليم عن بعد رغم ضعف  إلى  التعليم احلضوري 
هذه  يف  االنصاف  مبدأ  يوفر  ال  مما  التالميذ  ولدى  لديهم  العمل 

العملية.
مشاكل  من  كورونا  قبل  تعاني  الشعبية  اجلماهير  كانت  وإذا 
تضاعفت  قد  معاناتها  فــإن  والشغل،  والسكن  والصحة  التعليم 
مفهومة  الفيروس  مع  املعاناة  آلن  كوفيد19-؛  جائحة  مع  وتنوعت 
والتباعد  الصحي  احلجر  بــإجــراءات  ويلتزم  اجلميع   ويتقبلها 
والتسريع  اجلميع  صحة  على  احلفاظ  بضرورة  اقتناعا  االجتماعي 
الوباء واالنتهاء من هذا الكابوس؛ غير أن ما ال ميكن  بالتخلص من 
الفاشلة  السياسات  واملعاناة هي  أن أسباب هذه اآلالم  القبول به هو 
أو  وغياب  الدولة  دواليب  يف  املستشري  والفساد  املخزنية  للدولة 
ضعف التجهيزات والبنيات واخلدمات العمومية وجشع الرأسماليني 

ولهاثهم وراء األرباح ولو على حساب أرواح العامالت والعمال .
املغاربة نظرا ملا عاشوه  إن "عام كورونا" سيظل محفورا يف ذاكرة 
إقــبــال على  مــن  ملــا شــاهــدوه  أيضا  ونــظــرا  أهــوال ومــآســي،  مــن  فيه 
التضحية والعمل من أجل اآلخرين ومن قدرة على التحمل من أجل 

جناة اجلميع.
كافة  على  ضخمة  فاتورة  هي   19  – كوفيد  جائحة  فاتورة   
والنفسية،  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  كافة  ويف  املستويات 
الدولة  بــني  بإنصاف  الــفــاتــورة  هــذه  ــوزع  ت أن  املــفــروض  مــن  ــان  وك
السائدة  الطبقية  الكتلة  أن  غير  واملواطنني؛  واملواطنات  واملقاوالت 
الكادحات  وعموم  العاملة  للطبقة  الفاتورة  هذه  حتّمل  أن  اختارت 
مواجهة  يف  تخاطر  التي  هي  الشعبية  فاجلماهير  والــكــادحــني. 
احلجر  تبعات  وتتحمل  اإلنــتــاج،  استمرارية  وتضمن  الفيروس، 
تراجع  أو  الشغل  فقدان  من  وتعاني  االجتماعي،  والتباعد  الصحي 
اجلائحة  صــنــدوق  ومتــول  العمومية،  اخلــدمــات  وغــيــاب  الــدخــل 

واملساهمات. باالقتطاعات 
سوى  ميثل  ال  ذلــك  فــإن  اجلائحة  فــاتــورة  هي  هــذه  كانت  وإذا   
الشعبية  اجلماهير  كون  فهو  الثاني  وجهها  أما  للعملة،  األول  الوجه 
من  بأرواحهم  للتضحية  واستعدادها  الرأسمالية  حقيقة  عرفت  قد 
ما  هي  باهظا  ثمنها  كان  والتي  املرة  احلقيقة  هذه  إن  أرباحها؛  أجل 
درجة  وسترفع  الرأسمالية  وشعارات  قيم  ضد  النضاالت  سيؤجج 

الوعي بضرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.

اجلماهير الشعبية تؤدي فاتورة جائحة كوفيد-19

أطامع االمربيالية تتكرس 

عىل صخرة املقاومة البوليفارية
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يف كل أرجاء العامل ، املرأة الكادحة

 أول ضحية "جائحة كورونا "

ي ضيف العدد :  حميد مجد

ــا،  ــ ــش أص ــ بـــلـــد ه الـــمـــغـــرب 
كانت  مهما  ــة  أزم ي  أ فيه  تؤثر 

بسيطة

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النهج الدميقراطي يعرب عن 

تضامنه املطلق مع الطبقة العاملة 

يف ظل الوضعية الراهنة

كلمة العدد

تصدر رقميا مؤقتا يف انتظار العودة للصدور ورقيا

السياحة كاختيار استراتيجي :
 تعميق التبعية ، تدمير البيئة ، إفساد املجتمع
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والباطرونا  احلكومة  تنصل  بالغ،  بقلق  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  تتابع 
عبر  العاملة  الطبقة  بها  تقدمت  لــتــي  ا املــشــروعــة  املطالب  جتــاه  مسؤولياتهم  مــن 
هــذا  وأمـــام  مشروعة.  بــنــضــاالت  حتقيقها  ــل  اج مــن  قــامــت  أو  النقابية  املــركــزيــات 
اعتصامات  وثيرة  على  كورونا  جائحة  ظل  يف  بالدنا  تعيش  واالستخفاف،  اإلهمال  

حقيقية.  أخطار  إلى  تعرضهم  من  ذلك  يعني  ما  مع  وعائالتهم  للعمال  طويلة 

املطلق: تضامنها  عن  تعبر  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  فإن  اإلطار،  هذا  ويف 

وتطوان  طنجة  من  بكل  يوما   107 من  ألزيــد  املعتصمني  امانور  شركة  عمال  مع   -
ط. با لر ا و

سنة. اعتصامهم  جتاوز  الذين  باها  آيت  باشتوكة  روزافلور  عمال  مع   -

الطبقة  استغالل  إال  يهمها  ال  التي  الطفيلية  للباطرونا  املسؤولية  نحمل  إننا 
الوطن. خارج  وتهريبها  أرباحها  وتنمية  العاملة 

على  للباطرونا  صريح  تشجيع  وهو  الصمت  التزمت  التي  للدولة  املسؤولية  نحمل 
حلماية  واجباتها  الدولة  نفس  تتحمل  لم  الوقت  نفس  ويف  العاملة  بالطبقة  تفعله  ما 
ظروف  يف  االجتماعية  والتغطية  احلماية  يف  بحقهم  ومتتيعهم  والعامالت  العمال 

الصحي. احلجر 

املناضلة  القوى  جميع  ندعو  كما  بواجبها،  للقيام  النقابية  باملركزيات  نهيب  إننا 
املشروعة. مطالبهم  حتقيق  حتى  املعتصمني  العمال  مع  تضامن  حملة  أوسع  تنظيم  إلى 

النهج الدميقراطي يعرب عن تضامنه املطلق مع الطبقة العاملة يف ظل الوضعية الراهنة 

املعمر  فيديو  شريط  مصور  تهديد 
والراعي الصغير.

ماي  مــن  الــثــامــن  اجلمعة  ــيــوم  ال قــام 
لفرع  املسير  املكتب  عــن  أعــضــاء  اجلـــاري 
حلقوق  املغربية  للجمعية  بنسليمان 
الراعي  من  لكل  تضامنية  بزيارة  اإلنسان 
مبقر  الشتوي  حسن  ووالــده  أمين  الصغير 
إقامتهما بشاطئ الصنوبر "دافيد" جماعة 
لالطمئنان  بنسليمان  اقليم  املنصورية 
الذي  أمين  للطفل  النفسية  احلالة  على 
معمر  طــرف  مــن  شنيع  العــتــداء  تعرض 
فرنسي يف الثاني من ماي اجلاري عبر دهس 
قطيع أغنام والده مع تهديده بالقتل فوق 
ارض تابعة للملك اخلاص للدولة املغربية 
احمللي  الــفــرع  مكتب  أعــضــاء  التقى  ،كما 
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف اليوم 
وثق  الــذي  محمد  الشاب  باملواطن  ذاتــه 
قطيع  دهس  عملية  فيديو  شريط  عبر 
األغنام مع تهديد الراعي الصغير بالقتل 
يتعرض  والذي  الفرنسي  املعمر  طرف  من 
طرف  من   التهديدات  من  حاليا ملجموعة 
املؤازرين للمعمر املتابع يف حالة اعتقال من 
امللك لدى احملكمة االبتدائية  طرف وكيل 
اليفة  حيوانات  قتل  بجنحة  ببنسليمان 

والتهديد بالقتل .
قطيع  دهس  جرمية  موثق  أن  واملؤسف 
الصغير  للراعي  بالقتل  والتهديد  األغنام 
طرف  من  للتهديد  تعرض  محمد  السيد 
الثانية  القناة  عبر  الفرنسي  املعمر  دفاع 
2M يف إحدى نشراتها اإلخبارية باألمس 
للجمعية  بنسليمان  كفرع  جهتنا  ومــن   ،
بشدة  ندين  الكانسان  حلقوق  املغربية 
فاضح  الغيور  الشاب  هــذا  له  يتعرض  ما 
قطيع  حــق  يف  الفرنسي  املعمر  جــرميــة 
الشتوي  أميــن  الصغير  والــراعــي  األغنام 
والالمشروط  املطلق  تضامننا  عن  ونعرب 

مع اجلميع .
الراعي  والد  بان  العام  الــرأي  ننور  كما 
لم  حسن  السيد  الشتوي  أميــن  الصغير 
جهة  أيــة  طــرف  من  مساعدة  أيــة  يتلقى 
األغنام  من  رؤوس  خــالل  من  ســواء  كانت 

خالفا  مادية  مساعدات  أو  عالية  بجودة 
االلكترونية  املواقع  بعض  عبر  له  روج  ملا 
أو مواقع التواصل االجتماعي فهذا اخلبر 
ال ساس له من الصحة ،كما أن والد الراعي 
صلح  عملية  أيــة  يــرفــض  أميــن  الصغير 
بشرف  يتعلق  تصريحه  حسب  األمر  الن 
العائلة الذي ال يقدر باي متن وانه ماضي 
العدالة  وإحقاق  النهاية  حتى  شكايته  يف 
الوطني  بعده  اخــذ  ــذي  ال امللف  هــذا  يف 

وأصبح  قضية  رأي  عام .
بنسليمان  لفرع  سبق  فقد  ولــإشــارة 
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان أن فضح 
تالعبات وجتاوزات واحتالل امللك العمومي 
املغربية منذ  للدولة  للملك اخلاص  التابع 
غشت   16 بتاريخ  وبالضبط  سنوات  سبع 
البالغ  بهذا  املرفقة  الشكاية  حسب   2013
وزارة  ــذا  وك املعنية  اإلدارات  لكل  وجهة 
احد  لفيال  ــراء  ك ملف  بخصوص  العدل 
عقد  مبوجب  الصنوبر  بشاطئ  النافدين 
كراء عير مصحح اإلمضاء النعدام صفته 
امللكية وحسب  الكراء لعدم وجود سند  يف 
العقارية  احملافظة  شــواهــد  مــن  الثابت 

املستخرجة يف ذات السنة 2013 .
الصنوبر  جمعية  نــادي  فــان  ولــإشــارة 
بطرق  أقيم  عشوائي  نــادي  هو  دافيد"   "
اخلاص  للملك  تابعة  ارض  فــوق  ملتوية 
لــلــدولــة املــغــربــيــة واملــقــهــى هــي األخـــرى 
عشوائية وال يؤدي مسيروها ادني سنتيم 
وهذه  للدولة  العمومي  امللك  احتالل  عن 
ترويجها  ــى  إل بــاإلضــافــة  أخــرى  جرمية 
رخصة  بــدون  املمنوعات  أنـــواع  ملختلف 

وذلك منذ سنة 2009 إلى يومنا هذا .
بنسليمان  كفرع  طالبنا  األخــيــر  ويف 
من  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  للجمعية 
السيد  أميــن  الصغير  الراعي  والــد  طــرف 
املغربية  اجلمعية  دخــول  الشتوي  حسن 
باحلق  مطالب  كطرف  اإلنــســان  حلقوق 
املدني ملا لها من صفة املنفعة العامة والذي 
محمد  الــشــاب  بحضور  ــك  ذل على  وافــق 
والتهديد  األغــنــام  دهــس  جرمية  موثق 

بالقتل لقطيع أغنام الراعي الصغير .

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان فرع بنسليامن
حول دهس األغنام ومحاولة قتل الراعي الصغري

يتابع فرع النهج الدميقراطي  التصاعد اخلطير 
لتفشي وباء كورونا مبدينة طنجة، حيث مت رصد 
- بعد حتاليل مخبرية حسب موقع إلكتروني - 34 
ماي،   6 األربعاء  يوم  مساء  جديدة  مؤكدة  حالة 
يف  ــذا  وك والعمال  العامالت  وســط  منتشر  اغلبها 

املؤسستني السجنيتني باملدينة.
إننا يف الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بطنجة 
للجائحة  السريع  التفشي  إزاء  قلقنا  جنــدد  إذ 
السلطات  ننبه   ، بيان سابق  كما حذرنا من ذلك يف 
الساكنة،  على  الوخيمة  انعكاساتها  إلــى  احمللية 
وندعوها إلى حتمل مسؤوليتها الكاملة إمام خطورة 

الوضعية الصحية باملدينة، ونطالبها ب :
الالزمة  ــراءات  ــ واإلج التدابير  كل  اتخاذ   -  1
بتوفير  وذلـــك  ــاء  ــوب ال انــتــشــار  تــســارع  مــن  للحد 
الالزمة،  والطبية  الصحية  واإلمكانيات  الوسائل  
العمومية  املستشفيات  جتهيز  ناحية  من  خاصة  
وغيرها من البدائل املمكنة لسد اخلصاص املهول يف 
الطبية  وتعزيز األطقم  الصحية,  التحتية  البنيات 
املتواجدة حاليا يف الصف األمامي يف مقاومة الوباء 

رغم إمكانياتها الهزيلة واملتواضعة .
املدينة  الكرمي لساكنة  العيش سبل   - توفير   2
والفئات  والــكــادحــني  الــكــادحــات  منهم  وخصوصا 
وما  الوباء  املزدوج:  احلرمان  من  تقاسي  التي  الهشة 
وفقدان  جهة,  من  صحي  حجر  من  عليها  يفرضه 
اإلطار,  هـــذا  ويف  ثــانــيــة.  جــهــة  ــن  م ــول  ــدخ م أي 
طنجة  مبدينة  احمللية  وسلطاتها  الدولة  نطالب 
مع  االستثنائية  الظروف  هــذه  يف   خاصة  القطع 
البيروقراطية اإلدارية واعتماد ، بعيدا عن الفساد 
ميكن  ما  كل  يف  الشفافية  أجهزتها,  يف  املستشري 
للطبقات  والدعم  اإلعانة  إجــراءات  من  يسهل   أن 

الشعبية احملرومة  بالدرجة األولى. 
املنتهجة  القمعية  للمقاربة  حــد  ــع  وض  -  3
فيه  أصبحت  ــذي  ال الوقت  ،يف  الــدولــة  طــرف   من 
وباء  النتشار  بؤرتني  بطنجة  سجنينت  مؤسستني 
العاملني  بعض  أو  السجناء  وســط  يف  ســواء  كرونا 
بهما. ويف هذا الصدد ال يفوتنا ومرة أخرى  جتديد 
السياسيني وعلى  املعتقلني  مطالبتنا  بإطالق سراح 
رأسهم معتقلي حراك الريف القابعني وراء القضبان. 
4 - إغالق جميع الوحدات اإلنتاجية الصناعية 

معيشة  لتوفير  الــضــروريــة  غير  اخلــدمــاتــيــة  أو 
املواطنات واملواطنني, باعتبارها - ومهما بلغت وسائل 
لالنتشار  وسهلة  معرضة  جتمعات   - بها  االحتراز 
السماح  أن  نعتبر  بالضبط,  هنا  للوباء.  السريع 
والقلعات  املصانع  من  العديد  يف  العمل  باستئناف 
ويف  طنجة,  مدينتنا  حتتضنها  التي  البروليتارية 
رونو(  )مجموعة  السيارات  صنع  عمالقة  مقدمتها 
M2 باملنطقة الصناعية احلرة,  أو الكابالج )ديلفي 
مغامرة  كنماذج(   SEBN وشركة   , يــازاكــي  شركة 
هذه  وأسرهم.  والعمال  العامالت  بــأرواح  حقيقية 
الطائلة  األرباح  ذات  االستيطان  املتعددة  الشركات 
احمللية  وسلطاتها  املغربية  الدولة  من  تستدعي   ,
الوطنية  الصرامة  من  يلزم  مبا  "هيبتها"  فــرض  
من  اآلالف  عشرات  وصحة  وأمــن  سالمة  حلماية 

املستخدمني والعمال.
5 - فرض تسديد أجور العمال كاملة من طرف 
على  وإرغــامــهــا  تشغلهم  الــتــي  الكبرى  الــشــركــات 
مقاومة  يف  الوطني  املجهود  يف  الفعلية  املساهمة 
وباء كرونا بالنظر ملا جنته وال زالت جتنيه من أرباح 

طائلة على حساب عرق جبني الشغيلة املغربية.
والرأسماليني  العمل  أربــاب  ومعاقبة  زجر   -  6
كعدم  العمال,  بحقوق  ويتالعبون  يعبثون  الذين 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يف  بــهــم  الــتــصــريــح 
بعض  على  أو  أجورهم  على  والتحايل  االجتماعي 

مكتسباتهم الهزيلة.
السلطات  ــرف  ط مــن  العاجلة,  التسوية   -  7
شركة  عمال  لوضعية  الشغلية,   ومصاحلها  احمللية 
هم   - واحملرومني  املشردين  طنجة  مبدينة  "أمانور" 
ومن  عملهم  من  كرونا    جائحة  ظل  يف  وعائالتهم 
أجورهم أو من أي تعويض يذكر بفعل تعسف إدارة 
حوار  أي  رفض  يف  الفرنسي  املعمر  وتعنت  الشركة 
االجتماعي  االحتقان  من  للخروج  ومفيد  جــدي 
ككتابة  لنا  بد  ال  هنا  الشركة.  هذه  تعرفه  الــذي 
ومناضليه  ومناضالته  الدميقراطي  للنهج  محلية 
أمانور  عمال  معركة  مع  وتضامننا  دعمنا  جندد  أن 
من  يــوم   107 عــن  يزيد  ملــا  البطولي  وصمودهم 
من  بكل  شركتهم  مبــقــرات  واالعــتــصــام  ــراب  اإلضـ

طنجة, تطوان والرباط.

النهج الدميقراطي فرع طنجة يطالب بالتسوية العاجلة لفائدة 
عامل رشكة أمانور 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

فرع  رئيس   ، دليمي  محمد  املناضل  تصريح 
البرنوصي

على  الــدميــقــراطــي  النهج  جلــريــدة  شــكــرا     
واقــع  عــن  للتحدث  لنا  الــفــرصــة  ــذه  ه إتــاحــة 
التي  اجلــغــرافــيــة  باملنطقة  ــان  ــس اإلن حــقــوق 
نشتغل بها، حيث شكلنا ومنذ بداية انتشار وباء 
اخلروقات  جميع  ورصــد  ملتابعة  فريقا  كورونا 
أو  الصحة  يف  احلق  يخص  فيما  سواء  املسجلة، 
االقتصادية  احلقوق  وكافة  التنقل،  أو  العمل 
يف  السباقني   من  وكنا  والثقافية،  واالجتماعية 
دوليا  املتبعة  املعايير  احترام  ضرورة  إلى  الدعوة 
أثناء  الكمامة  واستعمال  التباعد  يخص  فيما 
احلجر  خرق  نتيجة  تقع  كانت  التي  االعتقاالت 
يف  املعتقلني  تكديس  يتم  كــان  حيث  الصحي، 
أي  دون  االحتجاز  ومخافر  االعتقال  سيارات 

فيه  يعمل  الــذي  الواقع  إلى  نبهنا  بل  حماية، 
والذي  وباء،  ألي  وجود  ال  وكأنه  السلطة   أفراد 
فيما  خــاصــة  الــعــدوى  نشر  طريقه  عــن  ميكن 

التباعد. مسافة  يخص 

يد  ــالق  إط هــي  كانت  الكبرى  الــكــارثــة  لكن 
االعتداءات  يف  وأعوانهم  القياد  من  مجموعة 
حيث  املتجولني،  الباعة  خاصة  املواطنني   على 
ما  ولعل  لهم  التهم  وتلفيق  عرباتهم  تكسير  مت 

. دليل  اسطع  السمك  لبائع  حدث 

صورا  االلكترونية  املــواقــع  رواد  تناقل  كما 
مواطنا  يجلد  وهــو  بالبرنوصي،  لقائد  بشعة 
والمــرأة  جسمه،  أطـــراف  كــافــة  على  بــحــزامــه 
لشيء  ال  القائد  صفعات  عليها  انهالت  فقيرة 
صندوق  من  االستفادة  من  حقها  عن  لسؤالها  إال 

كورونا.

املنددة  والبالغات  بالبيانات  ذلك  واكبنا  وقد 
واملعرية لواقع االنتهاك هذا ونحن مستمرون يف 

ذلك.

العمالة  تنصل  وعلى  تشريدهم،  على  زيادة   -
سكان  فان  التزاماتها،  من  العمران  ومجموعة 
املساعدات  من  اليوم  محرومون  ــدود  اخل دوار 
الى  حتوال  حيث   ، اإلدارية  األوراق  من   ، املقررة 

... أناس بدون هوية وبدون حقوق 

    الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان:
مواكبة أوضاع حقوق املواطنني يف ظل جائحة كورونا

الدار البيضاء

1 - التذكير : وجود الدوار منذ  عهد 
العمال  أسر  يضم   كان  حيث  االستعمار، 
عند  يشتغلون  كانوا  الذين  الزراعيني 

املعمر.

استمر  لألرض،  الدولة  استرجاع  بعد 
األسر  أفراد  و  الوجود،  يف  اخلدود  دوار 

يشتغلون يف نفس األراضي.

ــة  ــدول ال ــت  ــوت ــيـــرة ف ــدة األخـ ــ امل يف 
العمران يف إطار املضاربة  األرض لشركة 

العقارية. 

مغادرة  حــول  ــر  األس مع  االتــفــاق  مت 
الشركة مباني مع متتيع  األرض، لتشيد 
 6 الضحايا باالستفادة من شقق يف أجل 

أشهر.

بها  ــاري  ــ ــ )اجل احلـــالـــة  هـــذه  ــي  ــف ف
تهدم  مساكنها،  األســر  تغادر  العمل(: 
شقق،  تسلم  أشــهــر   6 وبــعــد  املــســاكــن، 
الضحايا  كراء  العقاري،  املضارب  ويؤدي 

إذا مرت املدة املتفق عليها.

الضحايا  توزعت  املساكن،  هــدم  مت 
على املنطقة ... وقد مرت حوالي ثالثة 
الكادحني  واســـر  ــدم،  ــه ال على  ســنــوات 

مشردة و عاجزة عن أداء سومة الكراء.

ــات  ــه ــة  مــخــتــلــف اجل ــب ــات ــك ــد م ــع ب
التي  احملمدية  عمالة  منها  املختصة، 
مع  االتفاق  إبرام  على  مصاحلها  سهرت 
الضحايا  نظمت  ــدود،  اخل دوار  ساكنة 
أيام  خالل  أخرها  العمالة،  أمام  وقفات 
قليلة قبل "احلجر الصحي"، وقد تفاجأ 
لنا  بقنا  "ما  العمالة:  بجواب  الضحايا 
العمران  شــركــة  و  الــقــضــيــة"،  يف  ــل  دخ
و"  "ليديك"  شركة  "رفض"  وراء  تتستر 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء" من اجناز 

الضرورية...  التجهيزات 

حترم  ،الضحايا  التشريد  بعد   –  2
جائحة  لضحايا  املخصص  صندوق  من 
 ،  RAMED مــســاعــدات   ومــن  كــورونــا، 
و من قفة رمضان...فأعوان  وغير رميد، 
رفضت  احملــلــيــة،  والسلطات  السلطة، 
وتنكرت  املنكوبة،  ــر  األس مــع  التعامل 

لوجودها.

مساعدة...فمن  ال  أوراق،  ال  سكن،  ال 
املغيث؟

التهميش  ضحايا  مــع  التضامن  كــل 
واإلقصاء.

كل إدانة لكل من يساهم يف مضاعفة 
الضحايا. معاناة 

ضحايا دوار الخدود بالبادية: بعد الترشيد، املنع من املساعدة
احملمدية

على  ــادة  وزي الكهرباء،  انقطاع  اثــر 
منه  تعاني  الــذي  واإلقصاء  التهميش 
ساكنة  و  عامة،  احملمدية  بادية  ساكنة 
عــزوز"  وأوالد  مومن  "أوالد  منطقتي 
ماي   6 األربــعــاء  يــوم  خرجت  خــاصــة، 
ومن  الــفــالحــات  مــن  الــعــشــرات   ،2020

. معاناتهم  على  لالحتجاج  الفالحني 

نــظــمــت الــتــظــاهــرة قـــرب الــطــريــق 
البيضاء  الــدار  بني  الرابطة  الوطنية 
شعارات  الضحايا  رفعت  وقد  والرباط. 
ومطالبة  ــة،  ــزري امل بأوضاعها  مــنــددة 

مقدمتها  يف  املشروعة،  مطالبها  تلبية 
حتى  ــاء،  ــرب ــه ــك ــال ب املــنــطــقــة  تـــزويـــد 
الدروس  من  والطلبة  التالميذ  يستفيد 

البعد. عن 

ولــلــتــذكــيــر،فــان فــالحــات وفــالحــي 
اجلفاف،  مخلفات  من  يعانون  املنطقة، 
مــن احملــســوبــيــة والــزبــونــيــة يف تــوزيــع 
ــك  ذل يف  ــون  يــحــمــل ــدات...   ــ ــاع ــ ــس ــ امل
إليه  آلت  ما  يف  املسؤولية  "املنتخبني" 
وضــعــيــة املــنــطــقــة، حــيــث يــتــصــرفــون 

انتخابوية. بخلفيات 

فالحات و فالحي بادية املحمدية يف وقفة احتجاجية جديدة
املغربية  للجمعية  احملــمــديــة  ــرع  فـ يــتــابــع 
املواطنات  حقوق  مختلف  تطور  اإلنسان،  حلقوق 
كــورونــا،  جائحة  ظــل  يف  باحملمدية  واملــواطــنــني 
ومواقف  اجلمعية،  مبرجعية  ذلك  يف  مسترشدا 

القيادية. أجهزتها 

النقط  الفرع يف  وميكن تركيز مالحظات مكتب 
اآلتية :

لها  تتعرض  التي  التعنيف  ظاهرة  انتشار   -
شكايات  هناك  منهن.  املتزوجات  خصوصا  النساء، 

لدى مكتب الفرع.

- انتشار وباء كورونا، و يكمن مصدره األساسي 
باألحياء  يشتغلون  الذين  والعامالت   العمال  من 
باحملمدية،  ويقطنون  البيضاء،  بالدار  الصناعية 
من  والعمال  العمالت  حماية  ضعف  عن  يدل  مما 

طرف أرباب املعامل .

- رغم عدم توفر معطيات رسمية، فان العديد 
بشكل  اجلائحة  انتشار  عن  تتحدث  األوساط  من 

واسع، قد تتجاوز اإلمكانيات الطبية املوجودة .

فان  الكارثية،  اجلفاف  مخلفات  عن  فزيادة   -
من  يعانون  احملمدية  بــاديــة  وفــالحــي  فــالحــات 
املنتوج،  تسويق  )صعوبة  كورونا  جائحة  مخلفات 
احلاجيات  لقضاء  املدينة  إلــى  التنقل  صعوبة 
اإلقصاء  من  أغلبيتهم  تعاني  كما  األساسية...(، 
املمنهج )الزبونية يف توزيع األعالف، يف االستفادة 
األخـــرى(،  املــســاعــدات  مختلف  ــن  وم رمــيــد،  مــن 
املناطق)أوالد  بعض  بحرمان  بلة  الطني  زاد  وقد 
على  حرم  مما  الكهرباء  من  عزوز...(  أوالد  مومن، 
بعد... عن  الــدراســة  متابعة  والطلبة  التالميذ 
وهذا ما دفع الضحايا إلى اخلروج لالحتجاج رغم 

ظروف "احلجر الصحي" و رغم الصيام...

ترصيح املناضلة عزيزة ملكاين ، رئيسة فرع املحمدية
احملمدية
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ــوارئ وفـــتـــرة احلــجــر  ــطـ ــة الـ ــال ــدت ح ــه ش
مارس  من  الرابع  منذ  باملغرب  املعلنة  الصحي 
واخلــروقــات  التجاوزات  من  مجموعة   2020
املغتصبة  واحلــقــوق  احلــريــات  مختلف  مست 
واستغلت  بــل  الــعــاديــة،  الــظــروف  إبــان  ــال  أص
لــتــصــفــيــة احلــســابــات مع  الـــطـــوارئ  حــالــة 
عنها  نتج  وجماعات،  أفــراد  املعارضني،  بعض 

األحــوال،  أحسن  ويف  االعتقاالت،  من  جملة 
،وهكذا  مــاديــة  أو  جسدية  ســواء  اعــتــداءات 
الصحي  ــر  ــج احل ــرة  ــت ف الــســلــطــات  اســتــغــلــت 
املــعــارضــة،  اآلراء  مختلف  عــلــى  للتضييق 
حق  وجــه  ــدون  ب والبضائع  السلع  ومــصــادرة 
ــني وأحــيــانــا هـــدم احملـــالت  ــل ــائ لــلــبــاعــة اجل
األسبوعية،  باألسواق  التجارية  العشوائية 
ــات"،  ــي ــوط "اجل الشعبية  ــاء  ــي األح ــواق  ــ وأس
من  ــة  ــض ــري ع ــة  ــئ ف أرزاق  ــع  ــط ق ــي  ــال ــت ــال وب
تــقــدمي  دون  واملــســتــضــعــفــات،  املــســتــضــعــفــني 

ــواق منــوذجــيــة .وممــا  ــداث أسـ ــإح الــبــديــل، ك
جتليات  ــم  أه إلبـــراز  عــنــده  الــوقــوف  ينبغي 
الصحي  احلجر  ــة  أزم عــز  يف  املخزني  القمع 
كوفيد  املستجد  كــورونــا  وبــاء  تفشي  بسبب 
من  واملستضعفات  املستضعفني  ،حــرمــان   19

كورونا  قفة  من  املمنهج  واملواطنات  املواطنني 
بسبب  لــلــعــائــالت  املــخــصــص  ــي  ــال امل ــم  ــدع وال
طرف  من  سواء  احلزبية  وانتماءاتها  مواقفها 
كانوا  الذين  املنتخبني  طرف  من  أو  املسؤولني 
الزبونية  شبكتهم  من  املوالني  مع  أسخياء  جد 
سجلت  ــد  وق ،هـــذا  االنــتــخــابــيــة  وقــاعــدتــهــم 
على  باجلملة  اعتداءات  الصحي  احلجر  فترة 
بعضهن  بحياة  أودت  واملــواطــنــات  املــواطــنــني 
السلطات  أقــدمــت  الــتــي  نعيمة  ــي  أم كحالة 
عز  يف  مسكنها  هــدم  على  النهار  واضــحــة  يف 
السلطان  درب  قــائــد  واعــتــداء  كــورونــا  ــة  أزم
إتالف  مع  اعــزل  سماك  على  البيضاء  بالدار 
النارية"تريبورتور..  دراجته  وتكسير  سلعته 
القمع  أيــادي  امتدت  فقد  سبق،  مما  .واالنكا 
حــتــى بــالــنــســبــة ملــخــتــلــف وســائــل اإلعـــالم، 
ــادرة  ــص ــدي والــلــفــظــي وم ــس ــداء اجل ــتـ واالعـ
اإلعالمية  املنابر  من  للعديد  التصوير  آالت 
ــة االعـــتـــداء  ــال ــح ــة ك ــي ــوم ــم ــع املــســتــقــلــة وال
الطاقم  على  تيفليت  مبدينة  لقائد  اجلسدي 
نــاهــيــك عن  ــة،  ــي ــغ ــازي لــقــنــاة االم الــصــحــفــي 
واملواطنات  املواطنني  من  مجموعة  اعتقال 
والسلطات  املنتخبني  تالعب  فضحوا  الذين 

باملساعدات.

ترصيح املناضل متلوف، رئيس فرع بنسليامن

ياعيد**======  عدت  حال  بأية  "عيد 

جتديد" فيك  بأمر  أم  مضى  **مبا 

وتضامنا. واحتادا  قوة  أكثر  وانتم  عام  كل   -

احلرية  رايــة  حتــت  املــغــوار  اجليش  انتم   -

واملــســاواة  االجتماعية  والــعــدالــة  والــكــرامــة 

املفقرين  كــل  مــع  جنب  إلــى  جنبا  ســائــرون   ،

النظام   ضحايا  وكافة  واملضطهدين  واملعطلني 

أألحرار. وكل 

ثرواته،  ومنتجو،  الوطن  هذا  بناة  انتم   -

منها. االستفادة  من  ومحرومون 

األخطار  ملواجهة  األول  اخلندق  يف  انتم   -

وحلومكم،  بــجــلــودكــم،  بالبشرية   احملــدقــة 

ودماءكم. وعظامكم 

أضعافا  االستغالل  بنيران  املكتوون  انتم   -

كورونا. جائحة  زمن  يف  مضاعفة 

املستقبل وانتم  احلاضر  انتم   ، املاضي  انتم   -

 ، الغاشمة  القيود  لكسر  وهبوا  هلموا   -  
والكرامة  املسلوبة  احلقوق  انتزاع  اجل  ومن 

الباطرونا  استغالل  على  والقضاء  املــهــدورة، 

والرأسمال.

ــام  ــظ ن ضـــد  ــال  ــضـ ــنـ والـ اإلمــــــام  ــى  ــإلـ فـ  -

تنظيمنا  بناء  عبر  واالستعباد،  االستبداد 

شملنا  يجمع  والــســيــاســي  الــنــقــابــي  ــي  ــذات ال

وفالحات،  فالحني  وعمال،  عامالت  جميعا، 

الكادحني. وعموم 

مع  تتعامل  الــدول  جل  أن  املالحظ  من 
إحصائيات ضحايا  " كوفيد19-" بخلفيات 
جزئيا  أنها  عنها،  يقال  أن  ميكن  مــا  اقــل 

وطبقية.
- هناك دول ال تصرح باحلقيقة الكاملة، 
منقوصة،  أرقــامــا  للعموم  تــقــدم  حــيــث 
عدد  يف  وتبالغ  الوفيات،  و  اإلصابات  حول 

املعافني.
الفوارق  عن  فقط  تتحدث  الدول  جل   -

العمرية: األطفال، املسنني ...
ــن  تــوزيــع  ــث عـ ــدي ــكــل يــتــفــادى احل ال
املهن،  حسب  األحــيــاء،  حسب  الضحايات 

... حسب الطبقات االجتماعية 
فــفــي املـــغـــرب يــتــحــدثــون عـــن بــؤر 
بأسمائها:  األشــيــاء  ولنسمي  اإلصــابــات، 
هي  خاصة  العامالت  و  عامة،  العمل  فقوة 
تكديس  هناك  ملـــاذا؟  ــى.  أألولـ الضحية 
املــعــامــل،  تــكــديــس يف  الــنــقــل،  ــل  ــائ يف وس
ــات...و هـــذا يف غــيــاب وســائــل  ــع ــي ــض ال يف 
هوالربح  الرأسماليني  مايهم  احترازية. 
تبقى  العمل  قوة  الربح،فصحة   من  ومزيد 

العمل  قوة  احتياط  أن  و  خصوصا  ثانوية، 
فرص  تنتظر  املعطلني  من  ماليني  متوفر. 

العمل رغم املخاطر . 
خروج  األخــيــرة،  املــدة  يف  الحظنا  لقد 
لالحتجاج  الشارع  إلى  العاملة  من  املئات 
اجلائحة،  ظــل  يف  االشــتــغــال  ظــروف  ضــد 
الوباء:  انتشار  على  ساعدت  التي  الظروف 
مبــوالي  ــرورا  مـ ــر،  ــادي أك ــى  إل طنجة   مــن 

بوسالهم، الدارالبيضاء، فاس ...
بؤر  إلــى  اإلنتاج  وحــدات  حتــوالت  لقد 
إلى  الشعبية  األحياء  وحتولت  حقيقية، 
فايروس  كرونا  انتقال  نتيجة  كذلك  بؤر 
ــال الــذيــن  ــم ــع ــالت وال ــام ــع ــق ال ــري عــن ط

يقطنون تلك األحياء.
يتكون  الوباء  ضحايا  جل  أن  احلقيقة 
الفقراء  من  الكادحني،  ومن  الكادحات  من 
ــني  ــوازي ــرج ــب ــن ل والـــفـــقـــيـــرات ولـــيـــس مـ

. والبرجوازيات 
يــريــدون  ال  الــتــي  احلقيقة  ــي  ه هـــذا 

. إبرازها عبر إحصائيات مرقمة 

ضحايا "جائحة كورونا "، واإلحصائيات املوجهة

بنسليمان 

تراجعا  العالم  يف  السياحة  قطاع  يعرف 
انخفاض  تسجيل  يتوقع  بحيث  كبيرا، 
مما   ،2020 سنة  الدوليني  السياح  لعدد 
السياحة  إلى انخفاض يف عائدات  سيؤدي 
السياحة  تتراجع  أن  وينتظر  العاملية. 
الوافدة بناقص 20 الى 30 يف املائة ، وتراجع 
 450 إلى   300 بناقص  السياحة  عائدات 
منصب  مليون   75 وتعريض   ، دوالر  مليار 
شغل للضياع. كما تراجعت أسهم العديد من 
شركات السياحة، وتكبدت سالسل فندقية 

خطر  أمام  وأصبحت  فادحة  خسائر  عاملية 
“أكور” التي  طرد العمال )منوذج مجموعة 
إغالق  املتوقع  ومــن  فندق،   3000 أغلقت 

ثلثي فنادقها مستقبال...(
بتراجع  الــوطــنــيــة  الــســيــاحــة  تــأثــرت 
بسبب  الدولي  املستوى  على  القطاع  هذا 
السياحة  وزيرة  صرحت  إذ  كورونا،  جائحة 
ــوي  اجل والــنــقــل  التقليدية  والــصــنــاعــة 
السياحة  قطاع  أن  االجتماعي،  واالقتصاد 
أكثر  هما  التقليدية  الصناعة  وقــطــاع 
كورونا  جائحة  ظل  يف  تضررا  القطاعات 

ملواجهة  الوقائية  التدابير  املستجد.إن 
املؤسسات  معظم  إغالق  إلى  أدت  اجلائحة، 
مراكش،  مثل  املــدن  بعض  يف  السياحية،  
الرباط،  طنجة،  البيضاء،  الــدار  أكادير، 
املؤسسات  عــدد  وبلغ  والصويرة.  مكناس 
أصل  من  مؤسسة،   3465 املغلقة  السياحية 

3989، أي بنسبة إغالق بلغت 87% .

للخروج  الــــوزارة  سياسة  وبــخــصــوص 
سيتم  أنه  الوزيرة  أكــدت  فقد  األزمــة،  من 
حذر  “بشكل  السياحي  النشاط  استئناف 

للسياحة  اجلهود  توجيه  مع  وتدريجي”، 
الداخلية  عبر إجراءات عدة، منها “تشجيع 
ترويجية  حملة  وإطالق  القصيرة”،  العطل 
املغرب،  السفر داخل  املغاربة على  لتشجيع 
دعم  مع  الداخلي،  السياحي  املنتج  وتنويع 

ومواكبة الفاعلني يف القطاع" .
الذي  التقليدية،  الصناعة  قطاع  أمــا  
 20% ميثل  مبا  صانع،  مليون   2,5 يشغل 
من الساكنة النشيطة، كان يساهم بـ%7يف 
 27200 يضم  كما  اخلــام،  الداخلي  الناجت 
املعارض  بإلغاء  تأثر  اليوم،  لكنه  تعاونية، 

والتظاهرات التجارية وتوقف التصدير. 

السياحة يف ظل كورونا

إىل الطبقة العاملة والفالحني والفالحات وعموم الكادحني
باملحمدية وبكافة ربوع  العامل، مبناسبة تخليد اليوم أألممي للعامل
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نظر  وجهتا  ُهناك  كانت  كله  ة  البشريَّ املعرفة  تاريخ  خالل 
امليتافيزيقّية  ظر  النَّ وجهة  هما  العالم،  ر  تطوُّ قوانني  حول 
متضادتني  نظرتني  ُتشكالن  تان  اللَّ يالكتيكّية  الدِّ ظر  النَّ ووجهة 
)أو  األساسّيتني  ظر  النَّ وجهتي  "إن  لينني:  ويقول  العالم.  إلى 
)االرتقاء(  ر  التطوُّ عن  تاريخيًا؟(  امُلشاهدتني  أو  املمكنتني؟ 
كوحدة  ر  والــتــطــوُّ كتكرار؛  ــاد،  ــ وازدي كنقصان  ر  التطوُّ هما: 
بينهما  تربط  متعارضني  ين  ضدَّ إلى  الواحد  )انقسام  ين  الضدَّ
ظرتان  النَّ هاتان  هو  هنا  لينني  يعنيه  ما  إن  متبادلة(".  عالقة 

امُلختلفتان إلى العالم. 
جدًا  مديدة  مرحلة  طوال  امليتافيزيقّي،  فكير  التَّ ُأسلوب  إن 
هو  ــذي  وال ــواء،  س حد  على  أوروبـــا  ويف  ني  الصِّ يف  اريخ  التَّ من 
يطرة  السَّ مركز  يحتل  كان  العالم،  إلى  املثالية  ظرة  النَّ من  جزء 
يف  الــبــرجــوازّيــة  مــاديــة  كانت  ــا  أوروبـ ويف  الــبــشــرّي.  الفكر  يف 
ظرة  النَّ نشأت  وقد  اأُلخــرى.  هي  ة  ميتافيزيقيَّ األولــى،  أيامها 
لدخول  نتيجة  العالم  إلى  ة  املاركسيَّ ّيــة  املــادِّ يالكتيكّية  الدِّ
مرحلة  أوروبـــا  أقطار  من  العديد  يف  االجتماعّي  االقتصاد 
راع  والصِّ املنتجة  القوى  وبلوغ  ر،  التطوُّ العالية  أسمالّية  الرَّ
وألن  اريخ،  التَّ يف  مثيل  له  يسبق  لم  ُمستوى  والُعلوم  بقّي  الطَّ
يف  الُعظمى  احملركة  الُقوة  أصبحْت  ناعية  الصِّ البروليتاريا 
مذهب  البرجوازّية  عند  ظهر  وعندئذ  اريخّي.  التَّ ر  التطوُّ
ة صريحة عارية الوجه  ة رجعيَّ ر امُلبتذل، إلى جانب مثاليَّ التطوُّ

ّي.  يالكتيك املادِّ متامًا، ملقاومة الدِّ
ر املبتذل  ظرة امليتافيزيقّية أو نظرة التطوُّ ونحن نقصد بالنَّ
وحيدة  جامدة  منعزلة  بصورة  العالم  إلى  ظر  النَّ العالم،  إلى 
يف  األشياء  جميع  أن  يعتبرون  ظرة  النَّ هذه  دعاة  إن  اجلانب. 
إلى  بعض  عن  بعضها  منعزلة  وفصائلها  أشكالها  جميع  العالم، 
هناك  كانت  إذا  وأنــه  أزلية،  بصورة  تتبدل  ال  وثابتة  األبــد، 
الت فإنها ال تعني سوى ازدياد أو نقصان يف الكمّية وتغّير يف  تبدُّ
ة هذا االزدياد أو النقصان وذلك التغير ال تقوم يف  املكان؛ وأن علَّ
باطن األشياء نفسها، بل تقوم خارجها، أي بفعل قوى خارجّية. 
ويرى امليتافيزيقّيون أن األشياء امُلختلفة يف العالم وخصائصها، 
ُوِجَدْت فيها. وليس كل  اللَّحظة التي  قد بقيْت على حالها منذ 
ال  يء  الشَّ أن  ويرون  كمّي.  نقصان  أو  ازديــاد  سوى  الحق  تبدل 
يء مرارًا وتكرارًا إلى  ميكن إال أن يتكاثر ويتولد عنه نفس الشَّ
مختلف.  آخر  شيء  إلى  يتغير  أن  مطلقًا  يستطيع  وال  األبــد، 
واملنافسة  أسمالّي  الرَّ االستغالل  أن  امليتافيزيقّيني  رأي  ويف 
أسمالّي،  الرَّ املجتمع  يف  الفردّية  واأليديولوجّية  أسمالّية  الرَّ
وهلم جرا، ميكن أن جندها يف املجتمع العبودّي يف الزمن القدمي، 
البدائي، ولن تبرح موجودة إلى األبد دون أدنى  بل يف املجتمع 
ر  التطوُّ أسباب  عن  امليتافيزيقّيون  يتحدث  وحــني  تبديل. 
املجتمع،  عن  اخلارجة  بالعوامل  يفسرونها  فإنهم  االجتماعّي، 
األشياء  خارج  بسذاجة  ويفتشون  واملناخ.  اجلغرافية  كالبيئة 
يقدمها  التي  ة  النظريَّ وينكرون  رها،  تطوُّ أسباب  عن  نفسها 
الكامنة يف باطن  ناقضات  التَّ إن  ّي والتي تقول  املادِّ يالكتيك  الدِّ
رها. فإنهم يعجزون بنتيجة ذلك،  األشياء هي التي تسبب تطوُّ
عن تفسير تعدد نوعيات األشياء، كما أنهم يعجزون عن تفسير 
ظاهرة حتول نوعية معينة إلى ُأخرى. ولقد وجد هذا النوع من 
السابع  القرنني  يف  ة  امليكانيكيَّ ّية  املادِّ بصورة  أوروبا  يف  فكير  التَّ
نهاية  يف  املبتذل  ر  التطوُّ مذهب  وبصورة  عشر،  والثامن  عشر 
ني، فقد ظهر  القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. أما الصِّ
وداو  تتبدل،  ال  «السماء  إن  القائل  امليتافيزيقّي  فكير  التَّ فيها 
الطبقة احلاكمة اإلقطاعّية  أيدت  كذلك ال يتبدل»)5(، وقد 
يالكتيكّية  الدِّ ّية  املادِّ أما  طوياًل.  زمنًا  فكير  التَّ هذا  املتعفنة 
املائة  السنوات  يف  أوربا  من  املستوردان  املبتذل  ر  التطوُّ ومذهب 

األخيرة فقد أيدتهما البورجوازية. 

النقيض  على  العالم،  إلى  ّية  املادِّ يالكتيكّية  الدِّ ظرة  والنَّ
يء  الشَّ ر  تطوُّ دراسة  إلى  تدعو  إليه،  امليتافيزيقّية  ظرة  النَّ من 
مبعنى  وذلــك  ــرى،  اأُلخ باألشياء  صلته  حيث  ومن  باطنه  من 
الباطنية  حركته  أنه  على  يء  الشَّ ر  تطوُّ إلى  ظر  النَّ ينبغي  أنه 
باألشياء  حركته  يف  يرتبط  شيء  كل  وأن  واحلتمية،  الذاتية 
اأُلخرى التي حتيط به ويتبادل معها التأثير. فالعلة األساسّية 
تناقضه  يف  خارجه،  ال  باطنه  يف  تكمن  إمنا  يء  الشَّ ر  تطوُّ يف 
وهو  األشياء  كل  يف  موجود  الباطني  ناقض  التَّ وهذا  الباطني. 
الكامن  ناقض  التَّ هذا  إن  ر.  والتطوُّ احلركة  فيها  يبعث  الــذي 
الصلة  أما  رها،  تطوُّ يف  األساسّية  العلة  هو  األشياء  باطن  يف 

ثانوية.  علة  فهي  وآخــر  شيء  بني  املتبادل  والتأثير  القائمة 
ة  ّي قد دحض بصورة قاطعة نظريَّ يالكتيك املادِّ وهكذا فإن الدِّ
بها  ينادي  التي  الدافعة،  القوة  ة  نظريَّ أو  اخلارجّية  األسباب 
املبتذل  ر  التطوُّ امليتافيزيقّية ومذهب  ة  امليكانيكيَّ ّية  املادِّ أنصار 
الصرفة  اخلارجّية  األسباب  أن  الواضح  ومــن  امليتافيزيقّي. 
إلى  أي  لألشياء،  ة  امليكانيكيَّ احلركة  إلى  إال  تؤدي  أن  ميكن  ال 
ملاذا  تفسر  أن  تستطيع  ال  لكنها  والكمّية،  احلجم  يف  تغيرات 
حصره،  ميكن  ال  الذي  االختالف  ذلك  نوعيًا  األشياء  تختلف 
حتى  أنه  والواقع  ُأخــرى.  إلى  نوعية  من  يء  الشَّ يتحول  وملاذا 
هي  تتحقق  اخلارجّية  القوى  عن  املسببة  ة  امليكانيكيَّ احلركة 
فإن  وكذلك  األشياء.  باطن  القائم  ناقض  التَّ بواسطة  اأُلخرى 
مسببان  الكمّي  رها  وتطوُّ واحليوانات  للنباتات  البسيط  النمو 
يء  بصورة رئيسّية عن تناقضاتها الباطنية. وينطبق نفس الشَّ
باألسباب  رئيسّية،  بصورة  مشروط،  ره  تطوُّ فإن  املجتمع،  على 
الباطنية ال اخلارجّية. فإن ثمة بلدانًا عديدة تتسم بالعوامل 
اجلغرافية واملناخية املتماثلة تقريبًا، ومع ذلك فهي تختلف يف 
رها تفاوتًا عظيمًا.  رها اختالفًا بينًا، وتتفاوت درجات تطوُّ تطوُّ
الواحد،  البلد  وإن تبدالت اجتماعية هائلة قد جتري يف ذات 
ومناخه.  البلد  هذا  جغرافية  على  تبدل  أي  يطرأ  أن  بــدون 
وفياتّي  السُّ االحتـــاد  إلــى  اإلمبريالّية  روســيــا  حتولت  لقد 
اليابان  إلى  املغلقة  اإلقطاعّية  اليابان  وحتولت  االشتراكي، 
هذين  جغرافية  على  تبدل  أي  يطرأ  لم  بينما  اإلمبريالّية، 
طويل  زمن  منذ  الواقعة  ني  الصِّ مرت  ولقد  ومناخهما.  البلدين 
ظام اإلقطاعّي، وهي اآلن تتبدل يف اجتاه صني  حتت سيطرة النِّ
جديدة حرة منعتقة، مع أنه لم يطرأ أي تبدل على جغرافيتها 
الكرة  ومناخ  جغرافية  يف  أيضًا  حتدث  الت  بدُّ التَّ وإن  ومناخها. 
جدًا  تافهة  تبدالت  لكنها  منها،  جــزء  كل  ويف  كلها  األرضية 
الت  بدُّ فالتَّ املجتمع،  على  الطارئة  الت  بدُّ بالتَّ قورنت  ما  إذا 
السنني،  ماليني  أو  السنني  ألوف  عشرات  مدى  يف  تظهر  األولى 
الت الثانية يف مدى آالف السنني أو مئاتها أو  بدُّ بينما تظهر التَّ

عشراتها فقط، بل حتى يف مدى بضع سنني أو بضعة أشهر )كما 
يالكتيكّية  الدِّ ظر  النَّ وجهة  ومن  الثورات(.  زمن  يف  احلال  هي 
عن  رئيسّية  بصورة  بيعة  الطَّ يف  تنشأ  الت  بدُّ التَّ فإن  ّية،  املادِّ
يف  ترجع  املجتمع  وتغيرات  فيها.  الكامنة  ناقضات  التَّ ر  تطوُّ
ناقض  التَّ وهي  فيه،  الباطنية  ناقضات  التَّ ر  تطوُّ إلى  األساس 
الطبقات،  بني  ناقض  والتَّ اإلنتاج،  وعالقات  املنتجة  القوى  بني 
ناقضات  التَّ هــذه  ر  وتــطــوُّ واجلــديــد،  القدمي  بني  ناقض  والتَّ
اجلديد  املجتمع  يدفع  ــام،  األم إلــى  املجتمع  يدفع  الــذي  هو 
يالكتيك  الدِّ يستبعد  فهل  القدمي.  املجتمع  على  يقضي  لكي 
أن  يعتبر  ّي  املادِّ يالكتيك  فالدِّ كال.  اخلارجّية؟  األسباب  ّي  املادِّ

هي  الباطنية  واألسباب  ل،  بدُّ التَّ عامل  هي  اخلارجّية  األسباب 
طريق  عن  فعلها  تفعل  اخلارجّية  األسباب  وأن  ل،  بدُّ التَّ أساس 
مالئمة  حرارة  درجة  يف  تتبدل  فالبيضة  الباطنية.  األسباب 
إلى  حجرًا  حتول  أن  تستطيع  ال  احلرارة  ولكن  كتكوتًا،  فتصير 
شعوب  إن  لآلخر.  عما  يختلف  أساسًا  منهما  كل  ألن  كتكوت، 
ففي  باستمرار.  بعض  على  بعضها  يؤثر  املختلفة  البلدان 
ورة  والثَّ اإلمبريالّية  عصر  يف  األخص  وعلى  أسمالّية،  الرَّ عصر 
جدًا  عظيمًا  املتبادل  والتفاعل  التأثير  هذا  كان  البروليتارية 
البلدان يف مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة.  بني مختلف 
جديدًا  عصرًا  ة  االشتراكيَّ األول  ترين  أكتوبر/  ثورة  تفتح  ولم 
لها  كان  وقد  أيضًا،  العالم  تاريخ  يف  بل  فحسب،  روسيا  تاريخ  يف 
العالم،  يف  اأُلخــرى  األقطار  يف  ة  اخليَّ الدَّ التغيرات  على  نفوذ 
التغيرات  على  خاّصة  بصفة  بالعمق  يتسم  نفوذ  لها  كان  كما 
الت قد حدثت عن طريق  بدُّ ني، إال أن هذه التَّ ة يف الصِّ اخليَّ الدَّ
إن  ني.  الصِّ ذلك  يف  مبا  البلدان  لتلك  الداخلي  ر  التطوُّ قوانني 
اآلخر،  وينهزم  أحدهما  فينتصر  معركة،  يف  يلتحمان  جيشني 
إن  باطنية.  أسباب  تقررهما  سواء  حدٍّ  على  والهزمية  والنصر 
حيحة،  أحدهما ينتصر إما بسبب قوته وإما بسبب قيادته الصَّ
قيادته،  يف  أخطاء  بسبب  وإما  ضعفه  بسبب  إما  اآلخر  وينهزم 
فاألسباب اخلارجّية تفعل فعلها عن طريق األسباب الباطنية. 
البروليتاريا  على  الكبيرة  ينية  الصِّ البرجوازّية  انتصرت  لقد 
موجودة  كانت  التي  االنتهازية  طريق  عن  وذلك   ،1927 عام 
الشيوعّي  احلزب  )داخل  نفسها  ينية  الصِّ البروليتاريا  داخل 
ينية  ورة الصِّ الثَّ يني(. فلما صفينا هذه االنتهازية، عاودت  الصِّ
ينية من جديد لضربات قاسية  ورة الصِّ تقدمها. ثم تعرضت الثَّ
داخل  ظهرت  التي  املغامرة  روح  جراء  من  وذلك  العدو،  قبل  من 
مرة  تقدمها  قضيتنا  عــاودت  الــروح  هذه  صفينا  فلما  حزبنا. 
يقود  كي  السياسّي،  احلزب  على  يجب  أنه  نرى  هذا  من  ُأخرى. 
وعلى  السياسّي  خطه  صحة  على  يعتمد  أن  الظفر،  إلى  ورة  الثَّ

صالبة تنظيمه.

      نظرتان إىل العامل )ماو تيس تونغ(
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السياسية

 لقد زعزع وباء كورونا املستجد أركان النظام العاملي القائم، 
وفرض على أغلبية الدول قوانينه مبا فيها التي تعتبر نفسها 
النظر  فبغض  واملواجهة.  الدفاع   وأدوات  بنيات  ومتتلك  قوية 
عن أسباب انتشار هذا الوباء ، هل نتيجة حتول طبيعي لوباء 
كورونا 1 أو "سارس" إلى كورونا املستجد أو بفعل تدخل بشري 
أو  الضرورية   واالحتياطات  السالمة  وسائل  يف  خطأ  نتيجة 
فان   ، األمريكية  االمبريالية  أو  الصني  نفذته  برنامج  أطار  يف 
تفشي الوباء ألزم الدول على اتخاذ إجراءات كل واحدة حسب 
فهناك   . واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أجندتها 
يكفي  وبالتالي  خطيرا  ليس  املستجد  كورونا  أن  اعتبرت  دول 
،مثل  ملقاومته  جيدة  واملواطنني  املواطنات  مناعة  تكون  أن 
تكون  قد  خلفياته  له  االختيار  الدمنارك.....هذا  هوالندا، 
املزمنة  األمــراض  وأصحاب  العجزة  من  للتخلص  التخطيط 
اخلارجني عن دائرة اإلنتاج، وبالتالي جاءت الفرصة للتخلص 
ألإنسانية  الرأسمالية  طبيعة  يبني  وهذا  /هن  أعبائهم  من 
التي ال تعير أي اهتمام لإنسان بقدر ما يهمها ما متتصه منه. 
اختارت  فيما   , اإلجــراء  هذا  عن  الــدول  بعض  تراجعت  وقد 
اغلب الدول ومنها املغرب إجراء احلجر الصحي وإغالق احلدود 
أن هذا  العبادات..... غير  وأماكن  واملالعب  واملدارس  واملطارات 

اإلجراء بدوره قسم الدول إلى مجموعتني :

    مجموعة اختارت الفحص الواسع كما هو الشأن بالنسبة 
بنيات  على  تتوفر  ألنها  وأملانيا  وسنغافورة  واندونيسيا  للصني 
صحية متطورة والزال القطاع العام هو األساس، يف حني باقي 
 ، كفرنسا  الصحي  بنظامها  تتبجح  كانت  التي  فيها  مبا  الدول 
تستطع  لم  األمريكية  املتحدة  الواليات  اسبانيا،  ايطاليا، 
العمومية، من جهة  الصحة  القيام بذلك بسبب تدمير قطاع 
وبسبب رمبا الرغبة يف التخلص من العجزة وأصحاب األمراض 
وخروجهم/ زعمهم  حسب  الرعاية  لصناديق  املكلفة  املزمنة 
الوفيات  عدد  يكون  أن  صدفة  وليس   , اإلنتاج  دائرة  من  هن  
فيها  الوفيات  نصف  يتجاوز  مثال  فرنسا  يف  العجزة  دور  يف 
فيه  املبالغ  الهلع  من  جو  خلق  أجل  ومن  أخرى.  جهة  من  كلها، 
وسط املواطنات واملواطنون لتهييئهم/هن للقاح ال يدري أحد 
أهدافه احلقيقية رغم بعض األخبار غير السارة والذي أكيد 
ليست صحة الناس وإمنا أهداف أخرى أكبر من مجرد حتقيق 
أرباح املختبرات الطبية . فإذا كانت صحة املواطنات واملواطنون 
أن  فاألولى  العالم.  عبر  املتنفذة   اجلهات  هذه  تهم  العالم  يف 
يتم االهتمام باملاليني الذين ميوتون سنويا جوعا أو بأمراض 

أدويتها موجودة حاليا . فما هي النتائج املنتظرة؟     

 مما هو مؤكد أن العالم ما قبل وباء كورونا املستجد 
أصبح  السياسي  املستوى  فعلى    . بعده  ما  يشبه  لن 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  بــني  املصالح  تــضــارب 
والصني وروسيا يتزايد وهذا ما سيجعل هاتان القوتان 
وقد   ، أمريكا  هيمنة  استمرار  يرفضان  وحلفائهما 
التجاري  بالتعامل  بالبدء  التخلص  هذا  بوادر  ظهرت 
عوض  الوطنية  بالعمالت  شنغهاي  مجموعة  بني 
تعددية  فــرز  يف  يسرع  مــا  ــذا  وه األمريكي  ــدوالر  الـ
املغرب  على  بالضرورة  ستؤثر  التي  جديدة  قطبية 
بسهولة  تقبل  لن  أمريكا  أن  كما  تابعا.  بلدا  باعتباره 
كعدوة  طبيعتها  بحكم  العالم  على  السيادة  اقتسام 

للشعوب مما قد يدفعها إلى ارتكاب حماقات. . 

اتخاذ  إلى  النظام  سيدفع  اجلديد  الواقع  هذا       
ــراءات متــس خــاصــة قــمــع  احلــريــات ومــزيــد من  ــ إج
التضييق على حقوق اإلنسان حتى يتسنى له مترير 
وما   معارضة  دون  ــاده   ــي ألس استجابة  مخططاته 
مشروع قانون 22.20 إال أحد جتليات هذه السياسات 
كورونا  وباء  يدعون  ما  لتتبع  برنامج  تطبيق  أن  ،كما 
ضبط  عملية  بداية  إال  هو  ما  األمن  أجهزة  طرف  من 
النظام  بوادر  هي  اإلجــراءات  ،هذه  مواطن  أي  حترك 
على  أما  االستغالل،  من  ومزيد  وقمع  ضبط  اجلديد، 
التي  االقتصادية  األزمــة  ،فــان  االقتصادي  املستوى 
املغربية  للمواد  زبــون  اكبر  بصفتها  أوروبـــا،  تعرفها 
والتي ستزداد مع هذا الوباء  ستنعكس على االقتصاد 
، مما سيساهم يف مزيد من تدني  الهش أصال  املغربي 

مستوى  النمو وهذا ما سينعكس سلبا على مختلف القطاعات 
االستبدادية  طبيعته  بحكم  املغربي  النظام  أما  واملجاالت. 
اقتصاد  بناء  على  يعمل  ولن  يسمح  فلن  الريع,  إلى  واملستند 
وطني متمركز على الذات وميكن من تطوير املهارات املغربية، 
ارتشاء  أساس  الريع،  اقتصاد  مع  يتناقض  اقتصاد  هكذا  ألن 
الوضع  عن  والدفاع  لقبول  املتذبذبة  والتنظيمات  النخب 
فان  سبق  مما  وانطالقا  االجتماعي  املستوى  على  القائم. 
على  األقـــل  على  استفحاال  ستزيد  االجتماعية  ــة  األزمـ
من  متكن  لن  جدا  الضعيفة  النمو  فنسبة   . القريب  املستوى 
كما  الكرمي،  بالعيش  تسمح  وقارة  جديدة  شغل  مناصب  خلق 

ستمكن  العاملة  للطبقة  النقابية  البيروقراطيات  خذالن  أن 
باملغرب  االستيطان  املتعددة  والشركات  احمللية   الباطرونا 
يتعلق  فيما  خاصة  العاملة  الطبقة  حقوق  على  الهجوم  من 
خاصة  البطالة  تفشي  من  يزيد  ما  وهذا  التشغيل  يف  باملرونة 
االجتماعية  القطاعات  أن  كما   ، الشواهد  حاملي  صفوف  يف 
خاصة التعليم والصحة لن يعرفا تطويرا واهتماما  من طرف 
النظام ، بل ستزداد تدهورا ويكفي مالحظة مخصصات أموال 
يخصص  ولم  درهــم  مليار   32 جتــاوزت  التي  كورونا  صندوق 
يعرف  كان  الذي  العمومية  الصحة  لقطاع  مليارين  سوى  منها 
املوارد  أو  التجهيز  أو  التحتية  البنية  يف  سواء  مهوال  خصصا 

اخلصوصي  للتعليم  طائلة  أموال  خصصت  حني  يف   . البشرية 
مبالغ  ستخصص  كما  أخالقي،  وازع  أي  مراعاة  دون  واملصحات 
فأي   . أزمة  تعرف  ادعاءاتهم  حسب  التي  للشركات  خيالية  
أزمة هذه التي يؤدي صندوق كورونا تعويضات للعاملني بهذه 
قانون   ، وبالقانون  بالواضح  العام  املــال  نهب  انه  ؟  الشركات 
سيدفع  الوضع  هذا  لذلك  طبعا.  السائدة  الطبقية  الكتلة 
النظام من جهة إلى اتخاذ كافة إجراءات احلكم إرضاء للكتلة 
إن  غير   ، اإلمبرياليني  وألسياده   احمللية  السائدة  الطبقية 
النضال من  الكادحة بفعل احتداد األزمة ستحاول  اجلماهير 
أجل صيانة حقوقها ومن أجل مطالبها املشروعة. فهل ستكون 

تاريخ  إن  السياسية؟.  اللحظة  مستوى  يف  الشعبية  اجلماهير 
املخزن  بني  صراع  تاريخ  هو  الشكلي  االستقالل  بعد  ما  املغرب 
والكتلة الطبقية السائدة من جهة وعموم اجلماهير الكادحة 
وزن  لكل مرحلة خصوصياتها حسب  أن  ، غير  من جهة أخرى 
القوى املناهضة للمخزن وحسب حدة التناقضات داخل الكتلة 

الطبقية السائدة .

 : منها  نذكر  مؤشرات  بعدة  تتميز  احلالية  املرحلة  إن         
على مستوى النظام لقد متكن من خداع املواطنات واملواطنني 
وسالمتهم/ ــن  /ه صحتهم  على  حريص  بكونه  البسطاء 
كورونا  وبــاء  ملواجهة  املتخذة  ــراءات  اإلجـ خــالل  من  هن 
صفوف  يف  املتفشي  الفقر  ذلك  يف  ساعده  ،وقد  املستجد 
اإلعــالم  وسائل  من  وعديد  املغرب  سكان  ثلثي  حوالي 
على  حريص  كنظام  نفسه  لتسويق  والــدولــيــة  احمللية 
صحة مواطنيه وكرامتهم الذين فقدوا الثقة يف احلكومة 
الوهم سرعان ما سيتبخر  أن هذا  الشكليني غير  والبرملان 
فيظهر  واملمانعة  التقدمية  القوى  .أما  األزمة  عمق  بحكم 
اآلن  إلى حدود  ولم تظهر  االنتظارية  أنها الزالت حتكمها 
املخزن  التخلص من  أجل  املشترك من  للنضال  استعدادها 
دميقراطي  نظام  وبناء  األزمة  هذه  عن  الرئيسي  املسؤول 
يقطع مع التبعية ويحترم حقوق اإلنسان يف شموليتها .

    فرغم أن النهج الدميقراطي عازم ومصمم على بناء 
حزب  الطبقة العاملة وعموم الكادحني حتت  نيران العدو 
، األداة الثورية لقيادة التغيير وأرسل نداء إلى كافة القوى 
املمانعة للنضال املشترك ملواجهة هذه الردة واملخزن الذي 
على  الهجوم  من  ملزيد  احلرجة  الظرفية  هــذه  يستغل 
أن األصداء الزالت  إال  املغربي،  الشعب  حقوق  ومكتسبات 
إن  مجهوال.  املغرب  مستقبل  يجعل  ما  وهذا  مشجعة  غير 
 , أهميتها  رغم  والقطاعية  واملجالية  الفئوية  النضاالت 
نحن  الذي  الزجاجة  عنق  من  اخلروج  من  لن متكننا  فإنها 
سياسيا  أفقا  النضاالت  هذه  إعطاء  يتطلب  مما  اآلن  فيه 
جبهة  يف  املمانعة  القوى  من  ممكن  عــدد  اكبر  وجتميع 
واسعة. فهل ستستجيب اجلماهير الكادحة لنداء األمل.

 فيا كادحات وكادحي املغرب احتدوا من اجل مغرب أخر 
خال من االستبداد واالستغالل املخزنيني !

تداعيات وباء كورونا والرصاع الطبقي باملغرب
حسن جعفري

ي  التي يؤد ي أزمة هذه   فأ
صندوق كورونا تعويضات للعاملين 

المال  انه نهب  الشركات ؟  بهذه 
الكتلة  وبالقانون ، قانون  بالواضح  العام 

الوضع  السائدة طبعا. لذلك هذا  الطبقية 
اتخاذ كافة إجراءات  النظام من جهة إلى  سيدفع 
المحلية  السائدة  الطبقية  الحكم إرضاء للكتلة 

الجماهير  اإلمبرياليين غير إن  وألسياده  
األزمة ستحاول  احتداد  بفعل  الكادحة 
ومن  أجل صيانة حقوقها  النضال من 

المشروعة أجل مطالبها 
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السياحة الراقية، اختيار اسرتاتجي منذ الستينات
أوال- السياحة يف مختلف املخططات االقتصادية منذ        

"  االستقالل"

1 - املخطط الثنائي 1959-1958: ال حديث عن السياحة 
ركز  انتقالي  مخطط  فهو  خاصة،  أهمية  له  مستقل  كقطاع 

باألساس عن التجهيز .

 2 - املخطط اخلماسي 1960  - 1964 او مخطط محاولة 
بناء اقتصاد و طني مستقل

عبد  لعب  فقد   . إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  تهيئ  مــن    
ديوانه  وفريق   ، أنذلك  االقتصاد  وزيــر  بوعبيد،  الرحيم 
الشيوعي )ابراهام السرفاتي، عزيز بالل، ومحمد احلبابي(، 
الفالحة،  )الصناعة،  املخطط  أولويات  حتديد  يف  مهما  دورا 
من  وبالل  السرفاتي  استقل  فقد  وللتذكير   . األطر(  تكوين 
الديوان بعد حظر احلزب الشيوعي يف ظل حكومة عبد اهلل 
ب  والتحق  احلزب   من  انسحب  الذي  احلبابي  وبقي  ابراهيم، 

االحتاد الوطني للقوات الشعبية .

3 - املخطط الثالثي  1965 - 1967  أو مخطط تعميق 
التبعة للخارج

الثاني على برجوازيني  أن أصبح ملكا، اعتمد احلسن  منذ 
األراضــي  مالكي  كبار  وعلى  كديرة،  رضى  بقيادة  ليبراليني 
وعلى  أحرضان،  احملجوب  بقيادة  اإلقطاعيني  الشبه  الكبار 
االستعماري  اجليش  وســط  تربت  التي  العسكرية  ــر  األط
ومترست يف العدوان على شعوب " الهند - الصينية "، وذلك من 
اإلصالحية  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  مكتسبات  ضرب  أجل 
تعتمد  ــيــارات  ــت اخ إســتــراتــيــجــيــة،  ــيــارات  ــت اخ ــد  ــدي وحت  ،
عامة  لالمبريالية  التبعية  تعميق  داخليا،  املعارضة  قمع 

ولالمبريالية الفرنسية خاصة على املستوى الدولي .

األولــويــات   1965-1967 الثالثي  املخطط  ترجم  لقد 
االقتصادية  اجلديدة يف القطاعات اآلتية :

الكبرى،  السدود  )تشييد  للتصدير  املخصصة  الفالحة   -
املراكز  تطوير   ،ORMVA لفالحي  لالستثمار  جهوية  مكاتب 
أجود  و  األسمدة  توزيع  ضريبية،  تسهيالت   ،  CT الفالحية 
البذور، تسهيل عملية احلصول على القروض...(، ظهور  بعض 

وحدات الصناعة - الفالحية ...

- شكلت السياحة الرهان الثاني يف املخطط الثالثي، حيث 
القرض   " مؤسسة  عبر  التسهيالت  بجميع  القطاع  حضي 
االستثمارات،  جــل  اجتهت   ...  CIH  /  " والسياح  العقاري 
العمومية واخلاصة ، املغربية واألجنبية ،  نحو البني التحية 

للسياحة  الراقية ...

جديد  من  يؤكد   1968-1972 اخلماسي  املخطط   -  4
التنمية  يف  والسياحة  التصديرية  الفالحة  أولــويــة  على 
والتبعية  اخلـــارج  على  ــال  ــك االت عمق  ممــا  االقــتــصــاديــة، 

لالمبريالية .

محاولتي  بعد   :1973-1977 اخلماسي  املخطط   -  5

الصراع  احتداد  ومع  أخرى،  أحداث  و   ، العسكريتني  االنقالب 
تغيير  الــدولــة  حاولت   ، السبعينات  بداية  خــالل  الطبقي 
)نسبيا( أولوياتها، مما جعلها تسمي املخطط اخلماسي -1973
1977: مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. ففي هذا 
األراضي  بعض  وتوزيع   ،" املغربة   " عملية  فهم  ميكن  اإلطــار 
السياسية  القوى  على  واالنفتاح   ، الفقراء  الفالحني  على 
الذي  اجلهنمي  القمع  مع  مــوازاة  وذلك   ، اإلصالحية  امللكية 
تسلط على القوى الثورية )اإلعدامات، االختطافات، تشريد 

القبائل...(.  لم تعد السياحية من أولويات هذا املخطط .

السياحة  غابت   :  1978-1980 الثالثي  املخطط   -  6
اخلماسي  املخطط  يف  وكذلك  الثالثي،  املخطط  يف  كأولوية 
إحدى  الصحراء  قضية  من  يجعالن  اللذان   1987  -1983

أولوياتهما. 

توصيات  تطبيق  على  تسهر  والدولة  الثمانينات،  ومنذ 
املؤسسات املالية الدولية يف إطار ما يسمى" بسياسة التقومي 
االقتصادية،   - املاكرو  التوازنات   ، )اخلوصصة   PAS"الهيكلي

تقليص االعتمادات املخصصة للقطاعات االجتماعية...( .

ثانيا- السياحة يف عهد ما بعد املخططات

عن  التخلي  وبعد  بالسياحة،  خاصة  وزارة  إحــداث  بعد    
املبادرة   "  : بديلني  الدولة  اعتمدت   ،" التنمية  "مخططات 
الوطنية للتنمية " )2005( كبديل عام ، و " الرؤى" )2010، 
قطاعية  ومشاريع  السياحة،  بقطاع  اخلــاصــة   )...2020

أخرى... 

ولعلو   اهلل  فتح  تقلد  أن  منذ  السياحة   على  الرهان  عاد   
 2010 رؤيــة  عن   2001 سنة  اإلعــالن  فتم  االقتصاد،  وزارة 
و"رافعة  رئيسي  محور  إلى  أخــرى  مرة  القطاع  هذا  لتحويل 

للتنمية وحتويل املغرب إلى أهم وجهات السياحة العاملية"...

سنة  مبراكش  العرش  خطاب  يف  الدولة  رئيس  أكد  لقد   
قوية  قاطرة  السياحة،  قطاع  من  جعل  ضرورة  على   ،  2001

للتنمية االقتصادية ... 

2010" أهم  10 سنوات من انطالقها، لم حتقق "رؤية  بعد 
أهدافها : فبدل املساهمة يف اإلنتاج اإلجمالي احمللي ب 20% 
لم تتعد هذه املساهمة 11 %، ومن 160 الف سرير جديد لم 
يتحقق إال حوالي 4500 ، أما 600 ألف منصب شغل املبرمجة، 
فاحلكومة عاجزة عن تقدمي أرقاما مقنعة بعد نهاية مخطط 
الرؤية، و قد بلغ عدد السياح  9 مليون بدل 10 مليون املوقعة 

)من ضمنهم الوافدين املغاربة املقيمون باخلارج(. 

"رؤيــة     ــداف  أه من  العديد  حتقيق  يف  الدولة  فشل  رغــم 
2010 " ، وقبل ثالث سنوات من انتهاء العمل بها ،  طلب رئيس 
االستفادة  وبدل   ،"2020 "رؤية  إعداد  احلكومة  من  الدولة 
مشروع  حدد  فقد   ،"2010 "رؤية   عرفتها  التي  األعطاب  من 
ألنها   ، الكثير  منها  يتحقق  لن  سوف  أهدافا  اجلديدة  الرؤية 
السياحية  الوجهات  أهم  إلى  املغرب  حتويل   "  : واقعية  غير 
 200 وإحداث  سائح  مليون   20 واستقبال  العالم  يف  العشرين 

ومساهمة  شغل  منصب  ألف   500 وحوالي  فندقي  سرير  ألف 
إلى  ليصل   PIB الداخلي  اخلام  الناجت  مستوى  رفع  يف  القطاع 

150 مليار درهم بدل 55 مليار سنة  2010 .")منقول( . 

ثالثا –  55 سنة  بعد أن أصبحت  السياحة اختيارا 
استراتيجيا

 مــنــذ أن أصــبــح مــلــكــا، ربـــط احلــســن الــثــانــي وفــريــقــه، 
وعلى  التصديرية،  الفالحة  على  معتمدا  باخلارج  البالد 
وللرأسماليني  الكبار،  األراضي  مالكي  لكتلة  خدمة  السياحة، 
الكمبرادوريني احملليني وللرأسمال األجنبي ... وذلك من أجل 
وتغطية  االستيراد،  فواتير  لــألداء   " الصعبة  العملة  "جلب 
مختلف مصارف الدولة و املخزن. و للتذكير، فان املعامالت مع 
باألساس(.  والدوالر  )األورو  اخلارجية  بالعمالت  تتم  اخلارج 

ال قيمة للدرهم خارج املغرب.

من  االحتياط  توفير   على  تساعد  السياحة  كانت   إذا  
نتائج  و  باهظة  كلفة  االختيار  لهذا  فــان  الصعبة،  العملة 
)الصناعة...(،  املنتجة  القطاعات  إهمال   - قاتلة:  سلبية 
مبدونة  االلتزام  )عدم  األجراء  حقوق  دوس  البيئة،  تدمير 
بالنسبة   20% بدل   10%( ضريبية  تسهيالت  الشغل...(، 

للضريبة على القيمة املضافة...( .

         FFF (foncier ــاع  ــط ــق ال ــار  ــع ش نــنــســى  ال  أن  عــلــيــنــا 
مجاني،  شبه  العقار   : مبعنى   ،)financement, fiscalité
وتخفيضات   ، السياحية  املــشــاريــع  متــويــل  يف   تسهيالت  

ضريبية.

حقيقية  جنة  إلى  املغرب  الراقية  السياحة  حولت  لقد 
 ،" مــلــذات احلــيــاة   " مــن   " " احملــرومــة  للعديد مــن األوســـاط 
والغربيني   ... والكحول  اجلنس  عن  الباحثني  كاخلليجيني 
األطفال،  اغتصاب  من  متنعهم  صارمة  قوانني  من  الهاربني 

وتناول بسهولة املخدرات ...

تلبية  األول  هدفه   ، مستقل  وطني  اقتصاد  بناء  فبدل 
قد  املغربية  الــدولــة  فــان   ، الشعبية  اجلماهير  احتياجات 
عامة،  باالمبريالية  العاملية،  بالسوق  بلدنا  ربط  اختارت 
وباملؤسسات املالية خاصة ... ففي هذا املنظور يندرج اختيار 
بحجة  الراقية،  والسياحة   ، التصديري  الفالحي  القطاع 

توفير " العملة الصعبة ".

 : متعددة   " الصعبة  العملة   " مــصــادر  فــان    ، وللتذكير 
الراقية،  السياحة  اخلـــارج،  مغاربة  حتويالت   ، التصدير 
املتاجرة يف اجلنس، املتاجرة يف املخدرات )كيف ميكن تفسير 
البيضاء يف  الدار  الثانية بعد  املرتبة  الناضور  احتالل مدينة 

. (flux monétaire املعامالت البنكية البنكية؟

فإنها   " للتنمية  قاطرة   " إلى  السياحة  تتحول  أن  فبدل 
مستقل،  وطني  اقتصاد  بناء  أمام  حقيقي  معيق  إلى  حتولت 
 ، الشغل  ميدان  يف  الهشاشة  بإشاعة   ، البيئية  بتدمير  وذلك 
بتقليص املداخل الضريبية، بنشر جتارة اجلنس، واملخدرات  

الخ  ...

السياحة  قطاع  يلعبه  الــذي  السلبي  للدور  نظرا 
احلقيقية،  االقتصادية  للتنمية  كمعيق  الراقية، 
البيئة،  كتدمير  املشاكل،  مــن  للعديد  وكمصدر 
وتقليص املداخل الضريبية ، و تعميم هشاشة الشغل، 

وانتشار  املخدرات،  مختلف  وترويج  العهارة،  وانتشار 
أمراض فتاكة )سيدا...(، فقد اختارت جريدة النهج 
الدميقراطي  أن جتعل من هذا القطاع ملف عددها 
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السياحية الشاطئية وتدمري البيئة
بحريتني  واجهتني  على  املــغــرب  يتوفر 
واحمليط  املتوسط  األبــيــض  البحر  تشمل 
ثالثة  تفوق  كبير  مسافة  على  األطلسي 
قريب  وقت  إلى  كانت  مربع،  كيلومتر  أالف 
متناول  يف  طبيعيا  بيئيا  متنفسا  تشكل 
األجانب  ومعهم  واملواطنات،  املواطنني  عموم 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــصــدونــهــا لــالســتــجــمــام 
عبر  الــصــيــف  فــصــل  يف  ــة  ــاص وخ والــصــيــد 
يف  الصيفية  العطلة  لقضاء  خــيــام  نصب 
متتد  أن  قبل  النظير،  منقطع  عائلي  جو 
لوبيات  ــادي  أي الساحلية  الشواطئ   لهذه 
االمتيازات،  ونظام  الريع  واقتصاد  العقار 
ومنتجعات  إسمنتية  مدن  إلى  إياها  محولة 
الطبيعية،  عذريتها  أفقدتها  سياحية 
املسلم به يف  وحولتها لشواطئ موبوءة، ومن 
الشواطئ  طول  على  املمتدة  الدول  مختلف 
يعد  لــم  الشاطئية  الــســيــاحــة  مــفــهــوم  أن 
كانت  سواء  الفنادق  على  ويقتصر  ينصرف 
هذا  ــاوزت  جت بل  مصنفة،  غير  أم  مصنفة 
السياحية  للقرى  لتمتد  التقليدي  املفهوم 
ملكيتها  كانت  سواء  السياحية  والتجمعات 
أو  طبيعيني،  ذاتيني  ألشخاص  تعود  فردية 
ألشخاص  ملكيتها  ترجع  و  شركات،  إطار  يف 
عمومية  وشبه  عمومية  مؤسسات  اعتبارية  
السياحية  والتجمعات  واملنتجعات  كالقرى   ،
الــتــابــعــة ملــخــتــلــف الــــــوزارات واملــؤســســات 
عمومية  والشبه  العمومية  االقتصادية 
من  بالعشرات  تعد  مساحات  على  املنشئة 
الشواطئ   طــول  على  واملمتدة  الهكتارات 
وأفـــراد  املــؤســســات  ــذه  ه ــر  ألط واملخصصة 
تفضيلية  كــانــت  وان  بــاثــمــنــة  عــائــالتــهــم 
ــذه الــفــضــائــات  ــرى تــفــتــح هـ ــ ــا  أخ ــان ــي وأح
غير  من  االغيار  وجه  يف  أبوابها  السياحية 
التختلف  مرتفعة  جد  باثمنة  بها  العاملني 
ــن املــنــشــات الــســيــاحــيــة اخلــاصــة  كــثــيــرا ع
للمصالح  سياحية  فضاءات  من  حولها  مما 
ربحية. سياحية  مؤسسات  إلى  االجتماعية 
ولتاصيل  الوقوف عليه بداية  مما ينبغي 
هو  الشاطئية،  للسياحة  البيئة   ــار  اآلثـ
طبيعتها  وحتديد  الشواطئ  حالة  تشخيص 
أو  ملــدن،  وحتويلها  تسييجها  قبل  البيئية 
مصنفة  وفنادق  وقرى  منتجعات  األقل  على 
كانت  معظمها  أن  إذ  إسمنتية   مصنفة  وغبر 
للزراعة  صاحلة  فالحيه  أراضــي  عن  عبارة 
الطبيعية  اخلصبة  تربتها   بفعل  والرعي، 
كانت  وبــذلــك  مناخها  واعــتــدال  ــرودة  ــ وب
البيئي  ــوازن  ــت ال على  احلــفــاظ  يف  تساهم 
ألــغــدائــي،  الــذاتــي  االكــتــفــاء   يف  تساهم  و 
عن  عبارة  الشواطئ  هذه  معظم  كانت  كما 
املغروسان من أشجار  غابات طبيعية ملختلف 
ــراس  أغ و  والــفــلــني،  والــعــرعــار  الكليبتوس 
األنواع  مختلف  من  كالورود  طبيعية   أخرى 
العقار  للوبيات  يتسنى  وحتى  واألصــنــاف. 
املادي  للكسب  حتقيقا  السياحي  لالستغالل 
وكذلك  للخواص  األراضــي  هذه  تفويت  مت 
عمومية  والــشــبــه  العمومية  للمؤسسات 

احــتــرام  ودون  ملتوية  طــرق  عــبــر  مــجــانــا 
املساطر القانونية املعمول بها يف هذا املجال، 
ويف أحسن األحوال باثمنة رمزية لم تتعدى  
سبيل  على  نذكر  املــربــع،  للمتر  ــم  دره  20
مائة  ثالثة  مايفوق  تفويت  الاحلصر  املثال 
وزير  البن  بوزنيقة  شاطئ  طول  على  هكتار 
بثمن  البصري"  إدريس   " األسبق  الداخلية 
والعشرات  كولف  فوقها  شيد  والــذي  رمزي 

خيالية  باثمنة  باعها  التي  الفيالت  مــن 
الزراعة  يف  تستغل  كانت  التي  األرض  وهي 
على  وقس  البيئة  الطبيعة   على  وحتافظ 
البحر  مــن  الــبــالد  شــواطــئ  مبختلف  ــك  ذل

األطلسي. احمليط  إلى  املتوسط  األبيض 
معظم  على  االستيالء  اعتبار  ميكن  إذن 
القابلة  أو  اخلــصــبــة  الــفــالحــيــة  ــي  ــ األراض
الــغــابــوي  املــلــك  عــلــى  ــي  ــرام ــت وال للفالحة 
العديد  وتدمير  األشجار  واجنثات  الشاطئ 
لتشييد  الطبيعية  واحملميات  املنتزهات  من 
البيئية   ــار  اآلث أولــى  السياحية  البنايات 
املقاهي  عــن  ناهيك  الشاطئية  للسياحة 
الــتــي زادت  ــاب  ــع ــاءات األل ــض واملــطــاعــم وف
الساحلية  الشواطئ  مساحات  تضييق  من 
تشييد  وابـــان   ، ب"الــكــورنــيــش"  واملــعــروفــة 
الــثــروة  اســتــنــزاف  مت  السياحية  املــنــشــات 
الشاطئية  الــذهــبــيــة  لــلــرمــال  الطبيعية 
طرف  مــن  البناء  عمليات  يف  واستعمالها 
ساهم  مما  البناء  مجال  يف  املقاوالت  أصحاب 
الشواطئ  من  بالعديد  واندثارها  نذرتها  يف 
مخلفات  رمــي  إلــى  بــاإلضــافــة  الساحلية 
مبياه  منها  الــســامــة  وخــاصــة  الــبــنــاء  مـــواد 
مياه  إلى  حولها  الذي  األمر  الشواطئ  هذه 
يف  وتسبب  للسباحة،  صاحلة  غير  ملوثة 
واحليوانية،  السمكية  الثروة  واغتيال  نفور 
السياحية  املــنــشــات  اغــلــب  ــان  ف ــارة  ــإش ول
ــدون دراســـــة بــيــئــيــة حلــمــايــة  ــ شـــيـــدت بـ

وحماية  الــثــلــوت  مــن  املــغــربــيــة  الــشــواطــئ 
املائية  احليوانات  وباقي  السمكية  الثروة 
تصريف  بخصوص  وخــاصــة  والبرمائية، 
املنشات  ملختلف  والفضاالت  العادمة  املياه 
ومنتجعات  وقـــرى  فــنــادق  مــن  السياحية 
مجهزة  محطات  غياب  يف  سياحية   واقامات 
بشواطئ  ترمى  ما  غالبا  والتي  للتصفية 
اإلنسان  البحر مما يؤثر على صحة وسالمة 

البحرية  احليوانات  ومختلف  واألســمــاك 
وهجرتها  نفورها  يف  ساهم  مما  والبرمائية، 
الدراسة  عند  هنا  ،ونقف  األخــرى  للضفة 
مؤخرا  الفرنسية   الــدولــة  بها  قامت  التي 

أكدت  والتي  املستجد  كورونا  وباء  تفشي  مع 
اليستهان  لنسبة  العادمة  املياه  حمل  على 
بوزير  ــدي  ح ممــا  كــورونــا  فــيــروس  مــن  بها 
ذات  يف  رسالة  لتوجيه  املغربي  الداخلية 
وعمال   والة  ملختلف  والعمال  للوالة  املوضوع 
ــراءات  ــ ــاذ اإلج ــخ الــعــمــاالت واإلقــلــيــم الت

الصدد.  الوقائية يف هذا 
كــبــيــر من  أن عـــدد  ــا ســبــق  واالنـــكـــار مم

األســمــاك والــطــيــور واحلــيــوانــات املــائــيــة 
والــبــرمــائــيــة تــفــضــل الــعــيــش بــالــســواحــل 
بسبب  املــلــوثــة  وغــيــر  الــهــادئــة  الشاطئية 
التي  شواطئنا  مــن  انقرضت  مياهها  دفــئ 
منتصف  بعد  وخاصة  حتولت، 
املاضي،  القرن  من  التسعينات 
ــث لـــم تــعــد الــســيــاحــة  ــي ــح ب
تنشط  موسمية  الــشــاطــئــيــة 
الــصــيــفــيــة بل  ــفــتــرة  ال ــالل  خـ
حيت  يــومــيــة  شــبــه  أصــبــحــت 
متتد  التي  الكاشفة  األضـــواء 
البحر  وســط  األمــتــار  مــات  إلــى 
ــة إلـــى ضــجــيــج هــذه  ــاف ــاإلض ب
كسمك  الــســيــاحــيــة  املــنــشــات 
الــدنــفــيــل وطـــائـــر الـــنـــورس 
ــادا هــذه  ــ ــل، الـــذيـــن ع ــي ــم اجل
ــوارئ  ــطـ ــع حـــالـــة الـ األيـــــام مـ
من  كــل  ــى  إل الصحي  واحلــجــر 
واحلسيمة  ــاط  ــرب ال ــئ  ــواط ش
نظريتنا  يــزكــي  ــذي  الـ ــر  األمـ
للشك  مجاال  اليدع  مما  ويؤكد 
الشاطئية  السياحة  أثار  مدى 
الطبيعية  الـــتـــوازنـــات  عــلــى 
واحليوان  اإلنسان  كما  البيئة 
ــات  ــي ــوب ــل خلـــدمـــة مــصــالــح ال
. السياحية  الريعية   العقارية 

محمد متلوف

ر  اعتبا يمكن  ن  إذ
معظم  على  االستياء 

الخصبة  الفاحية  اضي  ر األ
امي  التر و للفاحة  بلة  القا و  أ

الشاطئ  ي  بو الغا الملك  على 
يد  العد وتدمير  ر  األشجا اجنثات  و

المحميات  و المنتزهات  من 
يات  البنا لتشييد  الطبيعية 

البيئية   ر  اآلثا ولى  أ السياحية 
عن  ناهيك  الشاطئية  للسياحة 
ات  وفضاء المطاعم  و المقاهي 

ادت من تضييق  ز التي  األلعاب 
اطئ  الشو مساحات 

وفة  المعر و الساحلية 
رنيش" الكو ب"
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الطبقة العاملة يف القطاع السياحي 
تسليط  العدد  هذا  يف  الدميقراطي  النهج  جريدة  ارتأت 
سنتناول  املــقــال  ــذا  ه يف  السياحي،  الــقــطــاع  على  الــضــوء 
أن  خصوصا  القطاع.  هذا  يف  العاملة  الطبقة  أوضاع  باألساس 
يف  النشاط  هذا  انتعاش  على  كثيرا  يعتمد  املغربي  االقتصاد 
احملاور  وفق  املوضوع  هذا  مناقشة  الدولة.ستتم  موارد  زيادة 

: التالية 
1 ـ أوضاع القطاع السياحي 

ـ أوضاع الطبقة العاملة واملشهد النقابي يف هذا القطاع  2
: التقدمي  على سبيل 

السياحة هي نشاط يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يحدث 
أداء  إلى أخر بغرض  أو من بلد  إلى آخر  انتقال من مكان  عنه 
بغرض  أو  أماكن،  عــّدة  أو  معنّي  مكان  زيــارة  أو  معينه  مهمة 
أخرى  وثقافات  حضارات  على  اإلطالع  عنه  وينتج  الترفيه 
بشعوب  وااللتقاء  جديدة  ومشاهدات  معلومات  وإضــافــة 
القومي  الدخل  يف  مباشرًا  تأثيرًا  يؤثر  متعددة  وجنسيات 
وصناعات  عديدة  عمل  فــرص  ويخلق  السياحية،  للدول 
أداء  مبستوى  ويرتقى  النشاط  خلدمة  متعددة  واستثمارات 
وعاداتهم  وحضاراتهم  تاريخهم  وينشر  وثقافتهم  الشعوب 

النسيج االقتصادي. وللسياحة دور هام يف  وتقاليدهم. 
السياحة  منها:  جنــد  فــمــتــعــددة،  السياحة  ــواع  أنـ ــا  أم
االجتماعية،  السياحة  العالجية،  السياحة  الدينية، 
الترفيهية  السياحة  الرياضية،  السياحة  املؤمترات،  سياحة 
السياحة  البيئية،  السياحة  التجوال،  سياحة  )اخلضراء(، 

الثقافية...
: املغربي  السياحي  القطاع  أوضاع  1ـ 

االقتصادي  للمجلس  األخير  السنوي  التقرير  حسب 
يشخص  والـــذي  2018(،ـ  )تقرير  والبيئي  واالجتماعي 
وفق  املغرب  يف  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية 

للدولة.  الرسمية  التوجهات 
لتشخيص  صفحات  خمس  من  أكثر  خصص  التقرير  هذا 
الصفحة  )من  السياحي  القطاع  معيقات  جتاوز  سبل  وبحث 

  .(51 45 إلى الصفحة 
 : التشخيص  مستوى  على 

السنتني  خــالل  االنتعاش  من  نوعا  القطاع  هــذا  شهد  ـ 
فيهم  )مبا  الوافدين  السياح  عدد  ارتفع  حيث  األخيرتني، 
سنة 2018  املائة  يف  بنسبة  8،3   ) باخلارج  املقيمني  املغاربة 

وبنسبة 10 يف املائة سنة 2017
ـ كما حقق املغرب سنة 2018 رقما قياسيا يف عدد السياح 

سائح. مليون  حوالي 12،3  بلغ  الوافدين 
املغاربة  بعدد  مقارنة  األجانب  من  الوافدين  أعداد  منو  ـ 
العكس  كان  ذلك  قبل  بينما   .2017 منذ  باخلارج،  القاطنني 

الصحيح. هو 
اإلجمالي   الداخلي  الناجت  من  املائة  يف  ب6،8  ساهم  ـ 

برسم سنة 2017
ـ يشغل 5 يف املائة من إجمالي مناصب الشغل.

الصعبة. للعملة  هام  مصدر  ـ 
فرنسا  هما  بلدين  من  الوافدين  السياح  من  املائة  يف   52 ـ 

واسبانيا.
يسمى  ما  لتنفيذ  املخصصة  الفترة  انتهاء  اقتراب  ومع 
تنذر  فاملؤشرات   ،"2020 "رؤية  السياحية  باإلستراتيجية 
اخلارجية  للعوامل  نظرا  املسطرة،  األهداف  حتقيق  بصعوبة 
جائحة  واليوم  العربي،  الربيع  وموجة  الدولية  األزمة  كآثار 

القطاع. بالكامل هذا  والتي شلت  كورونا 
املرتبة  إلى  املغرب  تصنيف  رفع  الرؤية  هذه  أهداف  فمن   
هذه  نهاية  مع  العالم  يف  السياحية  الوجهات  أول  ضمن   20
السنة )2020(، لكن الواقع عكس ذلك، حيث أن املغرب مازال 

2017 ، ومن املمكن أن يتقهقر أكثر. 30 سنة  يحتل املرتبة 
تهدف  إليها  املشار  اإلستراتيجية  كانت  أخــرى،  جهة  من 
يف  السياحي  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  حصة  زيــادة  إلــى 
الذي  هو  العكس  أن  إال  بنقطتني.  اإلجمالي  الداخلي  الناجت 
املائة  يف   7،3 من  احلصة  هذه  تراجعت  حيث  حاليا،  يحدث 
سنة 2010 إلى 6،8 يف املائة سنة 2017 والقادم أسوأ، حيث 

من احملتمل أن تالمس الصفر هذه السنة.

فعائداتها   ، السياحة  مع  بنيويا  املرتبطة  األسفار  أن  كما 
تعرف وثيرة متقلبة، ورغم أنها انتقلت من 56،4 مليار درهم 
أمام  انه  إال   ،  2017 سنة  درهم  مليار   68،2 إلى   2010 سنة 
معطيات الواقع بفعل جائحة كورونا فمن املستحيل أن تصل 
إلى 140 مليار درهم نهاية هذه السنة كهدف مسطر يف هذه 

الرؤية.
يف  السياحي  فالقطاع  الذاتية  املعيقات  مستوى  على  أما 

: املغرب مازال يعاني من 
ـ ضعف البنيات التحتية السياحية )يحتل املغرب املرتبة 

80 من أصل 136(
ـ عدة أوجه القصور يف عنصر الصحة والنظافة.

ـ النقص املهول يف املوارد البشرية املؤهلة يف املهن املرتبطة 
بالسياحة.

سنة  منذ  ملحوظا  تــطــورا  الداخلية  السياحة  شهدت 

2010، إال أن هذا التطور مازالت تواجهه تعثرات يف مقدمتها 
مقارنة  الفئة،  لهذه  املقدم  السياحي  العرض  تكلفة  ارتفاع 
تركيا،   ، )اسبانيا  أجنبية  وجهات  يف  املوجودة  العروض  مع 
. الوجهات  هذه  على  يقبلون  املغاربة  يجعل  ما  البرتغال...( 

2 ـ أوضاع الطبقة العاملة يف هذا القطاع
لالحتاد  التابعة  للسياحة  الوطنية  الكونفدرالية  حسب 
هذا  يف  تشتغل  مقاولة  املغرب،توجد 3200  ملقاوالت  العام 

العاملة. اليد  من  تشغل 420000  القطاع،والتي 
لدى  به  املصرح  العدد  عن  تتحدث  الباطرونا  نقابة  رمبا 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بينما عدد املشتغلني 

يف هذا القطاع يصل إلى أكثر من 750 ألف عامل وعاملة.
فهي  املجال  هذا  يف  العاملة  الطبقة  عن  نتحدث  عندما 

: تشمل 
ـ عمال الفنادق واملطاعم )االستقبال، النظافة ، احلراسة، 

)... الطبخ 
. ـ املستخدمني يف وكاالت األسفار وكراء السيارات 

. ومساعديهم  املهنيني  السائقني  ـ 
 . السياحيني  املرشدين  ـ 

ـ عمال ومستخدمي مموني احلفالت
املهني،  التكوين  العالي،  التعليم  ذوي  يضم  هؤالء  فتكوين 
تعليمي  مستوى  أي  دون  آخرين  إلى  باإلضافة  املهني،  التدرج 
يصعب  وما  متجانسة،  غير  شريحة  يجعلها  ما  تكويني.  أو 

وتشخيصها. أوضاعها  حصر  مهمة 
ترزح  السياحية  فالشغيلة   ، العاملة  الطبقة  بكافة  إسوة 
حتت ثقل االستغالل املفرط، فبمجرد إلقاء نظرة أولية على 
القطاع،  هذا  يف  الوحدات  عمال  من  لعدد  املطلبية  امللفات 

: ميكن أن نسجل أنه تنبني على املطالبة والتشبث مبا يلي 

ـ املطالبة بتطبيق مدونة الشغل، وذلك يف أحسن األحوال.
ـ فتح حوارات مسؤولة ومنتجة.

املتحرك لألجور. السلم  ـ 
ـ التنديد بالتماطل يف أداء األجور.

قانوني،  غير  بشكل  للعمال  اجلماعي  التسريح  عــدم  ـ 
. خصوصا يف عز أزمات النظام الرأسمالي 

ـ إرجاع املطرودين ألسباب نقابية.
الفندقية، بعيدا عن  الوحدة  العقد مباشرة مع رب  ـ ربط 

... بالوساطة  التشغيل 
املهام. ـ مراعاة الظروف االجتماعية والصحية يف إسناد 

التأمني عن األعمال الشاقة واخلطيرة. ـ 
ـ الدفع يف اجتاه توقيع اتفاقيات جماعية.

على  العمل،واإلجبار  مواعيد  تغيير  على  االحتجاج  ـ 
خارج  والتنقل  األثقال  حمل  خــالل  من  الشاقة،  األعمال 

يصطلح  ما  إطار  والغابات...(يف  )اجلبال  الفندقية  الوحدات 
النزهة. بأشغال  عليه 

العاملة  الــطــبــقــة  تــعــانــيــه  ــا  مم فــيــض،  ــن  م غــيــض  هـــذا 
املتردي  النقابي  الوضع  هو  بلة  الطينة  يزيد  وما  السياحية، 

واملأزوم الذي يعيش على وقعه هذا القطاع. 
النقابات،  من  عــدد  بني  متفرق  املنقبني  العمال  فدماء 
اسمها  ستغير  والتي  الفنادق  لعمال  الوطنية  النقابة  فنجد 
واملهن  الفنادق  ومستخدمي  عمال  نقابة  الــى  بعد  فيما 
الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء  حتت  واملنضوية  السياحية 
االحتــادات  عبر  املعارك  بعض  تقود  مازالت  والتي  للشغل، 

احمللية )ورزازات، بني مالل...(.
والسياحة  واملطاعم  للفنادق  الوطنية  اجلامعة  جند  كما 
مكاتب  لها  جتد  والتي  للشغل،  املغربي  ــاد  االحت يف  العضو 
نقابية خصوصا يف الوحدات التي تنتمي إلى بعض السالسل 

أو الدولية ... الوطنية 
النقابية يف االحتادات احمللية سواء  املكاتب  إلى  باإلضافة 
يف الفيدرالية الدميقراطية للشغل او االحتاد العام للشغالني 

 ... باملغرب 
القطاع  هذا  عمال  من  اآلالف  مصير  إلى  ننبه  اخلتام  يف 
السياحة  أصابت  والتي  اجلائحة  هذه  ظــروف  يف  خصوصا 
عن  البحث  على  االنكباب  فبدل  مقتل،  يف  واألسفار  والنقل 
بأوضاع  االهتمام  يجب   ، الرساميل  أربــاب  ملساعدة  حلول 
الشغل،  فقدان  بسبب  محترمة  بتعويضات  العاملة  الطبقة 
منطق  عن  بعيدا  االجتماعي  البعد  االعتبار  بعني  واألخذ 

العمال اشد استغالل. الذي استنزف واستغل  الربح 

حسن أيت اعمر
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قضايا نطرية وفكرية

يف نقد نظريات التمركز األورويب والتمركز األورويب املعكوس

نحو نظرية للثقافة عاملية اآلفاق وكونية الصدى
حفيظ إسالميتقديم أطروحة سمري أمني

: للثقافة  كونية  نظرية  نحو  البديل  يف   •

حول  سعيد  إدوارد  أطروحة  نقد  من  أمني  سمير  ينطلق 
والتعرية  الفكرية  االكتشافات  غنى  مسجال  االستشراق 
األوروبــي،  الغرب  يف  االستشراق  لنظريات  اإليديولوجية 
صادق  وجهه  الــذي  النقد  إلى  ينظم  الوقت  نفس  يف  لكنه 
جالل العظم ألطروحات إدوارد سعيد حيث سقط هو نفسه 
خالل  من  األوروبية  التمكزية  األطروحة  مطبات  يف  أحيانا 

: وجهني 

الغرب  يف  متماثلة  االستشراق  نظرات  أن  اعتبار   : األول 
املرحلة  ــالل  خ وخلفياتها  حمولتها  حيث  مــن  ــي  ــ األوروب
عدم  و   ، الرأسمالية  املرحلة  يف  كما  الوسيطة  و  اإلقطاعية 

نوعيا. بينها  التمييز 

لهذه  ــاق  اآلف عاملي  بديل  /اقــتــراح  طــرح   عــدم   : الثاني 
األطروحات.

بنقد  أمني  سمير  يكتفي  ال  املاركسي  ملنهجه  وفاء  لهذا 
األطروحات املركزية واملركزية املعكوسة ، بل يقدم أطروحة 
متكاملة نظرية وسياسية حول البديل املنشود ، و قبل ذلك 
يف  السائدة  االيديولوجيا  تشخيص  و  حتليل  عند  يقف 
أكانت  ، سواء  الثالث  العالم  ، وردود األفعال يف  املعاصر  عاملنا 
 3 ، و يتوصل سمير أمني إلى  ماركسية )اشتراكية( أو سلفية 

: البديل  الستخالص  صاحلا  منطلقا  تعتبر  جوهرية  نتائج 

سوى  تقدم  ال  السائدة  البورجوازية  االيدولوجيا  أن   -
املعلن(  الهدف  حتقيق  عن  عاجزا  مبتورا   عامليا  )مذهبا 
، وعن  املتكافئ  الرأسمالي غير  التوسع  ناجت عن  العجز  وهذا 

التناقض بني املركز و األطراف.

وضع  على  يعتمد  االيدولوجيا  لهذه  املاركسي  النقد  أن   -
املبتورة  "العاملية"  حملدودية  األساسية  واملــبــادئ  املفاهيم 
عاملية  بايديولوجيا  وإبدالها   ، السائدة  لإيديولوجية 
الرأسمالية  منطق  من  اخلــروج  يفترض  مما  فعال  اآلفــاق 
اسم  من  له  ليس  متاما  مغاير  آخر  منطق  على  واالعتماد 

سوى االشتراكية .

بعيدة  "اخلصوصية"  باسم  "الرفض"  إيديولوجيات  أن   -
بديال  متثل  ال  أنها  لدرجة  التحدي  مغزى  إدراك  عن  متاما 
، بل مجرد رد فعل عن عجز القوى االجتماعية التي  ممكنا 
الكولونيالي  املنهج  مياثل  منهجها  كما  التيارات  هذه  متثلها 

أوروبي معكوس(. )منهج متركز 

بكاف  ليس  الساحة  يف  السائدة  )النظرات  هذه  نقد  أن   -
أي  إيجابي  بديل  تقدمي  يتطلب  ذلــك  من  أكثر  فاألمر   ،

إيديولوجيا عاملية اآلفاق فعال ( ص142 

التشوه  من  املتحرر  اآلفاق  العاملي  البديل  عناصر  وتنبثق 
األوروبي التمركز والتشوه املعكوس )الفكر السلفي( انطالقا 

: التالية  من األفكار 

• ضرورة نقد " املعجزة األوروبية " وتقوم هذه الرؤية على 
اإلنتاج  الوسيط)منط  التاريخ  يف  الالمتكافئ  التطور  نظرية 
أن  حيث  الرأسمالي(  اإلنتاج  )منــط  واحلديث  اخلــراجــي( 
)األطراف  النظام  أطراف  من  )يبدأ  النوعي/الثورة  التجاوز 
هذه  ألن  النظام  لهذا  املتطورة  ملراكز  مع  باملقارنة  املتخلفة( 
املتقدمة  املراكز  يف  تتواجد  أن  ينذر  مبرونة  تتمتع  األطراف 
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• االنطالق من أن العالم املعاصر يقوم على مفهوم "عاملية 

القيمة " ، وهو املفهوم الضروري لتفسير ظاهرة االستقطاب 
يف التوسع الرأسمالي ، كما أنه ميثل عنصرا رئيسيا يف بلورة 

. إنساني  مستقبل  مشروع 

مفهوم  طرح  بالضرورة  يفترض  االرتباط  فك  أن  اعتبار   •
اشتراكية  بآفاق  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة 
املترتبة  السياسية  النتائج  أن  ذلك   ، األعمال  جدول  على 
التطور  نظريات  من  انطالقا  الرأسمالية  واقــع  حتليل  عن 
اجلــدل  يف  حتسم  ــاط  ــب االرت فــك  ــرورات  ــ وض الالمتكافئ 
األطراف  يف  للرأسمالية  املعادية  الثورة  طبيعة  حول  الدائم 
بآفاق  أوال  شعبية  دميقراطية  وطنية  ــورة  ث باعتبارها 

طبعا. اشتراكية 

استطاعت  التي  الرأسمالي  املركز  دول  وضع  بني  التمييز   •
من  املؤقت  االجتماعي"  "اإلجماع/التعاقد  من  نوع  حتقيق 
خالل توزيع فوائد التنمية ، يف حني تبقى الدول الرأسمالية 
الغالبية  مطالب  ــى  أدن مواجهة  عــن  عــاجــزة  األطـــراف  يف 
الطبقات  من  مائع  جمع  من  )املتكون  الشعب  من  العظمى 
الفالحني  فقراء  و  صغار  ومعظمهم  عمال  بعضهم  والفئات 
الواسع...( ص163 البورجوازية الصغرى باملعنى  إلى جانب 

معادية  ــورة  ثـ إلـــى  تــدعــو  ــروف  ــظ ال هـــذه  أن  إدراك   •
التراكم  يف  التحكم  و  االرتباط  لفك  يف األطراف  للرأسمالية 

الذات. املتمحورة  حول  والتنمية 

هذا  إجناز  عن  عاجزة  احمللية  البورجوازية  بأن  اإلقرار   •
الثورة  دينامية  أن  تفرض  املالحظة  هذه  و   ، التحرري  الدور 
مستقبلي  مشروع  ضمن  تندرج  أن  يجب  للرأسمالية  املعادية 
هدف  مبعنى  وهــذا   " االشتراكية   " غير  إسما  له  جند  )ال 
محققا  منوذجا  وليس  أمامنا  مشروعا  يــزال  ال  اجتماعي 
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تعريف  رفــض  عــلــى  الــتــأكــيــد  يــجــب  ــال  احلـ بطبيعة   •
اخلاصة  "امللكية  إلغاء  أنها  )إي  سلبيا  تعريفا  االشتراكية 
)أكثر  يتطلب  األمر  بل   ، كفى  و  ص164   ) اإلنتاج"  لوسائل 
من "إلغاء"، تتطلب رقابة مجتمعية صحيحة على استخدام 
على  السيطرة  من  عالية  درجــة  وبالتالي   ، اإلنتاج  وسائل 
للطبقات  صحيح  حتكم  خالل  من  وذلك   ، املستقبلي  التطور 
سياسية  دميقراطية  بــدوره  يتطلب  الــذي  األمــر  الشعبية 

املوجودة  الدميقراطية  من  تقدما  أكثر   ، ومتقدمة  كاملة 
غير  الشروط  هذه  أن  والواقع   ، الرأسمالي  النظام  مراكز  يف 
فإن  كذلك  ذلك  كان  وإذا   ، االشتراكية  البلدان  يف  متوافرة 
هو  النظام  لهذا  احلقيقي  االجتماعي  الطابع  عن  التساؤل 
االشتراكية  "املجتمعات  أن  ذلك  ص164  مشروع(  تساؤل 
بعد  ــا  م مــرحــلــة  إلـــى  جميعها  تنتمي  فــعــال"  املـــوجـــودة 
الرأسمالية ، لكن لها طابع وطني شعبي وليس اشتراكي بعد 

164 جتربة االحتاد السوفياتي والصني(  )أنظر ص163 و 

 : الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة  ضــرورات  من   •
 : ضرورة دور االنتلجنسيا 

سابقا  املــذكــور  ــراف  واألطـ املركز  بني  األوضـــاع  اختالف 
يف  حاسما  دورا  تلعب  ال   " الصغيرة  البورجوازية   " يجعل 
املركز ، إذ تنقسم تارة وتنحاز تارة سواء إلى اليمني )حظيرة 
باملفهوم  الــيــســار  ــى  إل أو  ص170  ــة(  ــبــورجــوازي ال الــقــوى 
يف  ص170  الشعبية(  الطبقات  مــع  )التكتل  االنتخابي 
ثورة  إلى  تدعو  حيث  األمور  تختلف  األطراف  دول  يف  حني 
التابعة  الرأسمالية نفسها  التنمية  للرأسمالية )ضد  معادية 
التنمية  هذه  وأن  خصوصا   170 ص  واملشوهة(  والناقصة 
أدنى  مواجهة  على  قادرة  غير  األطراف  يف  هنا  الرأسمالية 

. الشعبية  اجلماهير  مطالب 

خاصا  دورا  يــفــرض  بـــاألطـــراف  اخلـــاص  ــع  ــوض ال هـــذا 
الرأسمالية  للتنمية  بديال  تطرح  اجتماعية  لفئة  وحاسم 
يفترض  وهذا  الثوريون(  )املثقفون  األنتلجنسيا  فئة  هي   ،
وروزا  لينني  من  كل  إلى  والعودة  املفهوم  يف  التدقيقات  بعض 
لوكسمبورغ وغرامشي خصوصا ، و إذا كان األمر يحتاج على 
من  املرجحة  التدقيقات  عند  الوقوف  فيمكن  منفصل  مقال 

 : طرف سمير أمني يف املوضوع كالتالي 

البورجوازية  مفهوم  و  األنتلجنسيا  بني  التمييز  ضرورة   •
الصغيرة  البورجوازية  إلى  االنتلجنسيا  تنتمي   ، الصغيرة 
وإذا   ، خاصة  ظاهرة  متثل  لكنها  أخرى(  فئات  شأن  )شأنها 
الصغرى  البورجوازية  من  هم  الفئة  هذه  أفــراد  أغلب  كان 
تدفع  قــد  الــظــروف  بعض  أن  ــك  ذل عــامــا  ليس  األمـــر  ــإن  ف
أو  بورجوازية  أصــول  من  األنتلجنسيا  إلى  لالنتماء  أفــراد 
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لهيئة  التنفيذية  املديرة  نكوكا،  مالمبو  فومزيلي  قالت 
األمم املتحدة للمرأة، إن “جائحة كورونا ليست مجرد مشكلة 

صحية، بل هي مبثابة صعقة ملجتمعاتنا واقتصاداتنا”.

أن  موضحة،  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  وكيلة  وأضافت   
العامة  الترتيبات  يف  القصور  أوجــه  عن  “تكشف  اجلائحة 
واخلاصة التي تعتمد حاليا على اضطالع املرأة بأدوار متعددة 

غير مأجورة ”.

وأكدت يف بيان لها، األحد 29 مارس 2020، أننا “ بحاجة 
تطور  ملتابعة  اجلنس  حسب  املصنفة  البيانات  من  املزيد  إلى 
واآلثـــار  املختلفة،  ــعــدوى  ال مــعــدالت  ــك  ذل يف  مبــا  الــوضــع، 
وحــوادث  املتباين،  الرعاية  وعــبء  املتفاوتة،  االقتصادية 

العنف املنزلي واالعتداء اجلنسي”.

أن  فيها  احلكومات  على  يتعني  حلظة  يف  “إننا   : وتابعت 
والوضع  النساء،  تقدمها  التي  املساهمة  ضخامة  ــدرك  ت

االقتصادي املهدد للكثير منهن”.

التركيز  هذا  “يشمل  نكوكا:  مالمبو  فومزيلي  وأوضحت 
وأقل  متثيال  أكثر  النساء  فيها  تكون  التي  القطاعات  على 
أجرا، مثل العامالت بأجر يومي، وصاحبات األعمال الصغيرة، 

والعامالت يف قطاعات التنظيف، والرعاية، والصرف، وجتهيز 
األطعمة ويف االقتصاد غير الرسمي”.

أن  للمرأة  املتحدة  األمم  لهيئة  التنفيذية  وأكدت املديرة 
النساء يشكلن “70 باملائة من العاملني يف اخلطوط األمامية 
والقابالت،  املمرضات  مثل  واالجتماعي،  الصحي  القطاع  يف 

وعامالت النظافة والعامالت مبجاالت غسل املالبس”.

توفر  كوفيد19-  “جائحة  أن  األممية  املسؤولة  ــرى  وت
عدم  لتصحيح  وإيجابية  جذرية  ــراءات  إج التخاذ  فرصة 

املساواة املتأصلة يف مجاالت متعددة من حياة املرأة”.

نساء بالدي جنديات يف مواجهة الوباء

  حياة العطار )تونس(

مستوياتهن  باختالف  دائــمــا  والزلــنــا  كنا  ــالدي  ب نساء 
الطبيبة  فكما  أزمة  كل  يف  األولــى  الصفوف  يف  وإمكانياتهن 

والصحفية  اإلدارة  وعــامــلــة  النسيج  وعــامــلــة  واملــمــرضــة 
والعسكرية  واألمنية  املتطوعة  والناشطة  والصيدالنية 
جنود  جميعهن  الفالحة  وعامالت  النظافة  عامالت  كذلك 
املرحلة تصدرن الصفوف األولى يف معاضدة مجهودات الدولة 
يف مواجهة اجلائحة وحماية عائالتهن وتأمني قوت ابنائهن.

ولئن ُسلطت األضواء مؤخرا على “جنود البلوزة البيضاء” 
الصحف  وكتبت  وخارجها  املستشفيات  داخل  املرأة  وإسهامات 
الوطنية والعاملية عن عامالت مصنع ,كونسوماد” بالقيروان 
إنتاج  استمرارية  لتأمني  الــذاتــي  احلجر  يف  دخلنا  الالتي 
من  للوقاية  خاصة  وأزيــاء  كمامات  من  الطبية  املستلزمات 
واملهن  مــن  على  لتنسج  هــنــا…(  و  وهنا  هنا  )انــظــر  الــعــدوى 
الوجه  عامالت كثيرات يف واليات اخرى.  فان هذا ال يخفي 
ومنظمات  جمعيات  وعرته  األرقام  كشفته  للحقيقة  اآلخر 
يف  جهودها  كثفت  التي  والدولية  الوطنية  املدني  املجتمع 
بالعنف  والتنديد  والتحسيس  واإلنصات  واملتابعة  الرصد 
خالل  ارتفاع  من  النسب  شهدته  ملا  نظرا  النساء  على  املسلط 
على  املتحدة  األمم  منظمة  دعت  كما  الصحي  احلجر  فترة 
املنازل”  يف  الى”السالم  “غوتيريش”   العام  أمينها  لسان 
املدني  املجتمع  وتوجه  الصحي  احلجر  أثناء  النساء  وحماية 

ملقاومة  نسوية  سياسة  العتماد  احلكومة  رئيس  إلى  برسالة 
خاصة  النساء  حقوق  على  وتداعياته   19 كوفيد  فيروس 
حاجة  ويف  واجتماعية  اقتصادية  هشاشة  يعانني  الالتي 
ظروف  من  ومتكينهن  ومتوينهن  لتأمينهن  واإلحاطة  للدعم 
كل  ضدهن.  املسلط  للعنف  والتصدي  واآلمن  الالئق  الشغل 
طرف  من  جدي  تفاعل  وال  صدى  اي  اليوم  إلى  يجد  لم  هذا 
لم  التي  الفئة  بهذه  خاص  أجراء  أي  عن  نسمع  ولم  احلكومة 
الظرف  هذا  يف  اجلهود  ومضاعفة  العمل  عن  للحظة  تتوانى 
وإصرار  بعزمية  واجهته  بل  الوباء  تخشى  ولم  االستثنائي 

وحس وطني عميق .

ــي  ــالم ــذه احلــركــيــة الــنــشــيــطــة والـــزخـــم االع ــط هـ وسـ
املزارع  يف  العامالت  النساء  صورة  غابت  الهائل   واملعلوماتي 
املــقــاالت  بعض  ــدا  ع صوتها  وخــفــت  الفالحية  ــي  ــ واألراض
نــداءات  أو  اليد  أصابع  عــدد  تتجاوز  ال  التي  والتحقيقات 
وال  اإلعالمية  امج  البر  فال  املنظمات  وبيانات  املدني  املجتمع 

األزرق  الفضاء  رواد  حسابات  حتى  وال  احلكومية  البرامج 
يزينون  باألمس  كانوا  ممن  سياسيني  أو  نواب  أو  نشطاء  من 

بروفيالتهم بصور “ الفوالرة اخلضراء” تذكروهن.

وشحت  الفالحة  عامالت  عن  احلديث  عن  األقالم  جفت 
بهن صدور املسؤولني وأصحاب القرار.

يف  العامالت  بإحدى  كــورونــا  وبــاء  يفتك  أن  ننتظر  هل   
نسيت  أنها  املوقرة  حكومتنا  تتذكر  حتى  الفالحي  القطاع 
وال  مــؤونــة  وال  ذخــيــرة  وال  ــالح  س بــال  جنودها  مــن  جنديا 
قّدر  اخلفاء  جنود  أن  أم  يرحم  ال  عدوا  وحده  يصارع  وقاية 
تسلط  وال  حساب  لهن  يحسب  وال  أسمائهن  تذكر  ال  أن  لهن 
عليهن األضواء إال بعد كل كارثة تزهق فيها أرواح عدد منهن 
أو يف األعياد واملراسيم لنتشّدق بحقوقهن ونتزّين  لنبيكيهن 

بوشاحهن؟

الكادحات رغم احملن واألزمات، هن الصامدات يف وجه  هن 
الزخم  هــذا  كل  رغــم  الصامد  األمــل  بريق  واملعاناة،  العنف 
أجيال  تنشأ  أكتافهن  على  من  وهن  ال  كيف  االنهيارات،  من 
عامالت  الديار،  وتعّمر  املخازن  متأل  وبسواعدهن  وأجيال 
بعرقهن  يروين  الالتي  العمق  نساء  الثمور،  جانيات  احلقول 
األزمات  ونقاوم  لغذائنا  نأمن  وتثمر وبخيراتها  لتنبت  األرض 
واحلروب. فقد ال تكفي مشاعر األسى على وصف معاناة هذه 

الشريحة من نساء بالدي.

على  كامل،  قطاع  نسيان  من  متأت  ونسيانهن  منسيات  هن 
ولم  الالزمة  بالرعاية  يحظى  ولم  الدولة  أهملته  أهميته، 
األزمــات  عشرات  رغم  مخططاتها  ضمن  أو  أولوياتها  يسلم 
ناقوس  كانت  والتي  األخيرة  السنوات  خــالل  شهدها  التي 
خطر يدق إيذانا بحدوث أزمة حقيقية تسير بنا نحو الفقر 
الغذائي. ولعل اتفاقية االليكا وحدها كفيلة بكشف ما كانت 

تسير نحوه الفالحة يف تونس.

دول  كل  عن  تــام  عــزل  ويف  حقيقة  حــرب  يف  ونحن  اليوم 
العالم أثبتت األزمة أن الغذاء كالدواء على حد سواء كالهما 
من  فهل  املجتمعي  اجلسد  معافاة  شــرط  وكالهما  ــروري  ض
والساعد  واليد  وفالحتنا  وخيراتها  أرضنا  غير  لنا  منقذ 

العامل فيها؟

فيها،  العامالت  باالهتمام  اخص  الفالحة  عن  احلديث  يف 
من  املخاطر  حتاوطهن  القطاع،  سلسلة  يف  األضعف  احللقة 
حلظة  منذ  خطوة  كل  مع  املــوت  شبح  ويطاردهن  جانب  كل 
خروجهن من بيوتهن فجرا يف الشاحنات أو على األقدام حتى 
عودتهن قبل الغروب  ومع هذا جتدهن كامتات لغيضهن بفؤاد 
حليم ال يفيض إال بالصفاء واحملبة، وجوههن املجعدة منهكة 
القوى تكسوها بسمات بينما يف عيونهن صرخات تئن بصمت 
يتحّدين  ولكنهن  اجلبال  حتته  تنوء  ثقيل  حملهن  مكتوم، 
اليومية  رحلتهن  يف  الوعرة  الطرقات  ويسلكن  والعناء  الوباء 
للكفاح من أجل البقاء، تقول أمي فجرة, من معتمدية الرقاب 
موقع  نشرها  التونسيني  لكل  موجهة  رسالة  يف  بوزيد  سيدي 
يفضلكم..  يهديكم  دياركم  شدوا  االوالد  ,يا  نيوز:  قرطاج 
عليكم”   نخدموا  أحنا  هانا  دياركم  شدوا  بكم..  عينها  تونس 
حتى  القرار  صانعي  إلى  تصل  ولعلها  املشهد  تلخص  كلماتها 
حرائر  من  وغيرها  احلــرة  هــذه  حتمله  ما  ثقل  جيدا  يعوا 
اخلضر  من  واملــخــازن  األســواق  خللت  لوالهن  الالتي  تونس 

يف كل أرجاء العامل،املرأة الكادحة،
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املرأة املناضلة

والغالل والقمح والذرة.

شهادة عامالت يف أرياف القيروان.

القيروان  ــة  والي أريـــاف  ــد   أح إلــى  األســبــوع  هــذا  تنقلنا 
الوباء  على  متــردن  الالتي  النساء  من  مبجموعة  والتقينا 
وخرجن اضطراًر للعمل رغم خطورة الوضع، تقول “درصاف” 
)32 سنة متزوجة وأم لثالثة أبناء( أنها لم تستطع البقاء يف 
لتجد  الزاد  خاللهما  نفذ  أسبوعان  يوما،   15 من  أكثر  البيت 
اجبره  الذي  زوجها  وتعويض  والعمل  للخروج  مضطرة  نفسها 
يف  والبقاء  الصغير  محله  غلق  على  العام  الصحي  احلجر 
التي  االجتماعية  املنح  أبواب  أمامها  اغلقت  درصاف  املنزل. 
سلطة  حتت  نفسها  لتجد  الهشة  للفئات  الدولة  صرفتها 
العمدة الذي اثبتت الوقائع ان ملفات كثيرة ظلمت وزج بها يف 

الرفوف حتى يأذن لها هذا األخير باالنصاف.

أبناء  ألربعة  وأم  متزوجة  أيضا  هي  سنة(   45( “جميلة”  

مسؤولية  عاتقهن  على  حملن  الالتي  النساء  من  كغيرها 
تشق  انها  جميلة  تقول  الظرف،  هذا  ظل  يف  العائلة  متوين 
غير  احلقل  يف  للعمل  األقدام  على  سيرا  طويلة  مسافة  يوما 
فيه  تعود  يــوم  كل  مع  وجهه  يف  وتبتسم  بل  بالوباء  آبهة 
للبيت مبا تسد به رمق حياتها وتطعم به أبناءها لكن هذا ال 
أية  وأنها تعمل دون  يخفي تخوفها وإحساسها باخلطر سيما 
وسيلة للوقاية، كمامتها هي “فوالرتها” ويداها عاريتان دون 
عند  ولكن  احلقل  يف  ليس  والصابون،  املاء  سالحها  قفازات، 

العودة للمنزل.

زهيد  مبلغ  اليوم  يف  د   13 أن  “سعاد”  تقول  األجر  وعن 
يف  أن  تعلم  وانها  املجال  نفس  يف  العامل  الرجل  بأجر  مقارنة 
األمر متييز لكنها مجبرة على القبول ببعض الدنانير خاصة 

يف هذا الظرف بالذات.

اما عن التغطية االجتماعية فقد الحظنا أن عددا كبيرا 
شبابية،  ببادرة  اطلقت  التي  املنظومة  خــارج  مازلنا  منهن 
منظومة “احميني”، حتسب احلكومة نفسها أنها تبنتها كحل 
الفئة  العامالت يف القطاع الفالحي  والواقع أن هذه  لوضعية 
قطاع  الى  وتنتمي  للقانون  الرسمي  النطاق  خارج  تعمل  التي 
اقتصادي غير منظم تعاني من تدني األجر وعدم االستقرار 
هي  االنتهاكات  كل  رغم  القطاع  هذا  الى  وجلوؤها  الشغلي 
وفشل  استيعابها  يف  الرسمي  االقتصاد  فشل  على  إجابة 

التشريعات يف حمايتها.

ارادة االصالح غائبة، قوانني يف الرفوف واآلليات هشة

الرقابي  بــدورهــا  املدني  املجتمع  منظمات  قامت  ولئن 
املناصرة   حمالت  خالل  من  ميدانيا  وبالضغط  والتحسيسي 
التونسي  كاملنتدى  قدمتها  الــتــي  والــتــقــاريــر  والــدراســات 
التونسية  واجلمعية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
للنساء الدميقراطيات وجمعية النساء للبحث حول التنمية 
يبقى  التقصير  فإن  الثقايف  للحراك  التونسية  واجلمعية 
سياسيا تعوزه اإلرادة احلقيقية لتغيير واقع النساء العامالت 
املنتدى  مبوقف  للتذكير  فرصة   ولعلها  الفالحي.  القطاع  يف 
يعتبر  الذي  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونسي 
هن  الهشة  الفئات  من  كغيرهن  الفالحي  القطاع  يف  العامالت 
أزمات  شهد  الــذي  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  ضحية 
كبيرة ومتواصلة خاصة ما بعد 2011 نتيجة تعّمق الفوارق 
يف  والهشاشة  والبطالة  الفقر  نسب  وارتــفــاع  االجتماعية 
املرأة  على  وقعا  اكثر  املؤشرات  هذه  لتكون  الريفية  املناطق 

حلمايتها  سياسية  إرادة  غياب  يف  الريفي  الوسط  يف  العاملة 
املرأة وحمايتها  ان وضعية  الدعاية اإلعالمية ورغم  رغم كل 
لوعود  عناوينا  كانت  واالستغالل  االنتهاك  اشكال  كل  من 
هذه  لدى  ملموس  فعلي  اثر  دون  سياسي  وتنافس  انتخابية 
القانون  وآخــرهــا  املهمة  القانونية  الترسانة  ــم  ورغ الفئة 

العنف  بالقضاء على  2017 اخلاص  58 لسنة  األساسي عدد 
ضد املرأة. فحجم االنتهاكات اثبت ان القوانني وحدها قاصرة 
قوانني  مشاريع  اقتراح  أن  كما  الهشة  الفئة  هذه  حماية  عن 
الفالحيني  العملة  نقل  صنف  بإحداث  املتعلق  القانون  مثل 
هو مواصلة يف نفس التمشي املنقوص الذي سبق وان انتقدنا 
النساء  يهمش  احلالي  االقتصادي  املنوال  ان  فيه.  احلكومة 
اقتصاديا واجتماعيا ويجعلهن من الفئات الهشة فرغم الدور 
الدفاع عن حقوق االنسان ويف  التونسية يف  للمرأة  الطالئعي 
الغائبة  احلركات االجتماعية واملدنية فان االرادة السياسية 
وقوانني  ــراءات  إجـ مجرد  واملــســاواة  النساء  حقوق  يف  تــرى 
وشعارات ال تلقى يف اغلبها طريقا للتطبيق مادامت لم تترجم 

واالجتماعية  االقتصادية  احلــقــوق  تكرس  سياسات  إلــى 
للنساء. وبالنسبة لنا البد ان ينطلق حتسني وضعية املرأة يف 
االقتصادية  للسياسات  عميقة  مراجعة  من  الفالحي  القطاع 
االقتصاد  يف  الفالحة  لدور  افضل  تصّور  ومن  واالجتماعية 
الريفي  الوسط  يف  للمرأة  االقتصادي  والتمكني  الوطني 

واملنتهكني  املخالفني  وردع  القوانني  وبإرادة سياسية يف تفعيل 
حلقوق العامالت يف القطاع الفالحي.

 نّزل املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
الفالحي  القطاع  يف  العاملة  املــرأة  حقوق  عن  الدفاع  قضية 
اكثر  يكون  بديل  تنموي  منوال  عن  للدفاع  عام  تصور  ضمن 

عدالة وانصافا للجهات والفئات الهشة.

اجراءات عاجلة يفرضها الوضع الوبائي النقاذ القطاع 
والعامالت فيه

نظرا  لألسوأ  مرجح  وضع  وأمام  معركة  خضم  يف  نحن  واذ 
ملا ميثله خطر انتشار اجلائحة من تهديد يجب علينا توفير 
الذي  واالنتصار  فيها،  واالنتصار  خوضها  أجل  من  األدوات 
والعمل  واملــدروســة  السليمة  بالقرارات  اال  يأتي  ال  ننشده 
بهم  ومن  الواجهة  يف  هم  من  اجتــاه  يف  يصب  الــذي  ــدؤوب،  ال

نحفظ أو نخسر توازننا.

واملهتمني  النسوية  واملنظمات  املدني  املجتمع  ندعو  فاننا 
اليقظة والتعبئة ملواجهة وباء فيروس  إلى  بالقطاع الفالحي 
فيه  والعامالت  الفالحي  القطاع  على  وتداعياته  كــورونــا 
الهشة  باألوضاع  اجلاد  االهتمام  بضرورة  احلكومة  ومطالبة 
طاملا  الذي  الوضع  بنفس  اجلائحة  تواجه  التي  الفئة  لهذه 
التعجيل  إلى  احلكومة  دعوة  يجب  كما  به  ونددنا  اليه  نبهنا 
الكرمي  العيش  ظروف  ادنى  الفئة  لهذه  تضمن  آلية  بايجاد 
واملــســاعــدات  املنح  مــن  االســتــفــادة  يف  األولــويــة  وإعطائهن 
االجتماعية بطريقة ناجعة ودون احداث فوضى وتعريضهن 

للخطر كما حدث هذه االيام أمام مكاتب البريد.

العدوى  خطر  من  ووقايتهن  العامالت  صحة  وحلماية 
التي  الفالحية  للضيعات  املراقبة  زيارات  تكثيف  إلى  ندعو 
املشغلني  التزام  لفرض  العمل  يف  استمرارها  الضرورة  اقتضت 
واثناء  العمل  أثناء  الصحية  االحترازية  اإلجراءات  باحترام 
سالمتهن  على  وحفاظا  الوباء  النتشار  تفاديا  العامالت  نقل 

الصحية.

ن نفذ  أسبوعا  
اد لتجد  الز خالهما 

وج  نفسها مضطرة للخر
وجها  ز يض  وتعو العمل  و
الصحي  الحجر  اجبره  ي  الذ

الصغير  العام على غلق محله 
اغلقت  رصاف  ل. د المنز البقاء في  و

التي  االجتماعية  المنح  اب  بو أ أمامها 
الهشة  ولة للفئات  الد صرفتها 

لتجد نفسها تحت سلطة 
ن  ا الوقائع  اثبتت  ي  الذ العمدة 

بها  زج  و ملفات كثيرة ظلمت 
ن لها  يأذ الرفوف حتى  في 

باالنصاف األخير  ا  هذ

تتمة مقال يف كل أرجاء العالم املرأة الكادحة 
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 أيها املغاربة! كوفيد 19 وراءكم 
محمد ايشووكوفيد 20.22 أمامكم فأين املفر؟

املغاربة  من  مهم  عــدد  متابعة  متت  كــورونــا  أيــام  عز  يف  
ما  األخير  هذا  الصحية،  الطوارئ  حالة  قانون  خرق  بسبب 
مناسبا  وقتا  و  االنتقام  قوانني  لتمرير  سانحة  فرصة  إال  هو 
املقهور  الشعب  على  املسمومة  أنيابه  و  املخزن  عضالت  لبروز 
رغم رفعه شعار كلنا مواطنون منخرطون يف املجهود الوطني 
وطنية.  بكل  املغرب  مستوى  على  الصحية  األزمــة  ملواجهة 
عن  يصدر  مــا  كــل  يحترم  أن  اإلمــكــان  قــدر  املــواطــن  ــاول  ح
اجلهات املسؤولة رغم الفقر و اجلوع و أزمة التوقف عن العمل 
وطنية  حرقة  بكل  املجهود  هذا  يف  منخرطا  أخرى  مشاكل  و 
الطوارئ  قانون  ضد  لسنا  اخلسائر،  بأقل  ــة  األزم لتجاوز 
الصحية و لكننا نأمل بكل صدق أن تكون هذه األزمة العاملية 
الوطنية  املصاحلة  باب  فتح  أجل  من  للمخزن  مالئمة  فرصة 
مكرما  إنسانا  باعتباره  معه  التعامل  منط  تغيير  و  الشعب  مع 
املوبوء  العالم  بقاع  كل  على  يسرى  الطوارئ  فقانون  مهانا،  ال 
كأسلوب وقاية خوفا من تفشي الفيروس حيث ال جرعة تفي 

بغرض الشفاء إلى حدود اللحظة.
وعي  على  وعــيــه  درجـــة  كــانــت  مهما  املــواطــن  ــان  ك إن  و 
التدابير  احــتــرام  أهمية  بذلك  لــيــدرك  الــوبــاء  بخطورة 
لقمة  عن  فالبحث  العالج،  و  للوقاية  املقررة  االحترازية 
العيش حال بني املواطن و تطبيق احلجر املنزلي، فقد عملت 
كتوزيع  الترقيعية  احللول  بعض  إجناح  على  العميقة  الدولة 
املساعدات ولو على فئات ميسورة غير معنية بذلك معتمدة 
املنتهزين  لبعض  كذلك  والسماح  املخزنية،  األهلية  على 
إضافة  زمنها،  غير  يف  الزمن  تصارع  انتخابية  حمالت  بشن 
املغاربة من  استفادة جميع  الطرق من أجل  اعتماد بعض  إلى 
إلى  الراميد  بطائق  أرقام  إرسال  طريق  عن  كورونا  صندوق 
الغرض  لنفس  املعد  املوقع  على  والتسجيل  املسؤولة  اجلهة 
الراميدين، حيث اجلميع تكبد اخلسائر  السالف الذكر لغير 
الفقراء  وفئة  املتوسطة  الفئة  وتــضــررت  الــدرجــة،  بنفس 
شمسها  بعد  تسطع  لم  املقترحة  احللول   هذه  ولكن  بكثرة 
يتوصلوا  لم  املغاربة  بعض  فمازال  كافة  املغاربة  جيوب  على 
هذا  إصــدار  حدود  إلى  كورونا  صندوق  من  االستفادة  برمز 
التنفيذ،  الطوارئ حيز  وقانون حالة  16 مارس   ومنذ  املقال، 
مياوم  رجل  أســرة  مأساة  حجم  القارئ  أيها  تتخيل  أن  فلك 
سبيل  على  العمل  عــن  متوقف  البناء  أشــغــال  يف  مساعد 
االقتصادية  األزمــة  مع  يتعامل  أن  له  ميكن  فكيف  املثال، 
التي فرضتها األزمة الصحية؟ رغم اجلهود تبقى االستفادة 
األزمة  املقربني، فحالت  أهله  املخزن  يفقد  أن  خشية  طبقية 
االقتصادية بني قانون الطوارئ وتطبيقه مما نتج عنه ارتفاع 
الطوارئ،  قانون  بخرق  املتهمني  املوقوفني  األشخاص  عدد 
فبرزت أنياب املخزن لالنتقام كأنه يضحك على حال الفقراء 
املياومني الذين يخرجون من بيوتهم بحثا عن العمل اليومي 
يكلفه  أن  أسرهم على حساب سالمتهم، دون  من أجل سالمة 
إلنقاذ  بسرعة  املالية  املساعدات  تقدمي  املنظر  يف  التأمل 
املخزن يستطيع فعل ذلك  و  املواطنة احلقة،  إطار  املوقف يف 
اشتداد  وقت  عنهم  التخفيف  و  املغاربة  كل  خواطر  إلجبار 
األزمة، و نعلم حقا أن املواطن املغربي واع حق الوعي بخطورة 
الفيروس ولكن خطورة اجلوع و الفقر و فقدان العمل اليومي 
عن  املتوقف  املواطن  يخرج  فلم   ،19 كوفيد  من  بكثير  أخطر 
استهانة  وليس  أسرته  تخص  ملتطلبات  إال  املنزل  من  العمل 
يخاف  أن  وله  عنوة  للخطر  وتعرضها  املواطنني  بحياة  منه 
حاجياته  يسد  ما  عن  بحثا  بذاته  يخاطر  وهو  نفسه  على 
اليومية جتسيدا لغريزة البقاء، كما نعلم أن اجلهات املسؤولة 
االستثنائية  التنقل  رخصة  املواطنني  ــارة  إش رهــن  وضعت 
وهو  اليومي  العامل  حلماية  يكفي  ــراء  اإلج هذا  هل  ولكن 
بالفيروس  اإلصابة  من  العمل  عن  بحثا  جهده  قصارى  يبذل 

جميع  كورونا  صندوق  من  االستفادة  تعم  أن  كذلك  ونأمل 
القوانني  مع  العميقة  الدولة  تسير  وأن  املتضررين  املغاربة 
نحو  التقدم  يف  املغربي  الشعب  طموحات  مع  تتنافى  ال  التي 
االجتماعية،  والعدالة  واحلرية  الدميقراطية  نحو  األمام؛ 
نخشى  ال  فنحن  املبدئيني،  بكل  ثقتنا  جندد  أن  يفوتنا  وال 
الشارع  املشروعة مادام  و  العادلة  املغربي  الشعب  على مطالب 
هم  و  تشترى  أو  تباع  أن  املبدئيني  باملناضلني  حافال  املغربي 
الشعب  مكتسبات  عن  استسالم  ال  تراجع  ال  شعار  حاملني 
إلى  حاجة  يف  ليسوا  يتغير  والعالم  اليوم  فاملغاربة  املغربي، 
الشعب  ــواه  أف لتكميم   22.20 )قــانــون  اليكتروني  فيروس 

التواصل  مــواقــع  على  التعبير  حــريــة  حــق  مــن  وحــرمــانــه 
على  املسطر  الــدســتــور  بنود  مــع  متعارضني  االجتماعي، 
األوراق وضاربني لصالحيته عرض احلائط على أرض الواقع 
مستغلني الفرصة خللق قانون االنتقام من اإلعالم البديل يف 
زمن كورونا يف إطار تنافس غبي للحكومة املغربية مع مخترع 
انتقاما  االفتراضي  املوقع  لتأطير  تلهث  وهي  بوك،  الفيس 
يف  راديــن  مارك  اختراع  على  بصمتها  لوضع  قانوني  بلباس 

مقاطعة  تنظيم  زمن  من  املتضررة  للباطرونة  االعتبار  ذلك 
بعض املواد االستهالكية التي ال ترقى إلى مستوى اجلودة مع 
مواقع  رواد  شنها  اليكترونية  حرب  املقاطعة  أسعارها،  ارتفاع 
األسعار،  غول  ارتفاع  من  للتخفيف  االجتماعي  التواصل 
الهلع  و  )اخلوف  الصحية  الوضعية  مستغلة  اليوم  فاحلكومة 
إثر األزمة ( لتمرير قوانني ترجع للمخزن و من على شاكلته 

هيبته و توازنه للتحكم يف الشعب .
وضعها  إجبارية  على  بعضها  مع  الكمامات  تضامنت  لقد 
صحي  هو  ما  منها  مختلفة،  وأسبابه  واحــد  اللجام  فكان 
بلباس  انتقامي  سياسي  هو  ما  منها  و  األزمــة  لتجاوز  عاملي 

احلراك  و  االحتجاجات  من  الشارع  فراغ  الستغالل  قانوني 
كوفيد  فكمامة  التعبير،  حرية  على  للقضاء  واالنتفاضات 
 22.20 الفيروس   كمامة  و  الوباء  باختفاء  ستختفي   19
القهر   املغاربة مدة عيش  التعبير ستعيش مع  املعادية حلرية 
بشكل  وتظهر  والطاعة،  بالسمع  استقبلوها  إن  واحلــكــرة 
املعاش يف  الواقع  غريب جدا عضالت املخزن بارزة على أرض 
للحكم  الدميقراطية  أسلوب  املغرب  الختيار  تام  تناقض  ظل 
أجل  من  احلاضر  مع  املصاحلة  و  املاضي  مآسي  جتاوز  أجل  من 
أو  وعي  غير  فعن  الواجبات،  مقابل  احلقوق  يكفل  مستقبل 
ملخزن  تكريسا  إال  ليس  القوانني  هذه  مثل  تطبيق  وعي  عن 
القانون  و  احلق  دولة  و  اجلديد  العهد  شعارات  خلف  جديد 
... فاستجابة املخزن ملطالب احلداثة و اختيار الدميقراطية 
أسلوبا للحكم على مقاس دميقراطية معاقة بصنع مؤسسات 
و آليات من أحزاب و برملان  حكومة وقضاء وانتخابات و إعالم 
لتمثيل دمقرطة ممسرحة، ورغم هذا لم يستطع  املخزن أن 
يتخلى عن جلده األصيل و عن طبيعته االستبدادية من قمع 
و اعتقال و اغتيال ... نظرا لعقدته منذ زمن الرصاص لتبقى 
جلباب  حتتها  فقط  احلداثة  ببذلة  املخزن  تستر  املؤسسات 
التقليد ) أعتذر من اجللباب رمز ثقافتنا العريقة فاألسلوب 
كناية هنا فقط( لتخفى معالم الهمجية مبساحيق املراسيم 

. واملواسيم واملناسبات 
استخلصناها جميعا  التي  والعبر  النتائج  ويف ظل مشاركة 
بعد  ما  حقا  مغرب دميقراطي  يف  نأمل  الصحية  األزمــة  من 
املالية  املساعدات  تقدمي  يف  املغرب  سينجح  فهل  كــورونــا، 
سيدة  الطبقية  ستبقى  أم  كورونا  شهور  عز  يف  الهشة  للفئات 
املصاحلة  مغرب  كورونا؛  بعد  فيه  نعيش  مغرب  وأي  املوقف؟ 
جديد  مــخــزن  ــى  إل ــدمي  ق مــخــزن  مــن  انتقال  أم  الوطنية 
مبرر  حتت  ممزق  جديد  لباس  يف  مخفية  قدمية  بشعارات 

املوضة؟

اطن  المو ن  ن كا وإ
وعيه  رجة  مهما كانت د

باء  الو رة  بخطو وعي  على 
ام  احتر أهمية  بذلك  رك  ليد
رة  المقر ية  ز ا االحتر بير  ا التد

العاج، فالبحث عن لقمة  و ية  للوقا
وتطبيق  اطن  المو بين  ل  حا العيش 

ولة  الد المنزلي، فقد عملت  الحجر 
ل  الحلو بعض  العميقة على إنجاح 

ات  المساعد يع  ز كتو الترقيعية 
رة غير  ولو على فئات ميسو
على  معتمدة  بذلك  معنية 

المخزنية األهلية 
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 ابراهيم  اوتنغير
ا  هــذ ــى  ل إ بــي  ــى  ت أ ي  لــذ ا مــا  ي  ر د أ لــســت 
جئت   ، ف لهد تيت  أ نني  أ و  يبد لكن   ، ن ملكا ا
مــخــيــلــتــي  يف  ك  ــر تـ ي  لـــذ ا ن  ملـــكـــا ا ــد  ــق ــف ت أ
مــنــي  خـــذ  أ ي  ــذ لـ ا ن  ــا ــك مل ا نـــه  إ نــعــم   ، ا ــد صـ
فــة  مــحــفــو نــفــســي  ت  ــد جـ و  ، ن نـــســـا إ ب  ــر قـ أ
فــيــنــة  لــد ا تــلــك  ــن  ع ــث  ــح ب أ  ، ت ــا ي ــر ك ــذ ل ــا ب
مــن  قــتــلــعــهــا  ا ن  أ ــًا  م ــو ي ســتــطــع  أ ــم  ل ــي  ــت ل ا
نتقل  أ  ، مــســة ا لــد ا تــي  ظــلــمــا يف  و قــي  عــمــا أ
 ، ني كر تذ ة  ر صو ى  ر أ لعلني  ص  شخا أل ا بني 
يف  قــظ  فــيــو مــعــي  مــســا عــلــى  يــقــع  ت  ــو ص و  أ
يلفح  ن  ملكا ا ا  هذ يف  ء  شي كل   ، نه كيا نفسي 
ني  عيو من  يجعل  و  ، حلنني ا بحر  تي  كر ا ذ
عن  كــن  مــا أل ا يف  بــحــث  أ  ، فــني ذ ضــي  ملــا ة  آ مــر
يف  و  ، ــه ت ا ــو ــط خ عــن   ، ــه ــل ظ عــن   ، بــصــمــتــه
حمل  أ جئت   ، له ا قو أ عن  يه  صر معا ه  ا فو أ
ى  بشر لها  حمل  أ تيت  أ  ، ليقني ا خبر  مي  أل
يشه  عا من  كل  ن  أ و  ، عظيمًا جاًل  ر ن  كا نه  أ
لــم  و ك  ــر ــت ي لــم  نـــه  أ و  ، ء ــا ــن ــث ل ا لــه  يــكــيــل 
يف  تــهــا  خــبــر أ لــقــد   ، ء ا عـــد أ ه  ء ا ر و يــخــلــف 
نــه  أ لــه  يــق  صــد ل  و أ فــيــه  لــتــقــي  أ م  ــو ي ل  و أ
يسكب  مع  لد ا د  يكا ن  بعيو لي  إ ينظر  ن  كا
جــل  لــر ا ــك  ل ذ ه  عــيــنــا يف  يــت  أ ر لــقــد   ، مــنــهــا
جلميع  ا قــر  أ  ، ة حلــيــا ا سمه  يقا ن  كــا ي  لــذ ا
عب  ا يذ لعليل  ا لنسيم  كا بينهم  ن  كا نه  أ
لي  ك  تــر و ر  د غــا نــه  أ و  ، ه جو لو ا كل  بعبقه 
ستمتع  أ و  ، ه د ر و عبق  شم  أ  ، ن جلنا كا نا  مكا
يف  تــســكــع  أ فــســيــح  ن  مــكــا  ، ه ر هـــا ز أ ل  بــجــمــا
كما  فيه  عيش  أ  ، يع د لو ا ئر  لطا كا ه  يا ثنا

. بيع لر ا لفصل  ا يف  لشجر  ا يعيش 
ه  ر د غا ي  لذ ا ن  ملكا ا لك  ذ م  ما أ قفت  و       
بــه  بــا عــلــى  كــتــب  بــيــت   ، ء ــا ــق ــب ل ا ر  ا د لـــى  ا
من  ج  يخر ظله  يــت  أ ر  ، "bloc  7 " ن  ا عــنــو
لسنبلة  ا ء  نــحــنــا ا يــنــحــنــي   ، ب ــبــا ل ا عــتــبــة 
ال  و مــهــر  ، عــا مــســر نــبــي  بــجــا ــر  م  ، ملــمــتــلــئــة ا
بئر  ق  عما أ من  ه  ء جا ا  ء ا نــد و طلبا  ليلبي 
تــه  عــد يــق  بــر يــســطــع  ق  و ــد ــن ص ه  يــد يف   ،1
كتفه  على  و  ، نها معد يف  لشمس  ا س  نعكا با
ه  ملــيــا ا فــق  تــد ن  عــو ر يــصــا ل  عــمــا هــم  حــمــل 

. ملضخة ا تعطلت  ن  أ بعد 
لى  إ ر  د يغا ن  أ قبل  م  ليو ا لك  ذ ح  صبا يف    
عن  خــر  تــأ  ، ل لــعــمــا ا ه  يــنــتــظــر ن  ــا ك لــعــمــل  ا
 ، لصبح ا يصلي  ن  كــا  ، فــلــة حلــا ا ع  قــال إ قــت  و
لــه  ســأ  ، ملــســجــد ا يف  يــضــة  لــفــر ا ي  د يـــؤ ن  ــا ك

: هم  حد أ
" ؟  هيم  ا بر إ يا  ت  خر تأ ا  ذ ملا  "  

 : به  جا فأ
 " جلنة ا لى  ا هب  ذ أ ن  أ يد  تر ال  ا  "

فعال  متنى  أ و هم  حد أ ية  ا و ر نت  كا ا  هكذ   
لــم  لــعــا ا ر  د غـــا فــقــد   ، ن ــا ــن جل ا يف  يــقــيــم  ن  أ
نى  د نه  أ ا  لو قا ؛  بعمله م  يقو هو  و ئف  ا لز ا

 ، ملــغــيــب ا يف  لــشــمــس  ا نــو  تــد كــمــا  جلــب  ا يف 
. ق ملشر ا من  ق  تشر كما  منه  ج  خر و

ل  لعما ا ن  كــا و  ، لبئر ا تغمر  ه  مليا ا نت  كا  
 ، ة حلــيــا ا ر  مــصــد ة  ر ا غـــز ن  عــو ر يــصــا ك  هــنــا
شغل   ، لعطب ا ليصلح  ني  معد لو  د يف  هبط 
 ، لــســطــح ا لـــى  ا يــضــخ  ء  ملـــا ا أ  بـــد و ملــضــخــة  ا
فسقطت  ــا  ــه ن ز و د  ا ز و ــب  ــي ب ــا ن أل ا ت  ــأل ــت م ا
 ، م حــكــا بــإ مــثــبــتــة  تــكــن  لــم  ــا  ــه ن أل  ، ــيــه عــل
 ، نبه جا يف  ت  ز غر ة  د حا لة  آ جيبه  يف  ن  كا
تــســمــو  ــا  ــم ك ــق  ــ ف أل ا لـــى  ا ح  و ــر ــ لـ ا ت  صـــعـــد

جلسد. ا يف  س  نفا أل ا
 ، س ا كنبر ن  ملكا ا ر  د يغا طيفه  ت  هد شا    
ن  كا  ، نه جثما ء  ا ر و ن  ميشو س  لنا ا يــت  أ ر و
  ، نه كيا منبت  و نه  ا عنو سمه  أل ف  ضا أ قد 
هيم  بر إ " ب نه  و د ينا ا  نــو كــا نهم  أ ن  لو يقو

ئي. با لكهر ا هيم  ا بر إ و  أ  " تنغير و ا
يفعل  كما  ن  ملكا ا ا  هذ لى  إ تيت  أ لقد        
ال  لــكــن   ، ــف ــي غ ر لـــى  إ ج  مــحــتــا شــخــص  ــل  ك
ن  أ ال  و  ، ــن حمل ا حــل  و يف  ينغمس  ن  أ ه  يــد ر أ
نــقــمــة  تــصــيــبــهــا  ن  أ ــي  ــغ ب أ ال   . ــح ــل مب ج  ميـــز
 ، ســن لــو ا ة  كــغــفــو ن  يــكــو ن  أ ه  يـــد ر أ  ، هــن لــو ا
لى  إ صلت  و ا  هكذ  ، هن و بال  منها  ستيقظ  ا
ية  حكا يعيش  فيه  مــن  كــل  و  ، ن ملــكــا ا ا  هــذ

من.  لز ا يها  و ير . قصة  و طن  لو ا
تي  مسير يف  محطة  لى  إ ن  آل ا صلت  و       
ة  لــلــمــر تــه  هــد شــا ــا  ــم ك ن  ملـــكـــا ا ى  ر أ ــا  ــ ن أ و
ت  شتا جمع  أ ر  لصخو ا بني  هنا  نا  أ  ، لى و أل ا
حلم  ــن  م ف  غـــال يف  تــســجــن  ن  أ بــى  ــأ ت ح  و ر
لم  و لها  مستعد  كــن  أ لــم  حلة  مر  ، شــحــم و
ي  لذ ا من  لز ا سبقت  مبا  ر بعد  قتها  و يحني 
بطعم  عيشها  أ خة  شيخو  ، ي بجسد يليق 
ســي  أ ر يف  يجد  لشيب  ا أ  بــد لقد   ، ب لشبا ا
ا  بهذ يليق  ي  لذ ا د  جو لو ا عن  بحث  أ  ، ذ مال
يف  و مــخــا نــقــل  أ  ، م ــا ــ ي أل ا ــن  م ئــل  لــهــا ا ــكــم  ل ا

هش.  ، ئ مهتر صفيح  على  تي  منيا أ و
لفحها  لتي  ا ه  جو لو ا تلك  ا  خير أ ت  جد و  
 ، ء لــعــنــا ا هــا  ء ضــيــا ــن  م ل  نـــا و ء  لــشــقــا ا ــر  ح
يف  ــع  م د ت  هــد شــا   ، ــن م ز مــنــذ  ا  و عــمــر م  ــو ق
يز  عز جــل  ر جــه  و عــبــت  ا د و ل  جــا لــر ا ن  عيو
  ، ة ــر ص ــا ق ل  ا ــز تـ ال  هـــي  و تــي  حــيــا تــه  فــقــد
حــيــنــهــا  ــت  ــن ك  ، ــم ــيـ مـ ر ــي  م ــا ــظ ع ل  ا تــــز ال 
عــلــم  أ لـــم  و تــفــقــد  ن  أ يــعــنــي  ا  ذ مـــا ــل  ــه ج أ
تعلمت  م  ــو ــي ل ا  ، ه ــد ــق ف أ ــا  نـ أ و شــعــر  أ كــيــف 
حس  أ كيف  تعلمت   ، ر لــشــعــو ا ن  يــكــو كيف 
فقد   ، ب ا لــتــر ا نــه  عــو د يــو هــم  و بــي  أ ء  ــال م ز
كثر  ء  مــال ز ني  ر د غا قد  و ر  لشعو ا يشت  عا
لة  و طا جمعتنا  و  ، غــيــف لــر ا معه  سمت  قا
ح  و ر كــل  حــم  ر ا للهم  ا  ، ء لــشــقــا ا بعد  و قبل 
من  كل  حم  ر أ للهم  ا  ، جلب ا ت  با غا ت  ر د غا
حــم  ر أ لــلــهــم  ا  . ء لــســمــا ا نــحــو  ض  ر أل ا ر  د ــا غ

. تنا ا مو أ

الثقافة  و التغيري

الثقافية

: كاليدون  ستيال  االجنليزية  الشاعرة  تقول 

بدون  يتكلم  انــه   ، كلماته  هي  هــذه  ـ  اسمعوا   "
: ـ  خوف وال كذب 

وحزبي وطبقتي  لوطني  وقلبي  بدمي  مدين  إنني 

. لها  ثمرة  هو  امتلكه  ما  وكل 

حياتي." مغزى  هي  العظيمة  ومعركتها 

وجرأة  وصالبة  إلهام  لغز  فك  حاولت  األبيات  هذه 
 ، دمييتروف  غيورغي  البلغاري  الشيوعي   املناضل 
القرن  ثالثينيات  يف  األملانية  الفاشية  يواجه  وهو 
الكرامة  اجــل  من  جسورا  مناضال  فكان   ، املاضي 
شدقيه  ملء  صدح  الذي  وهو   ، واحلرية  اإلنسانية 
الطبقة  ابن  بأنني  الفخر  "لي  قائال:  احملكمة  أمام 

البلغارية". العاملة 

قرية  يف   1882 عــام  يونيو  يف  دميــيــتــروف  ولــد 
عاصمة  صــوفــيــا  ــن  م كــلــم   50 بــعــد  عــلــى  نــائــيــة 
الصعبة  االجتماعية  الــظــروف  وبسبب  بلغاريا، 
بني  واالرمتاء   ، الدراسة  مقاعد  مغادرة  إلى  اضطر 
الثانية  سن  يتجاوز  لم  وهو  املأجور  العمل  مخالب 
حول  ذكرياته  معرض  يف  قال  وقد  عمره،  من  عشرة 
َأعلن  "لقد   : العمالية  احلركة  يف  األولى  خطواته 
بعد  مباشرة  الطباعة  لعمال  األول  الكبير  اإلضراب 
لقد   "  : أضاف  كما  املطبعة".  يف  أجيرا  أصبحت  أن 
نفسي،  بتعليم  اهتم  ان  الشاق  العمل  رغم  قررت 

وإحلاح". بدأب  مساء  وادرس  نهارا  اعمل  كنت 

الدميقراطيني  بأعمال   مولعا  دمييتروف  كــان 
أفــكــار  ألهمته  كــمــا  ــروس،  ــ وال الــبــلــغــار  الــثــوريــني  
يف  سقط  الــذي  خريستوبوتيف  الــثــوري  الشاعر 
النير  ضد  التحرير  معركة  أجل  من  املعركة  ميدان 
"ما  روايـــة  ببطل  اعــجــب  كما  ــذاك،  انـ العثماني 
وقد  تشرينيشيفسكي.  الروسي  للروائي  العمل" 
مفكري  لــتــراث  فتوته  منذ  خاصا  اهتماما  ــى  اول
وفريديريك  مــاركــس  ــارل  ك التقدمية  البشرية 
يف  يبحث  كــان  فقد  العملي  حسه  وبفعل  اجنلز. 
تثير  كانت  التي  املسائل  عن  االجوبة   عن  الكتب 

رفاقه. ومشاعر  مشاعره 

غرفته  يف  املصباح  ماكدالينا:"كان  اخته  كتبت 
يقرأ  كــان  مــتــأخــرة،  ســاعــات  حــتــى  مضيئا  يــظــل 
املــدرســة  يف  ــون  ــدرس ي ــن  ــذي ال بــأتــرابــه  ويــلــحــق   ،

" يسبقهم و

ــرز الــفــتــى دميــيــتــروف  ــد مــعــاصــريــه :"بـ ــال أح ق
بشكل  التفكير  على  بقدرته  الواعني  العمال  بني 
نظرته  كانت  وقد  وحماس  بتيصر  والتطلع  منطقي 

املستقبل". نحو  باندفاع  دائما  موجهة 

يف رضورة رفع وعي العامل والكادحني: 
غيورغي دمييرتوف منوذجا

يوميات منجمي
عادل لعريف
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يف  تساهم  التي  القطاعات  أهم  من  السياحة  تعد    1
االقتصاد  يف  رأيكم  هو  ما  للدولة.  احمللي  اإلجمالي  الناجت 

باملغرب؟ السياحي 

بداية  منذ  كان  الثاني،  احلسن  أن  إلى  أوال  أشير  أن  بد  ال 
االقــتــصــاديــة  ــارات  ــي ــت االخ تقلل  أال  عــلــى  حــريــصــا  عــهــده 
لذلك  امللكية.  شأن  من  املغرب  يحتاجها  التي  واإلصالحات 
حصلت  التي  البلدان  جل  بها  أخذت  التي  الصناعة  ألغى  فقد 
على استقاللها آنذاك من دائرة اهتمامه، و ركز على الفالحة 
بقي  االهتمام  هــذا  أن  علما  التنموي،  لنموذجه  كأولوية 
واملعدة  السقوية  الفالحة  على  فقط  محصورا  اليوم  وإلــى 
فقد  واالقتصادي  السياسي  مشروعه  ــاء  وإلرس للتصدير. 
دواليب  حتديث  تريد  كانت  التي  الوطنية  األنتلجنسيا  أبعد 
واألعيان  التقليدية  البورجوازية  على  كليا  واعتمد  احلكم، 
القرويني املرتبطني بالعقار، واملتوجسني من التغيير. واحتفظ 
ملدة طويلة بالعالم القروي كخزان انتخابي وقاعدة مرجعية 
جميع  على  سلبا  الصناعة  إهمال  أثــر  وقــد  امللكية.  لنفوذ 
مرافق احلياة االقتصادية األخرى مبا فيها القطاع السياحي. 

بغرض  املغرب  يف  بالسياحة  االنشغال  بــوادر  بعض  بــدأت 
املالية  و  االقتصادية  األزمــة  جتــاوز  و  الصعبة  العملة  جلب 
 .1967  -  1965 الثالثي  املخطط  يف  البالد،  إليها  وصلت  التي 
انتهاج  إلى  أيضا  دعا  الذي  الدولي  البنك  من  بإيعاز  ذلك  مت 
نظام ضريبي محفز لالستثمارات اخلاصة و اختيار الليبرالية 
من  عدد  تهيئ  على  عليه،  بناء  الدولة  فعملت  االقتصادية. 
من  مختلفة  عمومية  مؤسسات  وأحدثت  الغرض،  لهذا  املدن 
التدبير  و  الوطني للسياحة و صندوق اإليداع  املكتب  ضمنها: 
و القرض العقاري و السياحي. مع احتداد األزمة االقتصادية، 
مؤقتا  االهتمام  تراجع  الهيكلي،  التقومي  برنامج  تطبيق  و 
بالقطاع السياحي. و لكن منذ سنة 2001، ستعود إليه الدولة 
يجري  التي  القطاعية  االستراتيجيات  إطار  يف  جديد  من 
العمل   عن  تخلت  أن  بعد  تعاقدية،  برامج  خالل  من  تنفيذها 
باملخططات الوطنية للنشاط االقتصادي الذي كان يعمل به 
منذ حصول املغرب على استقالله غير التام. و ستفعل يف هذا 
يهدف   )2000/2010( سنوات  لعشر  ميتد  مخططا  اإلطــار 
ومخططا   ،2010 أفق  يف  سائح  مليون  عشرة  استقطاب  إلى 
عشرين  يستقطب   )2010/2020( أخرى  سنوات  لعشر  ميتد 
مليون سائح يف أفق 2020. وعلى الرغم من االهتمام املتزايد 
أن  إال  اجلديد،  امللك  عهد  على  للسياحة  الدولة  أولته  الذي 
قدر  و  تتحقق.  لم  له  حددت  التي  االستراتيجية  األهــداف 
و  الدولية  للظروف  و  الواهن  احمللي  للوضع  رهنا  يكون  أن  له 
املجال  يف  النمو  أن  اجلميع  يعلم  و  تتوقف.  ال  التي  تغيراتها 
يف  للسياح  املستورد  البلد  صورة  على  أساسا،  يعتمد  السياحي 
بأي  ميكن  ال  و  وسياسيا.  اجتماعيا  استقراره  مدى  و  اخلارج 
األهــداف  حتقق  و  السياحة  تنتعش  أن  األحـــوال،  من  حــال 
املرجوة منها يف جلب العملة الصعبة و تشغيل الشباب وإنعاش 
مجاالت  بضعف  تتسم  ظروف  يف  الوطني،  و  احمللي  االقتصاد 
 ، املنتوج السياحي وسوء اخلدمة  و التسويق و رداءة  الدعاية 
ورداءة الطرق و اختالل املطارات و املوانئ ورداءة املستشفيات، 

واالستثمار،  والسياحة  بالشغل  املرتبطة  القوانني  وخــرق 
حلها  ميكن  ال  التي  و  املتداخلة  و  الكثيرة  املشاكل  من  وغيرها 

إال بتغيير سياسة البالد ككل.        

للسياحة  للرؤيتني اإلستراتيجيتني  ما هو تقييمكم            
2010 و 2020 ؟

لقد تبث بامللموس فشل املخططني كليهما، كيف ذلك؟

وضعت الدولة بتاريخ 30 أكتوبر 2001 مخططا الستقطاب 
مرافق  عدة  تشييد  و   2010 سنة  أفق  يف  سائح  ماليني  عشرة 
الدوائر  بحسب  و  شاطئية.  سياحية  محطات  ست  ضمنها  من 
الرسمية نفسها، فإن عدد السياح بلغ يف متم سنة 2010، 9,3 
يزورون  الذين  املهجر  مغاربة  من  تقريبا  نصفهم  سائح،  مليون 
الهدف  عن   7% بفارق  األقــل.أي  على  السنة  يف  مرة  ديارهم 
معدل  األزرق  املغرب  مخطط  يتجاوز  لم  فيما  عليه.  املتعاقد 
الوقوف  ودون  االستثمار.  صعيد  على  املعلنة  أهدافه  من   8%

على معوقات تنفيذ املخطط السابق و تقييم املشاريع املنجزة، 
التزم،  الذي   "2020 "رؤية  مخطط  إلى  مباشرة  االنتقال  مت 
املغرب  بترتيب  و   ،2020 أفق  يف  سائح  مليون   20 باستقطاب 
ومضاعفة  للسياح،  املفضلة  العشرين  العاملية  الوجهات  ضمن 
ورفع  الشغل  مناصب  خلق  و  مرات   3 الداخلية  الرحالت  عدد 
اإلجمالي  الناجت  يف  السياحي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  نسبة 
مريعا  أيضا  املخطط  هذا  فشل  كان  الخ.  بنقطتني..  الوطني 
أكثر، حيث لم يتجاوز تنفيذ عقود البرامج اجلهوية للتنمية 
وزارة  تتمكن  ولم  إجنازها،  املزمع  املشاريع  من   1% السياحية 
مدينتي"   " وبرنامج  قريتي"   " برنامج  إجنــاز  من  السياحة 
للسياحة،  الوطنية  لتنفيذ االستراتيجية  أداتني  باعتبارهما 
كما لم تفعل العديد من اإلجراءات يف مجال التكوين وتزويد 

كل  داخل  مرجعية  مدرسة  إنشاء  و  بكفاءات  السياحة  قطاع 
نحن  و  السياح  عدد  يتجاوز  لم  النهاية  يف  و  سياحية..  جهة 
على مشارف نهاية 2020، عشرة مليون سائح. مبعنى أن العدد 
تفويت  من  الرغم  على   ،2010 العام  منذ  تقريبا  هو  كما  بقي 
تفضيلية  بشروط  و  املجهزة  األراضــي  من  الهكتارات  آالف 
صفقات  ألجــل  طائلة  أمـــوال  ــرف  وص املستثمرين،  لفائدة 

ودراسات وهمية..

          

السياحي  املشروع  لفشل  الرئيسية  األسباب  هي  ما             
باملغرب ؟

أوال : النظام االقتصادي، يفتقد للمشروعية الدميقراطية 
وبالتالي للفعالية، و طبيعي جدا أن تكون محصلته سلبية.

أعمالها  تخضع  ال  دولة  ومؤسسات  دولة  أمام  نحن   : ثانيا 
لتخطيط شامل و معقلن و للمراقبة واحملاسبة. هناك فوضى 

وهيمنة سياسية و اقتصادية و فساد كاسح. 

منذ  بالفشل  عليها  محكوم  السياحية  املشاريع   : ثالثا 
الداخل. فقد مت تقدمي  البداية و حتمل معها ما يدمرها من 
واجلشعني  املارقني   " املستثمرين   " من  ملجموعة  القطاع  هذا 
األبناك  على  احتالوا  االحتيال.  و  النصب  على  واملتمرسني 
العديد  إلى  الرجوع  وميكنكم  العمال..  وعلى  القضاء  وعلى 
اجلسيمة  واالنتهاكات  اجلرائم  مستوى  لتبني  التقارير  من 

املسكوت عنها واملتواصلة إلى اآلن. 

أجود  لهم  فوتت  الذين  القطاع،  يف  "املستثمرون"  هــؤالء 
حصلوا  و  ضريبية،  و  مالية  امتيازات  من  استفادوا  و  األراضي 
الفنادق دون  لبناء و جتهيز  الدولة  القروض من  على عشرات 
التغاضي عن  و  لهم عن بعضها  التنازل  حسيب وال رقيب، ومت 
بعضها اآلخر، هؤالء الذين ال يؤدون الضرائب، و ال يصرحون 
ال  و  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بالعمال 
النقابي،  العمل  يحاربون  و  للعمال،  القانونية  األجور  يؤدون 
عليهم  تعول  الذين  هم  الشغل،  و  السياحة  قوانني  يخرقون  و 
الدولة دائما لتنمية القطاع السياحي، فكيف يستقيم ذلك !

الصناعة  على  كــورونــا،  جائحة  تداعيات  هــي  مــا             
السياحية يف املغرب؟

املغرب بلد هش أصال، تؤثر فيه أي أزمة مهما كانت بسيطة. 
وما  ــارج..  اخل أو  الداخل  يف  وقعت  جرمية  ــراد،  اجل اجلفاف، 
على  وخيمة  نتائج  لها  ستكون  التي  كورونا  بجائحة  بالك 
بشكل  نشاطها  أوقــفــت  مقاولة  ألــف   142  : القطاعات  كــل 
 726 مؤقت أو دائم منذ بداية شهر أبريل، و أوقف عن العمل 
لكن  و  فقط.   املنظمة  املــقــاوالت  يف  األقــل  على  مأجور  ألــف 
األخير  هذا  سيفقد  السياحي.  القطاع  على  أشد  التداعيات 
)أزيد  الوافدين  السياح  عدد  من  الثلثني  من  أزيد  السنة  هذه 
وخيمة  مالية  آثار  ذلك  عن  وسيترتب  سائح(،  املليون   8 من 
احللقة  العمال  سيؤدي  وطبعا    . مقاولة  ألف   21 حوالي  على 
تتماسك  لم  وإذا  جــدا.  غاليا  الثمن  السلسلة  يف  األضعف 
والدفاع  مكاسبها  حتصني  أجل  من  تناضل  و  العاملة  الطبقة 

عن حقوقها فستسوء أحوالها أكثر مما تتصور.

التي  للدعوة  مشكورا  مجدي  حميد  املناضل  استجاب  ببالدنا،  بالسياحة  املتعلق  العدد  ملف  مع  بارتباط 
وجهتها له هيأة التحرير ليكون ضيف هذا العدد، و ذلك لعدة أسباب :

املجلس  )عضو  سياسي  مناضل  كونه  عن  زيادة  القطاع،  يف  يجري  مبا  خاصة  اهتمام  له  مجدي،  فالرفيق 
حلقوق  املغربية  للجمعية  اإلداريــة  اللجنة  )عضو  حقوقي  مناضل  املوحد(،  االشتراكي  للحزب  الوطني 

اإلنسان(، ومناضل نقابي )عضو جلنة املتابعة الوطنية لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية ...(

            2
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المغرب بلد 
هش أصا، 

ي أزمة  تؤثر فيه أ
مهما كانت بسيطة. 

الجفاف، الجراد، جريمة 
وقعت في الداخل أو 

الخارج.. وما بالك بجائحة 
كورونا التي ستكون لها 

نتائج وخيمة على كل 
القطاعات  142 ألف 

مقاولة أوقفت 
نشاطها بشكل 

مؤقت أو دائم

4
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األخرية

االستعمار  من  التحرر  معركة  باملغرب  اندلعت 
الفرنسي شارك فيه الشعب املغربي بقيادة احلركة 
خليطا  كانت  الوطنية  احلركة  هذه  والن  الوطنية. 
واضحة  غير  ومعاملها  حدودها  كانت  هجينا  طبقيا 

وال يعرف اين تبدأ وأين تنتهي .

الوطنية  احلركة  ضمت  فقد  كذلك  كانت  وألنها 
ومت   ــاع  ــط االق وشــبــه  ــاع  ــط االق عــن  ممثلني  حتى 
بل  االمور  من  العديد  يف  امللكي  القصر  مع  التنسيق 
املتواصل  بالتشاور  الوطنية  احلركة  قيادة  التزمت 
اخلطوات  هي  هــذه  كانت  ميثله.  من  او  القصر  مع 
ليبان  ايكس  مبفاوضات  ستنتهي  ملسيرة  االولــى 
حول  الفرنسي  املستعمر  مع  التوافقات  وبعدها 
خطة  ضمن  املغرب  استقالل  يدخل  االستقالل. 
جديدة وضعتها فرنسا بعد هزميتها يف فيتنام ومن 
هكذا  باجلزائر.  تواجدها  على  احلفاظ  اجل  اجل 
ضمن  مصاحلها  على  احلفاظ  خطة  فرنسا  وضعت 
ما سيسمى االستعمار الغير مباشر ونفدت مع املغرب 

ثم  تونس ..

املغربية  الوطنية  احلركة  انخراط  نتيجة  كانت 
يف هذا الطريق ان اصبحت تابعة وخاضعة يف نهاية 
لتدرك  الطبقي  احلس  لها  يكن  لم  خلطة  املطاف 
الرئيسي  الشريك  ستكون  انها  اعتقدت  ابعادها. 
والقصر  املسار  يف  املتحكمة  هي  تكن  لم  ان  للقصر 
الغير  حساباتها  ضحية  انها  ستكتشف  لكنها  تابعا 
خارج  بها  بالتطويح  امللكي  القصر  فتمكن  واقعية 
الهامش  يف  النضال  او  باملناوشة  لتكتفي  السلطة 

وبدون استراتيجية حقيقية .

ومتعددة  متنوعة  مبعارك  تخاض  احلروب  والن 
هو  املعارك  هذه  حلقات  آخر  كانت  فقد  الوسائط 
الرمزيات  ببعض  الوطنية  احلركة  تشبتاحزاب 
اختار  التحرير.  او  التحرر  كلمة  استعمال  ومنها 
وحله  منعه  مت  ان  بعد  املغربي  الشيوعي  احلــزب 
وبعد ان اراد مناضلوه اعادة بناءه اسما جديدا وهو 
االحتاد  واختار  واالشتراكية"  التحرر   "حزب  اسم 
"التحرير"  جريدة  اسم  الشعبية  للقوات  الوطني 
لكن  ــرر".  "احمل جريدة  باسم  وتعوض  ستمنع  التي 
تاريخ  القوس من  تابع خطته يف اغالق هذا  القصر 
اشارة  اية  استعمال  من  ليمنعها  الوطنية  احلركة 
االستقالل  مبعركة  عالقة  له  ما  كل  الى   احالة  او 

والتحرر.

ملعركة  النضالي  الرصيد  النظام على كل  استولى 
قادة  للمناضلني  اخلطيرة  التهم  ولفقت  االستقالل 
وقواعد وصدرت يف حقهم ونفدت احكام باإلعدام 
يف  باملئات  وزج  القانون،  نطاق  خارج  قتل  من  ومنهم 
االحتفاء  مت  اخرى  جهة  من  واملعتقالت.  السجون 
السلطة  ابـــواب  لهم  وفتحت  وأبــنــاءهــم  باخلونة 
خاض  لقد  اجلــديــد.  االستعمار  خطة  لينفذوا 
النظام معركة شرسة ضد الرموز ليطمس من ذاكرة 
معركة  احيتها  التي  واملطامح  ــال  االم كل  الشعب 

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

معركة الرموز .. معركة 
طمس الذاكرة

منظمة العمل الشيوعي : تدين قمع السلطة
 واألجهزة األمنية و تطالب باإلفراج عن املعتقلني

فنزويال : أطامع االمربيالية تتكرس 
               عىل صخرة املقاومة البوليفارية

الصفحة  هذه  على  الصادر  للمقال  تبعا 
فشل  ــول  ــ ،ح  2020 ــل  ــري أب  13 بــتــاريــخ 
املتطرفة،  األمريكية  االمبريالية  اإلدارة 
لفنزويال،  الشرعي  بالرئيس  اإلطاحة  يف 
التي  والهزائم  الفشل  مسلسل  رصد  نواصل 
األبيض،  البيت  إدارة  تتجرعها  و  بها  مُتنى 
أبريل   5 الثالثاء  محاولة  اصطدمت  حيث 

الفنزويلية. البحرية  بيقظة   2020

شخصا   15 من  مجموعة  اعتقال  فبعد 
ضمن  التسلل  حاولوا  أمريكيني،  بينهم  من 
الكولومبي  املــيــاه  مــن  مـــدرب،  كــومــونــدو 
احلكومة  من  بدعم  فنزويال  إلى  للدخول 
الرئيس  اغتيال  مهمة  الكولومبية،لتنفيذ 
خوان  العميل  مع  بتواطؤ  مادورو  نيكوالس 

غوايدو. 
 Silver Corp ــة  ــرك ش بــــادرت  فــيــمــا 
الفاشلة  احملاولة  عن  مسؤوليتها  إلعــالن 
ــب تـــورط إدارتــــه يف  ــرام ،نــفــى دونــالــد ت
بــاحلــادث.  لــه  عــلــم  ال  أن  ــال  وقـ العملية 
ضعف  و  اقتناعها  عدم  عن  موسكو  وعبرت 
إصــرار  "سبق  هناك  ألن  ترامب  دفــوعــات 
وكذلك  القانوني(.  )باملفهوم  تــرصــد"  و 
فعل  رد  أول  خالل  ترامب  ألن  األمــر  يبدو 
ووعد  مرتبكا  يبدو  كان  الصحافة،  أمام  له 
بتبيان احلقيقة الحقا. و إن هي إال ساعات 
اخلاص  األمن  شركة  خرجت  خرجت  حتى 
املسؤولية  إلزاحة  باعترافها  كور(  )سيلفر 
أن  مؤسسها  قــال  إذ  األبــيــض،  البيت  عــن 
مادورو  اعتقال  هو  كان  العملية  من  الهدف 
على  كــان  أنــه  أقــر  و  أضــاف  و  قتله،  ليس  و 
اتفاق مع العميل خوان غوايدو املدعوم من 
أمريكا، إال أن العميل نفى أية صلة له بهذه 
كانت  التي  وعمليتها  اإلرهابية  املجموعة 
البوليفاري  بالنظام  اإلطاحة  إلى  تهدف 

من  واســتــمــراريــتــه  قــوتــه  يستمد  ــذي  الـ
بضرورة  والــواعــي  الواسع  الشعبي  السند 
املنطقة  الثورة مبعية شعوب  استكمال مهام 
وهو   ، هناك  االمبريالية  ألطماع  للتصدي 
بعقيدة  يتمتع  بجيش  املــدعــوم  السند 
يف  التاريخي  بدورها  واعية  وطنية  ثورية 
ألطماع  املسلح  والتصدي  الــثــورة  حماية 
التوسعية  االمــبــريــالــيــة  االســتــعــمــاريــة 
والطامعة يف السيطرة على مصادر الطاقة، 
خلفية  حديقة  الالتينية  أمريكا  وجعل 
حللم أمريكا يف تبوء قطبية مزعومة بدت 
مالمح سقوطها تلوح يف األفق القريب. و قد 
البرازيل  و  والتشيلي  بوليفيا  شعوب  أبانت 
عصية  أنــهــا  على  وكــوبــا...  ــور  ــوات ــك واإلي
بشراسة  عبرت  و  واالستالب  الترويج  على 
النيوليبرالية  النماذج  لكل  رفضها  عــن 
وحليفتها  أمريكا  وتفرضها  تقودها  التي 

الصهيوني. والكيان  بريطانيا 
بأحد  التذكير  الــصــدد  بهذا  وينبغي 
لإطاحة  ترامب  ملساعي  الفاضحة  األدلة 

مهمة،  انتخابية  مادة  األمر  جعل  و  مبادورو 
إيفان  الكولومبي  بالرئيس  األخير  لقاه  هو 
 ،2020 ــل  ــري أب  30 اخلــمــيــس  يـــوم  ــي  دوكـ
ضمن  ومــادورو  فنزويال  مسألة  وضعا  حيث 
التآمري  لقائهما  أعمال  جــدول  أولــويــات 
قبل  مــن  ــرى  أخ بنقاط  تغليفه  مت  ــذي  ال
املتتبعون  ويــرى  الصحية.  الرعاية  دعــم 
عــبــارة  هــي  املعلنة  الــلــقــاء  مــخــرجــات  أن 
مقابل  لكولومبيا  أمريكا  مــن  هــدايــا  عــن 
كــراكــاس  ــى  إل لــلــوصــول  املــجــال  استباحة 
حتصد  لم  التي  ألمريكا  تابع  نظام  وإقامة 
ومنذ  الالتينية،  أمريكا  يف  سواء  الفشل  إال 
60 سنة ملا بدأت حصارها لكوبا االشتراكية 
والعراق  والصومال  فيتنام  بحروب  ،مــرورا 
القادم  و  القرن،  صفقة  سقوط  إلى  وصوال 
وسياساتها  املــعــوملــة  لــلــرأســمــالــيــة  أســـوأ 
هشة  ــس  أس على  املبنية  واقتصادياتها 
يف  لنا  و  هبوب،  أول  مع  تتهاوى  ما  سرعان 

تداعيات كورونا أسطع دليل.

يف  الــشــيــوعــي  الــعــمــل  منظمة  أعــلــنــت 
األمــنــيــة  الــســلــطــات  أن  بــيــان  يف  لــبــنــان، 
به  شرعت  قــد  كانت  مــا  تتابع  اللبنانية 
حال  مستغلة  منهجية،  قمع  عمليات  من 
كــورونــا  وبـــاء  ملــواجــهــة  الــعــامــة  التعبئة 
،تستهدف املطبوعات و احلريات اإلعالمية 
ما  شتى،  ذرائع  حتت  االنتفاضة  ومناضلي 
شملت  عامة  حملة  من  جزء  أنه  على  يدلل 
واملؤكد  استثناء.  دون  لبنان  مناطق  سائر 
عيد  تتزامن مع  التي  السلطة،  أن ممارسات 
شهداء الصحافة، تهدف إلى خنق احلريات 
عبر  والقوانني  الدستور  يكفلها  التي  العامة 
و"جنوبية"  ــدن"  "امل مطبوعتي  استهداف 
من  سبقه  ما  على  معطوفا  االلكترونيتني، 
دعاوى على الصحافيني واإلعالميني الذين 
هذه  أداء  فضائحية  كشف  على  يتجرؤون 
احملاكم  على  وإحالتهم   ، رموزها  و  السلطة 
املطبوعات  محاكم  على  وليس  اجلنائية، 

كما ينص عليه القانون.
الــســلــطــة  أن  "كـــمـــا  الــبــيــان  وأضـــــاف 
االنتفاضة  خيم  حتطيم  عمليات  وبعد 
ومجسماتها، تستكمل سياستها هذه بإلقاء 
القبض على عدد من مناضليها وإخضاعهم 

أساليب  مستعملة  قــاســيــة  لتحقيقات 
منهم  االعترافات  النتزاع  املدانة  التعذيب 
املــصــارف  لــه  تعرضت  عما  مبسؤوليتهم 
 " حرياتهم  حجز  إلى  إضافة  حتطيم،  من 
يف  الشيوعي  العمل  منظمة  إن   ": مضيفا 
لبنان، التي أكدت و تؤكد دوما على الشعب 
التعبير  اللبناني يف مناطقه كافة مبمارسة 
يتعرض  ما  ومقاومة  بالتظاهر  حقه  عن 
على  وتــصــر  إفــقــار،  و  وإذالل  نهب  مــن  لــه 
أن  تــرى  االنتفاضة  وسلمية  دميقراطية 
إرهاب  ومحاوالت  القمعي  السلطة  سلوك 
لن  ــارض،  ــع امل ــرأي  الـ أصــحــاب  و  املناضلني 
يثنيهم عن متابعة إعالء و إعالن مواقفهم 

اللبنانيني.  انتفاضة  يوقف  ولن  الشجاعة 
عن  الـــفـــوري  بـــاإلفـــراج  تــطــالــب  إذ  وهـــي 
املعتقلني يف دهاليز التحقيقات البوليسية، 
إلى  واالنصراف  الناشطني،  مالحقة  ووقف 
وممارساتها  سياساتهم  مضاعفات  معاجلة 
اللبنانيني  ــدرات  ــق م ســرقــة  ــن  ع ــف  ــك وال
البلد  ــاب  أصـ ــذي  الـ لــالنــهــيــار  والــتــصــدي 
تؤكد  فإنها  بهم،  حل  الذي  والعوز  وللجوع 
التعبير،  حــريــة  يف  املــواطــنــني  حــق  عــلــى 
احملاصصة  سلطات  مواجهة  يف  واالستمرار 
يف  البالد  أغرقت  التي  السياسية--املالية 

الديون. مستنقع 

مصطفى اخلياطي 


