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عبد املومن شباري
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هل تستطيع دولة املخزن ضمان احلماية االجتماعية 
باالرتهان الى التبعية ومنطق السوق؟

ادريس عدة ضيف العدد : 

مأزق األنظمة السياسية 
في البلدان العربية 

والمغاربية

المرأة المغربية  ورهان 
المساواة والمناصفة بين 

يعات والواقع التشر

التضامن األممي
املنظمات  ومع  الشعوب  نضاالت  مع  التضامن  يكتسي 
أهمية  العالم  يف  والقمع  احلــصــار  ضحايا  املناضلة 
احتدادا  يشهد  الذي  احلالي  الظرف  يف  خاصة  قصوى، 
يتمثل  العاملي،  املستوى  على  الطبقي،  للصراع  كبيرا 
إلى  واحمليط،  املركز  يف  املتأزمة،  الرأسمالية  جلوء  يف 
الشعوب  ضد  القمعية  والقبضة  السلطوية  تشديد 
محاولة  يف  املناضلة  ومنظماتها  النضالية  وحركاتها 
املناضلة  قــواهــا  واجــتــثــاث  الشعوب  نضال  إلجــهــاض 
والنهب. واالضطهاد  االستغالل  تصعيد  شروط  لتوفير 

ويهدف التضامن األممي إلى املساهمة يف فك احلصار 
املكافحة  ومنظماتها  النضالية  وحركاتها  الشعوب  على 
من  ومناضالتها  ومناضليها  الشعوب  معنويات  ورفــع 
جزء  نضالهم  وأن  معزولني  ليسوا  أنهم  احساسهم  خالل 
العالم. يف  والرجعية  االمبريالية  ضد  العام  النضال  من 

ومثله  األرقــى  مضمونه  األممي  التضامن  ويستمد 
الثورة  أجل  من  بحياتهم  ضحوا  كبار  رموز  من  األعلى 
بركة  بن  واملهدي  غيفارا  تشي  رأسهم  وعلى  العالم،  يف 
مضيئة  منارات  يشكلون  هؤالء  وغيرهم.  نكروما  وقوام 
وحترر  االستغالل  من  العاملة  الطبقة  حترر  طريق  يف 

والقهر. واالضطهاد  االستبداد  من  الشعوب 

للتضامن  ماسة  حاجة  يف  الدميقراطي  النهج  إن 
عليه  والتضييق  احلصار  تصاعد  مواجهة  يف  األممــي 
الــوطــنــي اخلــامــس،  تــاريــخ عقد مــؤمتــره  اقــتــراب  مــع 
الطبقة  حزب  تأسيس  عن  االعالن  يعتزم  وأنه  خاصة 
النظام يف املغرب يضع كل  الكادحني. إن  العاملة وعموم 
وذلك  منعه،  إلى  وصوال  مؤمترنا  إنعقاد  أمام  العراقيل 

على  املدافعة  ملواقفه  الدميقراطي  النهج  من  انتقاما 
ومختلف  الكادحني  وعموم  والشغيلة  العاملة  الطبقة 
مختلف  يف  ــده  ــواج وت الشعبية  والــفــئــات  الطبقات 
واجــهــات وســاحــات الــنــضــال وفــضــحــه ونــضــالــه ضد 
املغربي  الشعب  ملصالح  املناهضة  الرجعية  السياسات 
والتغول  االستبداد  وضد  الواجهة  دميقرطية  وضد 
وحقوق  للحريات  اخلطيرة  واالنتهاكات  البوليسي 

الصهيوني. الكيان  مع  التطبيع  وضد  اإلنسان 

الذي  الوحيد  التنظيم  الدميقراطي  النهج  ليس 
التنظيمات،  من  العديد  هناك  بل  للحصار،  يتعرض 
العدل  جماعة  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  منها،  نذكر 

اإلنسان.  حلقوق  املغربية  واجلمعية  واإلحسان 

األممي،  للتضامن  القصوى  لألهمية  منه  استشعارا 
نشاطه  من  مهما  حيزا  الدميقراطي  النهج  يخصص 
رأسها  وعلى  الشعوب،  نضاالت  مع  تضامنه  عن  للتعبير 
الشعب الفلسطيني،  وقواها املكافحة من خالل بياناته 
مشاركته،  أو  متنوعة  تضامنية  ألشــكــال  وتنظيمه 
فاعال  دورا  يلعب  كما  تنظيمها.  يف  أخرى،  قوى  بجانب 
املستويات  مختلف  على  التضامن،  هذا  أدوات  بناء  يف 
النسائي  املستوى  وعلى  والوطنية  واالقليمية  الدولية 

وغيرها. واحلقوقي  والنقابي  والشبيبي 

الدميقراطي  النهج  يساهم  الوطني،  املستوى  فعلى 
الشعوب  مع  للتضامن  املغربية  الدميقراطية  الشبكة  يف 

التطبيع. وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  واجلبهة 

يتواجد  واملــغــاربــي،  العربي  العالم  مستوى  وعلى 
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 2022 يناير   15 السبت  يوم  مساء  الدميقراطي  النهج  نظم 
#ارفعوا_اياديكم_عن_النهج   حملة  إطار  يف  دولية  ندوة 
األهـــداف  األســـبـــاب،   : ــي"  ــ األمم الــتــضــامــن   " عـــنـــوان:  ــت  حت
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بتجريده  قرارا  السلطات  اتخاذ  بعد  وباألخص  الدميقراطي 
تنظيم  قصد  العمومية  القاعات  من  االستفادة  يف  حقه  من 
عــنــوان  حتــت  دولــيــة  نـــدوة  احلـــزب  ينظم  الــوطــنــي،  مــؤمتــره 
يف  وذلــك  والــوســائــل"  األهــداف  األســبــاب،  ــي:  األمم "التضامن 
القوى  من  مجموعة  فيها  تساهم  التي  التضامنية  احلملة  إطار 

العالم. مناطق  مختلف  يف 

تريكنتننتال معهد  مدير  براشاد:  فيجاي   : ومبشاركة  

 ٫ أرض دون  الــفــالحــني  حــركــة  ســتــيــديــل:  ــدرو  ــي ب ــواو  جـ  -
يل ز ا لبر ا
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الشيوعي  احلــزب  بوكهال:  برامش  اجلبهة  دقــه:  ابو  مرمي 
لي  لنيبا ا
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اإلطــارات  من  عدد  يف  الدميقراطي  النهج 
وحقوقية  ســيــاســيــة  لــقــوى  التنسيقية 
إطار  بناء  على  ويعمل  وغيرها  ونقابية 
ــوى املــاركــســيــة. ونــفــس الـــشـــيء يف  ــق ــل ل

. يقيا فر إ
النهج  يــســاهــم  ــي،  ــدول ال املــســتــوى  عــلــى 
وحـــدويـــة  ــرورات  ــ ــي ــ س يف  الـــدميـــقـــراطـــي 

 . مختلفة
يف  الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  يشتغل  هــكــذا 
مئات  تضم  التي  للشعوب  العاملية  القمة 
واجلمعوية  والنقابية  السياسية  املنظمات 
احلملة  يف  بقوة  ويشارك  القارات.  كل  من 
االمبريالية،  ملناهضة  املستمرة  العاملية 
القمة  أطلقتها  والتي  منطقتنا،  يف  خاصة 
نهج  حــركــة  جــانــب  إلــى  للشعوب  العاملية 
واملــســيــرة  كامبسينا(  )الفــيــا  الــفــالحــني 
ــو  ــاول ــاو ب ــدى سـ ــت ــن لــلــنــســاء وم ــيــة  ــعــامل ال
الالتينية  بأمريكا  الشيوعية  لــألحــزاب 
شهدت  ــد  وق األوروبــــي...  الــيــســار  وحــزب 
مهمة  دينامية  واملغاربية  العربية  املنطقة 
تضامنية  إعالمية  حــمــالت  تنظيم  عبر 
ومهرجانات  وقطاعية  سياسية  ونــدوات 

والتضامن.  للمقاومة 
ضرورة  لطرح  الدميقراطي  النهج  وبادر 
يف  الثورية  السيرورات  مع  القمة  تضامن 
إرسال  خالل  من  واملغاربي  العربي  العالم 
القمة  وتتوفر  واجلزائر...  للسودان  وفود 
أهم  مــن  ــدول  ال مــن  عــدد  يف  ــدارس  م على 
ــي.  ــا نــشــر قــيــم الــتــضــامــن األممـ ــه ــداف أه
لــلــرأســمــالــيــة  ــض  ــاه ــن ــضــل خــطــهــا امل ــف وب
تلعب  ان  لــلــقــمــة  ميــكــن  ــة،  ــي ــال ــري ــب واإلم
ضد  العاملية  اجلبهة  بــنــاء  يف  هــامــا  دورا 
الوطني  التحرر  مهام  الجناز  االمبريالية 

االشتراكية.  إلى  االنتقال  بأفق 
الندوة  يف  الدميقراطي  النهج  ويشارك 
املاركسية- واملنظمات  لألحزاب  الدولية 
الـــعـــشـــرات مــن  ــم  ــض الـــتـــي ت الــلــيــنــيــنــيــة 
وتــقــدم  الـــقـــارات  مختلف  ــن  م املــنــظــمــات 
الـــدعـــم والـــتـــضـــامـــن مـــع الـــشـــعـــوب مــن 
"الــوحــدة  ملجلة  ونشرها  مواقفها  خــالل 

 . " ل لنضا ا و
بناء  سيرورة  الدميقراطي  النهج  يعتبر 
الــســيــرورات  أهــم  ــدى  أح ماركسية  أممية 
بناء  سيرورة  بجانب  عليها  يشتغل  التي 
التي  الــعــامــلــة  للطبقة  املــســتــقــل  احلـــزب 
التحرر  مهام  اجنــاز  يف  حاسمة  يعتبرها 
الــوطــنــي والــدميــقــراطــيــة واالشــتــراكــيــة 
وتــوحــيــد  ــاء  ــن ب ســـيـــرورة  يف  ــة  ــم ــاه ــس وامل
للجماهير  املستقلة  الــذاتــيــة  املنظمات 
جــبــهــة  بـــنـــاء  يف  واملــســاهــمــة  الــشــعــبــيــة 
بناء  أن  يعتبر  كما  الشعبية.  الطبقات 
ــة يــرتــبــط أشــد  ــي ــس ــارك ــذه األممــيــة امل هـ
ضد  اجلبهة  وتطوير  بتوسيع  االرتــبــاط 

امريكا.  ورمزها  االمبريالية 

التضامن األممي: األسباب، األهداف والوسائل<<<
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

للعمال  الوطنية  للنقابة  قاسم  سيدي  فرع  عقد 
يوم  املسير  مكتبه  لتجديد  عام  جمعا  الزراعيني 
املغربي  االحتــاد  مبقر  اجلــاري  يناير   11 الثالثاء 
ــاع فــرصــة  ــم ــت ــم وكـــان االج ــاس لــلــشــغــل بــســيــدي ق
الصعيد  عــلــى  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  عــمــل  لتقييم 

اجلامعة  عمل  ومتابعة  واحمللي  واجلهوي  الوطني 
القطاع  شغيلة  جانب  الى  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
ومع  الفالحة  لوزارة  التابعة  واإلدارات  املؤسسات  يف 
صمت  دقيقة  الــوقــوف  وبعد  الكادحني  الفالحني 
ــدارس  وفـــاء لـــروح الــعــامــلــة صــبــاح ديــنــار ،وبــعــد ت
اجلمع  فان  العمل  افــاق  واستعراض  العمال  أوضــاع 
والعامالت  والوطني  احمللي  العام  الرأي  يبلغ  العام 
يف  الفالحي  القطاع  وشغيلة  الــزراعــيــني  والعمال 

يلي: ما  اإلقليم 

آيت  شتوكة  يف  إخــوانــنــا  مــع  املطلق  تضامنه   -
شهيدة  ورفقيات  ورفاق  ألسرة  احلارة  وتعازيه  باها 
بتغول  ويــنــدد  ديــنــار  صــبــاح  واحلــكــرة  االســتــغــالل 
ومعاناة  الفقيدة  مأساة  عن  املسؤولة  أزورا  شركة 

املعتصمني.   زمالئها 

للحملة  الكبير  بالنجاح  اعــتــزازه  عــن  يعبر   -
للعمال  الوطنية  النقابة  نفذتها  التي  الوطنية 
يعتبرها  و  املاضي  دجنبر   19 و  8 بني  ما  الزراعيني 
التابعة  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  اســتــمــرار  عــلــى  دلــيــال 
فضح  أجــل  مــن  مكافحا  وحــدويــا  إطـــارا  جلامعتنا 
الــزراعــيــني  للعمال  املـــزري  الــواقــع  عــن  املــســؤولــني 
ــاواة  ــس امل مــقــدمــتــهــا  ويف  مــطــالــبــهــم  ــن  ع والــتــعــبــيــر 
مع  الفالحي  القطاع  يف  لألجور  ــى  االدن احلــد  بني 

األدنى  احلد  يف  والزيادة  القطاعات  باقي  يف  نظيره 
القار  الشغل  وضمان  درهم   2000 غاية  الى  للمعاش 

النقابية. واحلريات  والالئق 

يف  بالزيادة  الشغل  وزارة  العام  اجلمع  يطالب   -
سيدي  إقليمة  ملديرية  يف  الشغل  مفتشي  عــدد 

والفردية  اجلماعية  الشكايات  تراكم  ملواجهة  قاسم 
االقليمية  املديرية  ومد  التفتيش  زيارات   وتعزيز 
قانون  تطبيق  فــرض  على  العمل  بوسائل  للشغل 

املخالفني. وردع  عالته  على  الشغل 

املنطقة  يف  الزراعيني  العمال  مطالبة  يجدد   -  
غرب،كاب  شركات:سيتروما،كاب  عمال  بإنصاف 
أكري  جــود  وشركة  الدولية  أكــرو،أودميــا،الــشــركــة 
املصاحلة  للبحث  االقــلــيــمــيــة  الــلــجــنــة  وبتفعيل 
ونخص  عليها  احملالة  القضايات  من  عدد  ملعاجلة 

أوماللة. أمالك  شركة  بالذكرملف 

شركات:  يف  إخواننا  مع  الفرع  تضامن  يجدد   -  
ــري  ــاك وهــالــســطــا ومــلــيــح أك ــالك أومـــاللـــة  وسـ أمـ
يف  أكـــري  زالغ  وعــمــال  وبــلــقــصــيــري  الــقــنــبــطــرة  يف 
باها  آيت  شتوكة  يف  وروزافلور  وصوبروفيل  إميوزار 
من  وغــيــرهــا  تــاميــة  اوالد  يف  ــت  ــارودان ت وحــوامــض 
الزراغيني  والعمال  العامالت  وصمود  نضال  مواقع 
املسؤولية  ويحمل  واالستغالل  القهر  مواجهة  يف 
أوضــاع  اليه  آلــت  ما  يف  الفالحية  التنمية  لوكالة 
شراكة  مشاريع  عليها  فشلت  التي  الضعات  عمال 

اخلواص. مع  الدولة 

االتفاقات  تنفيذ  يف  باإلسراع  احلكومة  يطالب   -
اجتماعي  حـــوار  وبــفــتــح  مركزيتنا  مــع  الــســابــقــة 
العمال  ملطالب  لالستحابة  مناسبة  يكون  عاجل 

العاملة. الطبقة  شرائح  وباقي  الزراعيني 

سيدي  يف  لــزراعــني  العمال  تضامن  عن  يعبر   -  
اجلهوية  املــديــريــة  يف  إخــوانــنــا  مــع  املطلق،  قــاســم 
للمكتب  اجلهوية  املديرية  ويف  القنيطرة  يف  للفالحة 
الغدائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
املنطقة  يف  الــكــادحــني  الــفــالحــني  ــع  وم ــر  ــادي أك يف 
الكايف  الدعم  من  متكينهم  الى  فالحة  وزارة  ويدعو 
املطرية  للتساقطات  الكبير  التأخر  نتائج  ملواجهة 
وتراكم  واحملروقات  واألسمدة  للبذور  املهول  والغالء 

الديون.

العام  اجلــمــع  بنجاح  املجتمعون  يــنــوه  وخــامتــا 
يف  الــزراعــيــني  والــعــمــال  الــعــامــالت  عموم  ويــدعــون 
النقابة  إطار  يف  وتضامنهم   وحدتهم  لتعزيز  االقليم 
مكتسباتهم  حلماية  الزراعيني  للعمال  الوطنية 
اجلامعة  وإشعاع  قوة  وتعزيز  مطالبهم  وحتقيقق 
كإطار  دورهــا  لتواصل  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
القطاع  شغيلة  خــدمــة  يف  مكافح  وحـــدوي  نقابي 

بالدنا. يف  الفالحي 

العام  الجمع 

الجديدة التشكيلة  عن  اإلعالن  بالغ 

يف  الزراعيني  للعمال  الوطنية  النقابة  فرع  ملكتب 
قامس سيدي 

للعمال  الوطنية  للنقابة  قاسم  سيدي  فرع  عقد 
الوطنية  اجلامعة  لــواء  حتث  املنضوية  الزراعيني 
 2022 يناير   11 الــثــالثــاء  ــوم  ي الــفــالحــي  للقطاع 
أوضاع  تدارس  على  انصب  الذي  العادي  العام  جمعه 
بالتوسع   والتنويه  املنطقة  يف  الزراعيني  العمال 
تسجيله   وبعد  الوطنية  النقابية  لفرع  التنظيمي 
املستوى  على  التوجيهية  والتوصيات  للخالصات 
العام  اجلمع  أفــراز  والنضالي  والتنظيمي  املطلبي 
على  تشكيلته  جاءت  للفرع  جديدا  مسيرا  مكتبا 

التالي:  النحو 

القطيب  :الناجي  العام  الكاتب   -

الحق  وعــبــد  :محمدعيك  الــعــام  الكاتب  ــواب  ن  -
الهيمتي. وسعيد  الشعييب 

مطيع  املال:محمد  أمني   -

الدرقويش املال:مبارك  أمني  انئب    -

كرابو  اإلداري:احمد  الكاتب    -

بلعباس االداري:مبارك  الكاتب  انئب    -

زايد،لقباب  مصىف،بعطاوي  املستشارون:انوانو   -
الرحمي،البكار  عبد  محسن،وعدودي  الحسن،فقري 

الدين. نور  الكبري،رشكة 

النقابة الوطنية للعامل الزراعيني تطالب بإنصاف العامل ضحايا فشل الرشكات 

املستحوذة عىل أرايض الدولة

سيدي قاسم 
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النقابي  املكتب  اتخذه  الــذي  القرار  مع  تفاعال 
للشغل  الــدميــقــراطــيــة  لــلــكــونــفــدرالــيــة  املــوحــد 
عامالت  و  عمال  بخوض  القاضي  و  سامير،  بشركة 
باب  من  حفاة  واملشي  الطعام  عن  إلضراب  الشركة 
 18 الثالثاء  يوم   ، الساحلية  الطريق  إلى  الشركة 
االجتماعية  األوضاع  على  احتجاجا   2022 يناير 
اجلهات  جتاهل  على  و  الشركة،  ملستخدمي  املزرية 
الناجمة  الكارثية  للتداعيات  املعنية  احلكومية 

هذه  مع  تفاعال  و   ، القضية  هذه  معاجلة  عدم  عن 
النهج  فــرع  يف  فإننا  املشروعة،  النضالية  اخلطوة 

: باحملمدية  الدميقراطي 
املــوحــد  الــنــقــابــي  املــكــتــب  ــرار  قـ عــالــيــا  نحيي   -
سامير  بشركة  للشغل  الدميقراطية  للكونفدرالية 

. النضالية  اخلطوة  لهذه  الداعي 
الضرورية  النضالية  املبادرة  هذه  عاليا  نثمن   -
سامير  شركة  بقضية  املعنية  اجلهات  جتاهل  لفضح 
هذا  أحــرار  و  حــرائــر  و  الشركة  نقابيي  لــنــداءات 
املزرية  االجتماعية  الوضعية  بخصوص  الــوطــن 

. لشغيلتها
الرفاق  و  الرفيقات  بكافة  احمللية  الكتابة  تهيب   -
االنــخــراط  ــل  اج مــن   ، ــاء  ــدق و األص والــصــديــقــات 
املعركة  هذه  إجناح  يف  املكثفة  املشاركة  و  امليداني 

. النضالية 
تضامننا  الــدميــقــراطــي  النهج  ــرع  ف يف  ــدد  جن  -
شركة  عــمــال  و  عــامــالت  مــع  والــالمــشــروط  املطلق 
شركة  مصير  أن  و  املــشــروع  نضالهن/هم  يف  سامير 
لهذه  الوحيد  احلل  أن  نعتبر  و  جميعا  يهمنا  سامير 
شروط  توفير  و  الشركة  تأميم  يف  يكمن  املعضلة 

العمال. و  العامالت  مبساهمة  دميقراطيا  تسييرها 
ما  يف  املسؤولية  كامل  احلكومة  و  الدولة  نحمل   -
محاسبة  ضرورة  مع  سامير،  شركة  وضعية  اليه  الت 

املصيرية. الوطنية  القضية  هذه  يف  املتورطني 

النهج الدميقراطي يتضامن 

عامل رشكة السامري

احملمدية 

من  الــتــقــاريــر  مــن  مبــجــمــوعــة  تــوصــلــنــا 
ببلدية  اجلمعية  منخرطي  ومن  مواطنني 
بعضا  )نذكر  احلوز  إقليم  عمالة  امزميز 
عميقة  اختالالت  الى  تشير  هنا(؟  منها 
جودة  يف  احلق  ضرب  اجتاه  يف  كلها  تدفع 
الذي  االمــر  الكرامة  شــروط  وفــق  احلياة 
يختلف  ال  مركزا  امزميز  بلدية  من  جعل 
من  باالقليم  احلضرية  املراكز  باقي  عن 
وصعوبة  املعيقات  وتراكم  الهشاشة  حيث 

لتجاوزها. محتملة  سيناريوهات  تخيل 
امزميز  تشكل  أن  املفترض  من  كان  لقد    
عليه  تتوفر  ملا  باالقليم  للتنمية  قاطرة 
وبشرية  وفالحية  طبيعية  معطيات  من 
مركزا  تكون  وان  اجلهة   مركز  من  ولقربها 

لالقليم. االشعاع  يعطي 
السؤال  طرح  إلى  بنا  يؤدي  الذي  االمر 

: لي لتا ا
من  بــاعــتــبــارهــا  امــزمــيــز  تــســتــحــق  ــل  ه
التحرير  وجــيــش  املــقــاومــة  مــراكــز  اقــوى 
الوطنية  الرموز  من  الكثير  اجنبت  والتي 

املصير؟ هذا  والسياسية 
ــشــاكــل املــشــار إلــيــهــا يف  ومـــن جــمــلــة امل

: ير ر لتقا ا
والـــذي  ــي  ــوع ــب االس ــوق  ــس ال - وضــعــيــة 
الصحية  السالمة  شروط  أغلب  اليراعي 
ــف الــصــحــي  ــوص ــت ــس ــن امل وكــــذا قـــربـــه مـ
مايشكله  مــع  القبطية  مــاريــة  ومــدرســة 
خصوصا  معا  لهما  وارباك  ازعاج  من  ذلك 

االسبوعي. السوق  يوم 
تشكله  ما  مع  الضالة  الكالب  انتشار   -
وخاصة  الساكنة  عــمــوم  على  خطر  مــن 
ماثلة   مــازالــت  اوريــكــا  وضحية  االطــفــال 
لها  حــل  إيــجــاد  بــضــرورة  تــذكــرنــا  امــامــنــا 

االقليم. مستوى  على 

لــلــســعــار   املـــضـــاد  ــل  ــص امل ــر  ــوف ت ــدم  عـ  =
املوارد  يف  للنقص  شهادات(اضافة  )حسب 

اخلدمات. وجودة  البشرية 
)للمدينة(  التحتية  البنية  يف  النقص   -
حق  تضمن  وفــضــاءات  عمومية  ــارة  إن من 
عمومية  )حــدائــق  الترفيه  يف  الساكنة 

القرب(. مالعب 
توفير  وعدم  واجلــوالن  السير  مشكل   -
عــالمــات الــتــشــويــر وكــذا الــفــوضــى الــذي 
ــات  ــدراج ال أصــحــاب  بــعــض  فيها  يتسبب 

. ية ر لنا ا
-  االكتظاض الذي تعرفه جل املؤسسات 

الثالث(  )باسالكها  التعليمية 
نقطة  يشكل  ــذي  وال املــدرســي  النقل   -
يغيب  والــذي  عموما(  )باالقليم  ســوداء 

الكرامة. شرط  فيه 
وحاملي  الشباب  وجه  يف  االفق  انسداد   -
نواة  على  املدينة(   ( توفر  لعدم  الشهادات 
استيعاب  على  قـــادرة  صلبة  اقــتــصــاديــة 

الشغل. فرص  وخلق  البطالة 
من  يشكله  وما  العمومي  امللك  احتالل   -

. ت تبعا
؛ وعليه 

حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلــمــعــيــة  يف  فــإنــنــا 
احلوز: اورير/  ايت  فرع  االنسان 

على  بــامــزمــيــز  رفــاقــنــا  عــالــيــا  نحيي   -
عــودة  أجــل  مــن  املــبــذول  الكبير  املــجــهــود 
املناضلني  من  عدد  استعادة  وكذا  اجلمعية 
رصــد  و  لــالشــتــغــال  ــة  ــب ــرغ وال ــة  ــوي ــي احل
بقوة  واالنـــخـــراط  اخلــروقــات  ومــتــابــعــة 

للجمعية. احلقوقية  الدينامية  ضمن 
تهييء  على  الرفاق  عمل  عاليا  نثمن    -
لالعالن  واملوضوعية  الذاتية  الــشــروط 
يف  بامزميز  احمللية  اللجنة  تشكيل  عــن 

االجال. اقرب 
املدينة)منتخبني  عن  املسؤولني  ندعو   -
وفــق  كــل  الــتــحــرك  إلــى   ) سلطة  ــال  ورجـ
ومعاجلة  مــواجــهــة  ــل  اج مــن  صــالحــيــاتــه 
يراعي  مبــا  ــاله  اع املــطــروحــة  االشــكــاالت 
الــعــيــش داخــل  الــســاكــنــة يف  ــق  كــرامــة وح
الدولة  خطابات  ويعكس  يحترمهم  فضاء 
التعامل  عن  والكف  الكرمي  العيش  حول 

فقط. انتخابي  كرصيد  الساكنة  مع 

ساكنة امزميز تعاين من اختالالت 
يف التسيري 

امزميز 
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب
يعيش العالم على وقع تفشي جائحة كورونا على 
مليون   317 من   أكثر  أصيب   حيث   العاملي  املستوى 
نسمة عامليا بينما وصل عدد الوفيات ما يناهز 5.51 

ماليني  وفاة.
العاملية  الصحة  املنظمة  أعلنت  ثانية,  جهة  من 
معززة  بجرعات   -19 كوفيد  جائحة  مكافحة  أن 
قابلة  استراتيجية  ليست  احلالية  اللقاحات  من 
انتقال  متنع  لقاحات  إلى  أيًضا  ودعــوا   ، للتطبيق 

العدوى بشكل أفضل.
عن  املــســؤولــني  اخلــبــراء  مــن  املجموعة  وقــالــت 
"إن   ، كورونا  فيروس  ضد  اللقاحات  على  اإلشــراف 
استراتيجية التطعيم القائمة على التذكير املتكرر" 
باللقاحات األولى "من غير املرجح أن تكون مناسبة 

أو قابلة للتطبيق".
بقليل  أسابيع  ستة  من  أكثر  بعد  أنــه  وأضــافــت 
البيانات  تتقارب   ، إفريقيا  جنوب  يف  حتديده  من 
نقل  يتم  نقطتني:  حــول  البلدان  من  العديد  من 
املتغيرات  فئة  حتت  يندرج  الــذي   -  Omicron
أسرع  بشكل   - العاملية  الصحة  ملنظمة  للقلق  املثيرة 
أنه  ويبدو   ، دلتا   ، سابًقا  السائد  املتغير  من  بكثير 

تسبب أشكااًل أقل حدة من املرض بشكل عام.
والحظ خبراء املنظمة العاملية للصحة "ومع ذلك 
البيانات  من  مزيد  على  للحصول  حاجة  هناك   ،
حول فعالية اللقاحات ، ال سيما فيما يتعلق بدخول 

املستشفيات ، واألشكال احلادة للمرض والوفيات".
نقطة مهمة: من غير املعروف ما إذا كان هذا أقل 
خطورة على ما يبدو يأتي من اخلصائص اجلوهرية 
يصيب  أنه  بحقيقة  مرتبًطا  كان  إذا  أو   ، للمتغير 
عن   ، بالفعل  جزئًيا  حتصينهم  مت  الذين  السكان 

طريق اللقاح أو عدوى سابقة.
و إلنهاء الوباء أعلنت املنظمة إنه لتحقيق ذلك ، 
سكانها  من   70٪ تطعيم  إلى  الدول  جميع  ستحتاج 
ال  الهدف  هذا  لكن   .2022 عام  منتصف  بحلول 
إعطاء  مت   ، العاملي  الصعيد  على  املنال.  بعيد  يزال 
لـ  املضادة  اللقاحات  من  جرعة  مليارات   8 من  أكثر 

Covid يف 219 دولة أو منطقة على األقل.
متديد حالة الطوارئ ابملغرب

“الطوارئ  حالة  عن  املغربية  احلكومة  أعلنت 
 31 اجلــمــعــة  يـــوم  ــن  م إضــافــيــا،  شــهــرا  الصحية” 

دجنبر2021 إلى غاية 31 يناير 2022
املتمثلة يف  و  السابقة  مع اإلبقاء على اإلجراءات 
منع جميع املهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية 
مواصلة  مع  كورونا.  فيروس  انتشار  ملنع  البالد  يف 
االحتياطات  كافة  اتخاذ  على  واحلــرص  االلــتــزام 
احملققة،  املكتسبات  على  يحافظ  مبا  االحترازية 
الطبيعية  للحياة  التدريجية  العودة  يف  ويساهم 

بالبالد".
عدد اإلصاابت و توزيعها حسب الجهات

االجتماعية  واحلــمــايــة  الصحة  وزارة  أعلنت 
 5518 تسجيل  عن   2022 يناير   12 بتاريخ 
خالل   19  - كوفيد  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
اإلجمالي  العدد  ليرتفع   ، املاضية  ساعة  الـ24 

إجــراء  مت   .1017560 إلــى  ــدوى  ــع ال ــاالت  حلـ
22254 اختباًرا جديًدا ، ليرتفع العدد اإلجمالي 
ما  و  الوباء  انتشار  بداية  منذ   10133872 إلى 
البيانات  يف  املسجلة  احلاالت  عدد  انخفاظ  يفسر 
كون  و  املنجزة  االختبارات  عدد  قلة  هو  الرسمية 

أغلبها غير مجاني. 

فقد   ، شفائهم  عن  امُلعلن  األشــخــاص  عــدد  أمــا 
24 ساعة ليصبح  1711 خالل  ارتفع مت تسجيل 
الشفاء  معدل  بلغ  و   ،  956544 اإلجمالي  العدد 

وصل إلى 94 ٪.
وفاة  حــاالت   8 تسجيل  عن  الــوزارة  أعلنت  كما 
يبلغ  وبذلك  املاضية.  ساعة  الـ24  خالل  جديدة 
اجلــديــد  ــا  ــورون ك فــيــروس  بسبب  الــوفــيــات  عــدد 

14935 حالة ويبلغ معدل الفتك 1.5٪.
العدد  بلغ  فقد  النشطة  احلـــاالت  وبخصوص 
و  اخلطيرة  احلــاالت  عدد  أما   46081 يناهز  ما 
بتسجيل   368 اإلجمالي  العدد  فوصل  احلرجة  
حالة   130 منهم    ، ساعة    24 خــالل  حالة   90
واحدة حتت التنفس االصطناعي و 10 حالة حتت 
إلى  كذلك  وأشار  االختراقي.  االصطناعي  التنفس 
إلى  ارتفعت  كوفيد  اإلنعاش  أسرة  إشغال  نسبة  أن 

.7٪
التطعيم  عملية  ــن  م املستفيدين  عـــدد  بــلــغ 
24603530  للجرعة األولى ، و 22991266  

للجرعة الثانية و 3628856  للجرعة الثالثة.
الــجــديــدة  لــلــحــاالت  تــوزيــع تفصيلي  يــلــي  فيما 

حسب الجهات:

2514 حالة   : الــبــيــضــاء-ســطــات  ــــدار  الـ جــهــة   -
إصابة و 4 حاالت وفاة.

1294 حالة  جــهــة الــربــاط - ســا - الــقــنــيــطــرة:   -
إصابة و 4 حاالت وفاة.

- جهة مبراكش أسفي:752 حالة إصابة .

- جهة سوس ماسة: 267 حالة إصابة.
- جهة فاس مكناس : 196 حالة إصابة.

-  جهة طنجة تطوان الحسمية : 187 حالة إصابة.
-  جهة بين مالل خنيفرة : 133 حالة إصابة.

-  جهة الرشق : 73 حالة إصابة.

-  جهة وادي الذهب : 29 حالة إصابة.
-  جهة درعة اتفياللت : 26 حالة إصابة.

-  جهة العيون الساقية الحرماء : 24 حالة إصابة .
-  جهة كلممي واد نون : 23 حالة إصابة.

متوفرة  العالجي  الروتوكول  من  ــة  أدوي ابملغرب 
كافية بكميات 

األدوية األساسية املنصوص عليها يف البروتوكول 
 COVID-19 ــاالت  ح إلدارة  باملغرب  العالجي 
وزارة   ، الطلب  لتغطية  كافية  بكميات  متوفرة 

الصحة واحلماية االجتماعية مقيدة اليوم.
الوطني من األدوية من  أنه املخزون  و أكدت على 
البروتوكول العالجي مؤكدة أن الكميات املتوفرة من 
واألزيثروميسني  الكلوروكني  وخاصة  األدوية  هذه 
والباراسيتامول.  د  وفيتامني  ج  وفيتامني  والزنك 

والهيبارين كافيني لتلبية الطلب.
كوفيد - 19: هل تؤخذ الجرعة الرابعة من اللقاح يف 

االعتبار ابملغرب؟

هذا  يف  اإلبراهيمي  الدين  عز  البروفيسور  أكد 
احلالي  الوقت  يف  قائمة  تزال  ال  مسألة  أن  الصدد 
الفنية  اللجنة  لعضو  بالنسبة  أســـاس.  أي  دون 
يقوم  املغربي  الصحة  "بروتوكول  فإن   ، والعلمية 
جرعة  إلى  باإلضافة  اللقاح  من  جرعتني  أخذ  على 
يذكر  لم  التي  الوحيدة  الدولة  أن  وأضاف  تقوية". 
خففت   ، الرابعة  اجلرعة  يف  فكرت  والتي   ، اسمها 

قرارها مؤخًرا حتى إشعار آخر.

عزيزة الرامي
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السياسية

مأزق األنظمة السياسية يف البلدان العربية واملغاربية

ومداخل برنامج التغيري الدميقراطي الشعبي
التحرر  أجل  من  الطويل  نضالها  يف  الشعوب  حركات  تعرف 
جبل  )مثل  عميقة  سيرورات  واالشتراكية   والدميقراطية 
اجلليد( الظاهر منها ال يعكس دائما عمق الكيمياء املتفاعلة 
للصراع الطبقي و تأثيراته الوطنية واجلهوية و الدولية ، وهذا 
التناقض بني الظاهر للعني املجردة و اجلوهر احلي احملتاج إلى 
اجلسم  يف  املعتملة  التناقضات  لفك  الديالكتيك  معاول  كل 
املجتمعي لدول رأسمالية األطراف التبعية العربية و املغاربية 
، و الذي يجعل بعض املناضلني  ومثقفي البورجوازية الصغيرة 
ونعتها  الشعوب  نضاالت  من  أحيانا  التشاؤم  إلــى  يندفعون 
بأقدح النعوت إما علنا أو يف الكواليس و يرون يف ذلك تنفيسا 
التضحيات  النفس وعن  الطويل  النضال  و عزاء عن  وتعويضا 
النهاية  يف  تقهر  ال  الشعوب  إرادة  كــون  يف  املطلوبة  والثقة 
متناول  يف  ليس  اإلرادة  هذه  وأن  للكلمة(  التاريخي  )باملنطق 
متناول   يف  حتى  ال  و  التأمل  علياء  يف  القابع  املثقفاتي  التنبؤ 
املفرطة  املتعب و حركيته  اليومي  النضال  املنغمس يف  املناضل 
بدون أهداف استراتيجية للتثوير و ال تنظيم محكم و ال نتائج 
سياسية تذكر ، أو يف أحسن األحوال بنتائج و مكتسبات هزيلة 

و قابلة دائما للتراجع.
واملغاربية  العربية  لألنظمة  البنيوي  املأزق  مظاهر  هي  فما 
األوراق  بلعب  املجهول  نحو  الــهــروب  سياسات  نفسر  وكيف 
املهني  واالنبطاح  الكاملة  التبعية  جعبة  يف  املتبقية  األخيرة 
البرنامجية  املكونات  هي  ما  ثم  ؟  والصهيونية  لالمبريالية 

األساسية للبديل الدميقراطي الشعبي ؟
يف أزمة ومآزق األنظمة العربية و املغاربية :   

ال  بنيوية  بأزمة  العربية  و  املغاربية  واألنظمة  الدول  متر 
محيد عنها إال بكلمة ثورية نسجتها السيرورة الثورية حلركة 
تطرح  اجلدلي  املادي  التحليل  يف  لكن   '! إرحل   '  : يريد  الشعب 
بعض  أم  النظام  هل  ؟  يرحل  أن  يجب  من   : التالية  األسئلة 
رموزه ؟ و هل هناك أداة بديلة ملرحلة ما بعد الرحيل ؟ و هل 
هي حزب أم جبهة أم كوكتيل ؟ ثم ما هو البرنامج الدميقراطي 
لتطلعات  فعال  يستجيب  وهل  ؟  الساحة  يف  املطروح  الثوري 
طرف  من  الدميقراطي  للمشروع  اخليانات  ظل  يف  اجلماهير 

شرائح طبقية و نخب ادعت متثيله بل قيادته ؟
يف معامل األزمة البنيوية لألنظمة السائدة:

- استمرار نفس منط اإلنتاج الكولونيالي مبسحات ودرجات 
مختلفة

-  تقييد األنظمة و الشعوب بأوفاق استعمارية استراتيجية 
سابقة ) سايكس بيكو ،وعد بلفور و االتفاقيات املذلة إلنهاء 
احلمايات االستعمارية( و اتفاقيات حديثة مكبلة لالقتصادات 
و األنظمة و منها التطبيع املعمم مع الكيان الصهيوني و تكريس 

التبعية االقتصادية والسياسية.
األنظمة  على  العسكريتارية  النزعة  و  اجليوش  هيمنة   -
عسكرية  بورجوازية  وتشكل  االقتصاد  يف  اجليش  وتدخل 
املالي  والفساد  السلط  بنيات  مع  مصاحلها  تتداخل  ريعية 

والسياسي و التبعية 
-  فشل سيرورات التغيير من فوق يف ظل نفس منط اإلنتاج 

الرأسمالي و العجز عن فك االرتباط البنيوي 
الوطنية  للثروات  املتصاعد  و  املتواصل  و  املتواتر  النهب   -

والفساء املستشري من خالل محاوالت فك االرتباط 
- دق طبول احلرب انطالقا من مخلفات املشاكل احلدودية 

والسياسية التي خلفتها املرحلة الكولونيالية أو ما بعدها
)مثال  احلمقاء  بالشعبوية  القومية  الشعبوية  تعويض    -
مصر وتونس ...( وغيرها والتي باإلضافة إلى التحليل الطبقي 
من  للحاالت  النفسي  التحليل  إلــى  حتتاج  فهي  والسياسي 
والفاسدة  املتعفة  الكبرى  للبورجوازيات  السياسية  القيادات 

واحلمقاء . 

الدميقراطية  واملــشــاريــع  الوطنية  الــدولــة  بناء  فشل   -
واستراتيجيات التنوير من فوق

تكريس  يف  الــديــن  الستغالل  حــد  وضــع  عمليات  فشل   -
والفشل  الديكتاتورية  إنتاج  وإعــادة  واالضطهاد  االستغالل 
داخل  من  علمانية  وبناء  الدين  عن  الدولة  حياد  فرض  يف 

التجربة النضالية للشعوب العربية و املغاربية
- فشل محاوالت اإلصالح البورجوازية يف القرن 19  و فشل 
الطبقات  20 من طرف  القرن  الرهان على "اإلصالح" يف  تكرار 

الوسطى .
يف  العرقية(  و  )الدينية  الهوياتية  احلركات  أغلب  فشل   -

على  قدرتها  وعدم  والتبعية  الرجعية  احملــاور  عن  االنفصال 
الشعبي  الدميقراطي  التغيير  مشروع  يف  الثوري  االنخراط 
بعيدا عن التكفير  والعصاب الديني و العرقي املتخلف )الهوية 

ذات البعد األحادي هي منتوج فكري لليمني املتطرف( 
- فشل اليسار اإلصالحي يف التغيير من فوق و اندماج أغلب 

فصائله يف بنيات النظام السائد
- استمرار موجات اليسار املاركسي و اللينيني يف العمل على 
التغيير من حتت و تقدمي النضاالت املريرة و البطولية رغم كل 
العوائق : غياب قاعدة ارتكازية ، القمع املمنهج ، تراجع الفكر 
االشتراكي ، هجوم النيوليبرالية الكاسح ، هجر بعض فصائله 
بالفكر  عنها  واالستعاضة  اجلماهير  تنظيم  ملهمة  مثقفيه  أو 
التأملي أو بنزعة التييئيس من حركة اجلماهير أو ب'احلركة 
كل شيء و الهدف ال شيء' أو حتى أحيانا بالسقوط املدوي يف 

براثني ريع األنظمة و 'املجتمع املدني' امللغوم .
كون  رغم  اجلماهيرية  للعزلة  األنظمة  وإدراك  إحساس    -
األنظمة  هذه  يجعل  مما  اجلاهزية  تنقصه  الثوري  البديل 
االمبريالية  أحضان  يف  الكلي  االرمتــاء  على  تراهن  املذعورة 

والصهيونية حلمايتها من النهوض الثوري القادم 
-  تعمل اإلمبريالية على إعادة تأجيج اخلالفات والصراعات 
للصهيونية   قــدم  موطأ  خللق  لتسريع  األنظمة  بعض  بــني 
حكم  بــروز  دون  واحليلولة  األنظمة  تركيع  مهمة  وتوكيلها 

دميقراطي شعبي يشكل قاعدة ارتكازية للباقي . .
-  يف مقابل أورام التخلف االنبطاح و الهرولة نحو املجهول 
دائما  واملغاربية  العربية  الشعوب  نضاالت  سيرورة  أن  جند 
من  السطح  إلى  تطفو  يريد"  "الشعب  حركة  سيرورة  و  متقدة 
حني آلخر متفرقة يف املكان و الزمان لكن تعزف نغمة واحدة : 

الشعب يريد التغيير الدميقراطي الشعبي .
يف البديل الدميقراطي الشعيب :   

- لقد عرفت املجتمعات العربية و املغاربية سيرورات ثورية 
وبناء  التقليدية  الكولونيالية  من  التخلص  محاوالت  أوالها 
العربية وحلقها  الظهر للشعوب  ، لكن إعطاء  الوطنية  الدولة 
الطبيعي يف عمليات تقرير املصير االقتصادي و السياسي جعل 
التام مما جعل  البوار  و  كل املشاريع احلاكمة تصاب باإلفالس 

الرحيل  بضرورات  بوضوح  تطالب  الثانية  الثورية  السيرورة 
 ، العاجزة  و  املستبدة  و  الفاسدة  األوليغارشية  األنظمة  لهذه 
و احمليط  التحرر  التي صاحبت حركات  البنيوية  العوائق  لكن 
بعد  الكبرى  اإلمبريالية  الرأسماليات  لصالح  املتغير  الدولي 
املضادة  القوى  قــدرة  توطني  يف  ساهم  الباردة  احلــرب  نهاية 
رغم  حقيقية  دميقراطية  نحو  االنتقال  إجهاض  على  للثورة 
النزول املالييني للجماهير إلى الشارع يف العديد من الدول ... 
الدميقراطي  التغيير  برنامج  يف  املطلوبة  املهمات  هي  فما 

الثوري ؟ و ما هي املداخل األساسية إلجنازها ؟
الشعبي  الدميقراطي  للتغيير  ثوري  سياسي  برنامج  أي  إن 
طرح  بدون  التحقق  ميكنه  ال  الوضع  تشخيص  استطاع  مهما 
القضايا التالية على جدول أعماله ، و هي القضايا املتمفصلة 

والغير قابلة للتجزيء ويف مقدمتها :
-  مهمة فك االرتباط و التبعية العمياء و ما يتطلبه ذلك 
من إعداد البرنامج االقتصادي البديل ،الذي يجعل الثروات و 
املوارد تذهب خلدمة التنمية الشاملة و الدائمة للشعب و ليس 

حلسابات األوليغارشيات الفاسدة .
تقوم  التغيير  أن  أي  الشعبية  الدميقراطية  على  الرهان    -
به اجلماهير املنظمة وليس نخبة متارس "املرافعات" الفوقية 

فقط .
االنسان  حقوق  أن  على  التغيير  قوى  كل  إجماع  ضرورة    -
الكونية والشمولية يجب أن حتضى مبكانة السمو على القوانني 

احمللية وتشكل مرجعا ثابتا لها يف النصوص واملمارسات
املعتقدات  اجتاه  الدولة  بحياد  والدفع  العلمانية  اعتبار   -
)علمانية  الشعبي  الدميقراطي  البرنامج  صلب  من  الدينية 
الثوري يف  التغيير  النقاش العمومي لقوى  مستوحاة من صلب 

بلداننا (
الــثــروات  تــوزيــع  وإعـــادة  االجتماعية  الــعــدالــة  جعل    -
االقتصادية  للدميقراطية  األساسي  املدخل  ومجاليا  طبقيا 

واالجتماعية
أحيانا(  الفاشي  )النزوع  األحادي  الهوياتي  البعد  جتاوز   -
الدميقراطي  )البعد  األبعاد  املتعددة  للهوية  البناء  وإعــادة 

للهوية(
والعسكرية  املدنية  الــدولــة  مؤسسات  هيكلة  إعـــادة    -

وتنظيفها من الفساد والريع 
-  االقتناع بأن حل النزاعات املفتعلة ترابية أو غير ترابية 
املساير  الوحدوي  والتطلع  الدميقراطي  املشروع  مع  متمفصل 

إلرادة الشعوب. 
صراع  مخاض  سيكون  املشروع  هذا  حتقق  بأن  االقتناع   -
طبقي ضد األنظمة واألوليغارشيات احلاكمة و ليس بالتحالف 

معها.
الدميقراطي  للبرنامج  املكونة  الرئيسية  العناصر  هذه  إن 
املستمرة  اجلماهيرية  التعبئة  تتطلب  الذي  بالقدر  الشعبي 

فإنها غير ممكنة التحقق بدون :
-  بناء هوية طبقية حلزب التغيير يف ظل النظام الرأسمالي 
الكادحني  لجماهري  املنظم  العاملة  الطبقة  حزب   : املعولم 
واألممية  املحلية  الطبقي  الــرصاع  ســريورات  يف  واملنخرط 

ملقاومة الرأمسالية و أذرعها التابعة .

-  بــنــاء جــبــهــة دميــقــراطــيــة وشــعــبــيــة قــويــة ملــواجــهــة 
الديكتاتوريات و االستبداد و التدخل االمبريالي و الصهيوني، 

و لتوفير اجلاهزية للمشروع البديل 
املجتمعي  املشروع  مع  متمفصل  ثقايف  و  فكري  مشروع    -

الدميقراطي الشعبي بآفاق اشتراكية .

إ.ح
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األوضاع  هتم  اليت  الرتاجعات  وثرية  تسارع  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تواكب 
اليت  الشعبية  الطبقات  املغريب،وخاصة  الشعب  من  واسعة  لجماهري  العامة 

العمومية. السياسات  بطبيعة  مبارشة  تتأثر 

االجمتاعية  الحماية  قضااي  العددعىل  هذا  ملف  صفحات  ذلك،نفتح  وألجل 
تدبري  رهاانت  يف  املخزين  للنظام  الطبقية  السياسات  علهيا.لنسائل  املفرتى 
املخزن  دولة  تستطيع  الشعبية.فكيف  االوساط  يف  تعمقها  يف  اآلخذة  األزمة 
االجمتاعي  األمن  ومضان  للسيادة  فاقدة  وهي  عمومية  سياسات  وضع 
مصالح  لخدمة  عمومية  سياسات  تضع  الدولة  الشعب؟نفس  لعامة 
ميكن  الشعبية.فال  الجماهري  عموم  حساب  عىل  السائدة  الطبقية  الكتلة 

العالج.كيف  مجانية  اىل  والولوج  الصحة  يف  الحق  اىل  نصل  أن  منطقيا 
التبادلية  السلعة  وهو  موحد  ومجاين  جيد  تعلمي  من  نستفيد  أن  ميكننا 
يف  واملواطنني  املواطنات  املخزن،يقبع  دولة  مساء  السوق.تحت  جحمي  يف 
أشباه مساكن تشكل أحزمة للفقر عىل هوامش املدن ويف البوادي،وتضيع 
التشغيل  مشاريع  وأوهام  العطالة  رشاك  يف  الشباب  جماهري  وآمال  أحالم 

الذايت...

املشاركني  من  لثلة  ودراسة  بحث  موضوع  وغريها،هي  القضااي  بعض  تلك 
عمل  من  لقرائنا  ماقدموا  عىل  لهم  العدد،فالشكر  لهذا  الجريدة  ملف  يف 

الدميقراطي.       الهنج  جريدة  لقراء  ممتعة  هام.وقراءة 

هل تستطيع دولة املخزن مضان الحمايةاالجمتاعية ابالرهتان اىل التبعية ومنطق السوق؟

الدولة االجتامعية: بني تفاؤل الشعار ومعضلة واقع الحال

 2021-2026 الفترة  برسم  املقدم  احلكومة  برنامج  متيز 
املواطنني،  حتمي  "دولــة  أسس  إلرســاء  العمل  على  بتأكيده 
أقوى  مغرب  أجل  من  ألولوياتهم،  وتستجيب  كرامتهم  تضمن 
ما  مع  متاما  يتطابق  العنوان  هذا  أن  ويتجلى  انصافا"؛  وأكثر 
بإعطاء  اجلديد"  التنموي  "النموذج  حول  التقرير  به  أوصى 
القضايا االجتماعية أهمية أكبر يف السياسات العمومية. وقد 
مت  التي  العشر  االلتزامات  ضمن  املطمح  هذا  على  التعبير  تـم 
األول،  احملور  من  األول  اجلزء  يف  وخصيصا  بإجنازها  التعهد 

املتعلق ب "تدعيم ركائز الدولة االجتماعية".

 ينص اجلزء األول املذكور على "احلماية االجتماعية مدى 
احلياة" بتوفير ما يلي:

-  تعميم احلماية االجتماعية التي تشمل تعميم احلماية 
لغير  الصحية  التغطية  وتعميم  العاملني  لكل  االجتماعية 

النشطني؛

-  إحداث الدخل االجتماعي لتماسك وكرامة األسر وذلك 
اجتماعية  تعويضات  للمسنني،  الكرامة  مدخول  بتخصيص: 
وضعية  يف  لألشخاص  احلياة  مدى  دعم  و  املعوزة  األسر  لكل 

إعاقة؛

- رعاية صحية جيدة لصون كرامة املواطن وذلك بإجراءات 
متعددة لتحسني فعالية املنظومة الصحية العمومية.

العمومية  السياسات  كل  بفشل  اعترافا  املنحى  هذا  يعد   
التي ظلت تتنامى بشكل  املسألة االجتماعية  السابقة يف حل 
 ، اليوم  حتى  املاضي  القرن  من  التسعينيات  بداية  منذ  مطرد 
بأشكال  الشعبية  للفئات  املتنوعة  االحتجاجات  أكدته  كما 
حركة   .... املعطالني،  الشهادات  حملة  جمعية  )منها:  متطورة 
. ذلك أن مغرب ما بعد التقومي  20 فبراير... حراك الريف ( 
أكثر  سياسات  التباع  فرصة  أعطى  املقّوم(  )املغرب  الهيكلي 
ليبرالية مند مطلع األلفية اجلديدة. هذه السياسات رسخت 
من  شيئا  تغير  لم  التي  التبعية  االحتكارية  الرأسمالية  آليات 
مؤشرات النمو البشري املتدنية كما فاقمت الفوارق من حيث 
ببرامج  الدولة  اكتفت  بينما  املعيشة،  مستويات  و  الدخل  
منها  الغرض  كان  العالجي  الطابع  ذات  محدودة  اجتماعية 

امتصاص السخط الشعبي.

املسألة االجتماعية يف واقع احلال 

اآلن،  دولة"  "شأن  أصبحت  االجتماعية"  "املسألة  أن  يبدو 
أهميتها  إلى  التنبيه  يتم  التي  األولــى  املرة  هذه  ليست  لكن 
مناسبات  هناك  كنت  فقد  االجتماعي.  السلم  على  للحفاظ 
تدوولت فيها مختلف أوجه املسألة صدرت عنها تقارير رسمية 

منها 

االجتماعية  احلماية  توسيع  حــول  الدولية  "املــنــاظــرة 
التي  مستدامة"  بشرية  تنمية  و  اجتماعي  متاسك  أجل  من 

عقدت بالصخيرات يف  18-17 أكتوبر2012 من طرف احلكومة 
اتعاون مع منظمة العمل الدولية ، و "ورشة عمل دولية  بشأن 
طرف  من    2017 نونبر    29 يف  عقدت  االجتماعية  احلماية 
منظمة  مع  واالجتماعيوالبيئيبتعاون  االقتصادي  املجلس 
متت  قد  و   ." فريديريشإيبرت  مؤسسة  و  الدولية  العمل 
سابقة  جلسات  وخــالصــات  الــرشــة  هــذه  مخرجات  صياغة 
 /  34 رقم  ذاتية   'إحالة  شكل  )يف  خاص  تقرير  يف  للنقاش 
2018 ( يحمل عنوان "  احلماية االجتماعية يف املغرب - واقع 
املساعدة   و  الضمان  أرضية  تعزيز  سبل  و  احلصيلة   ، احلــال 

االجتماعية"

ال بد من التأكيد على أن السياق العام الوطني الذي انعقد 
فبراير   20 حركة  بفوران  يتسم  كان  والورشة  املناظرة  فيها 
تشخيص  عــن  الناجتة  الرسمية  األوســـاط  يف  بالصدمة  و 
و  االجتماعية  الفوارق  وجسامة  االجتماعي  اخلصاص  هول 

الترابية. 

حسب  املعنية،  التقارير  من  يستخلص  ما  أهم  يلي  وفيما 
واضعيها.

مكونات  من  مكونا  االجتماعية  احلماية  منظومة  تعتبر   -
السياسات العمومية الرامية الى اعمال حق أساسي من حقوق 
االنسان الذي يساهم يف ي توطيد أواصر التماسك االجتماعي 

و الدفع بعجلة النمو االقتصادي للبالد؛

االجتماعي  التماسك  لتعزيز  املجتمع  يف  الدولة  تتدخل   -
الدولة  تكون  أن  االجتماعي.يجب  األمــن  انعدام  من  واحلــد 
االجتماعي  التفكك  مخاطر  مكافحة  على  بالفعل  ــادرة  ق

املتميز بغياب العمل والهشاشة االجتماعية؛

بوظيفة  االجتماعي  للضمان  اإلجبارية  األنظمة  تقوم    -
هامة يف مجال تغطية املخاطر و منح حتويالت مالية يف شكل 
تعويضات  عائلية و تعويض الدخل عن طريق منح تعويضات 
الشيخوخة  معاشات  خالل  من  و  األمومة  و  املرض  عن  يومية 
املتوفى عنهم لفائدة أجراء  و   ) الزمانة   ( والعجز  التقاعد(   (

القطاع اخلاص و موظفي و أعوان الدولة؛

واملساعدة  للتوزيع  شكل  العمومياهم  التشغيل  مثل  لقد   -
من طرف الدولة. و ظلت آليات احلماية االجتماعية مجزأة و 

متباينة واحلقوق االجتماعية غير محترمة؛

قليال  يزيد  ما  حاليا  املغربية  التقاعد  أنظمة  تغطي    -
فإن  وهكذا  املشتغلني.  النشيطني  السكان  من  املائة  يف   40 عن 
حماية  أية  من  محرومون  النشطني  السكان  من  املائة  يف   60

اجتماعية. 

أن  ينبغي  فاعلة  قوى  املعنية  احملرومة  الفئات  تتشكل   -

محمد موساوي

يتبع ص 8
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ميكنها نظام متني للحماية االجتماعية من قاعدة أساسية 
ويتعلق  مستقبلها.  يف  لوثوقها  الكافل  االجتماعي  للضمان 

األمر بهذه الفئات : 

مستقلني،  ــاص  ــخ وأش ــرة  ح مهنا  ــون  ــزاول ي أشــخــاص   -
لــهــم صــفــة األجـــراء،  الــذيــن ليست  املـــقـــاوالت  ومــســيــري 
والعاملني يف القطاع غير املنظم )و يشمل الفالحة والصناعة 

التقليدية و التعاونيات الصغيرة ...(

االجتماعي  االمن  انعدام  وضعية  يف  يوجدون  أشخاص   -
بسبب احلوادث أو حاالت الفصل عن العمل أو انحالل ميثاق 
قبل  النشاط  عن  التوقف  أو  الزوجني  أحد  وفــاة  أو  الــزواج 

مراكمة حقوق االستفادة من املعاش.

للضمان  جديدة  فــروع  ــاء  إرس أيضا  املهم  ،مــن  إضافة   -
من  ــراد  األف لتمكني  جديدة  خدمات  تتضمن  االجتماعي 
غير  أو  كــاف  بشكل  مشمولة  غير  كبرى  مخاطر  مواجهة 
املهنية  واألمــراض  الشغل  حــوادث  مثل  إطالقا  به  مشمولة 
وفقدان الشغل والبطالة وكذا االطفال واملسنون بدون دخل 

واألشخاص يف وضعية اإلعاقة.

جدا  مثيرة  املخاطر  بهذه  يتعلق  ما  يف  املغرب  حالة  إن 
للقلق .  وقد فاقمها ما انضاف جراء تواتر الكوارث الطبيعية 
)اجلـــفـــاف(  وتــفــشــي جــائــحــات وبــائــيــة )مــثــل كــوفــيــد19 
ومتغيراته( ذات اآلثار السلبية على اإلنتاج و معيش السكان 

ناهيك عن التبعات النفسية الضارة لها. 

عنارص من أجل صياغة حماية اجمتاعية شعبية 

التعاطف  قيم  من  تنبع  ال  االجتماعية  احلماية  إن   -
ــرد و مــن واجــب  إنــهــا حــق لكل ف ــان  بــل  ــس الــكــرم و االح و 
االجتماعية  احلماية  مسألة  إن  إعماله.  ضمان  الــدولــة 
احلماية  فإن   ، وبالتالي  بارز  بشكل  واستراتيجية  سياسية 
لها  فإن  وبالتالي   ، مجتمعي  خيار  بالفعل  هي  االجتماعية 
حول  األساسي  السؤال  قلب  يف  ألنه  املجتمع..  على  تكلفة 
طبيعة املجتمع الذي نريد أن نعيش فيه: هل مجتمع يكون 
واالنتقائية  القاسية  القوانني  هم  له  الرئيسيون  املنظمون 

للسوق والتي تتمثل دوافعها األساسية فيما يتعلق بالتغطية 
االجتماعية يف الطلب امليسور من املواطنني األفراد والعرض 
شركات  قبل  من  تغطيتها  يجب  التي  للمخاطر  التنافسي 

التأمني أو مديري مخططات احلماية االجتماعية. 

يف  االجتماعية  احلماية  تظل   ، النوعية  الناحية  من   -
يف  حضرية  ظاهرة  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان 

يف  الرئيسية  الصناعية  املراكز  يف  مركزة  وتظل  ــاس  األس
الغالبية  أن  كما  اجتماعي.  ضمان  نظام  لديها  التي  البلدان 
أكثر  ميثلون  يزالون  ال  الذين   ، الريف  سكان  من  العظمى 
سكان  من  كبير  وجزء   ، اجلنوب  بلدان  معظم  يف  النصف  من 

املناطق شبه احلضرية ، ال يستفيدون منها.

عقبة  االقتصادية  املــوارد  محدودية  اعتبار  ينبغي  ال   -
االجتماعية  احلماية  لتطوير  إضافيا  محفزا  بل  أساسية 
إلعادة  آلية  و  االجتماعية  املخاطر  لتقليص  أداة  بوصفها 

تفيد  االقــتــصــادي.  النمو  لتحقيق  ورافــعــة  املـــوارد  توزيع 
مقارنة تاريخية أجرتها منظمة العمل الدولية حول إمكانية  
تطبيق أرضيات احلماية االجتماعية يف البلدان ذات الدخل 
: " إن كال من  الهند  و جامايكا  املنخفض واملتوسط، ما يلي  
أعلى   مستويات  اليوم  تسجل  والسودان  والفلبني    واملغرب 
للناجت الداخلي اخلام للفرد مقارنة مع فرنسا يف ستة 1905  

ومعاشات  الشيخوخة  معاشات  احلكومة  أحدثت  عندما 
عن  التعويضات  و  النفقة  وإعانات  املــرض  وإعانات  العجز 
سنة  يف  الــدمنــارك  من  كذلك  أعلى  ومستويات  ؛  البطالة 
1892  ، عندمااعتمدت معاشات شاملة خاصة بالشيخوخة 

و العجز و حوادث الشغل و إعانات املرض و األمومة"

أن  المرء  بماذا عسى  ونحن في سنة 2022: 
يحس و ماذا عساه يقول. 

عىل سبيل الخمت
املؤسسات  مــن  مبساعدة  احلاكمة  الكتلة  أيقنت  لقد 
الدولية ) منها على اخلصوص البنك الدولي و منظمة العمل 
الليبرالي،  الرأسمالي  الطريق  يف  االستمرار  أن  الدولية( 
بسياسات  إرفاقه  بالضرورة  يستوجب  عنه،  رجوع  ال  الذي 
ذلك  و  االجــتــمــاعــيــة،  احلــمــايــة  تهم  توزيعية  عمومية 
الوقت  نفس  ويف  االجتماعية  للهزات  حتسبا  وقائي  كإجراء 
النموذج  املترتبة عن طبيعة  كتدخل عالجي جلبر األضرار 
املعاناة  تلطف  قد  السياسات  هذه  إن  السائد.  االقتصادي 
الناعم  السياسي  للضبط  كأنظمة  تفيد  لن  لكنها  و  مؤقتا 
املــوارد  لها  توفرت  وإن  حتى  والبعيد،  املتوسط  املــدى  على 
إدخال  تقيل  ال  السائدة  الكتلة  دامــت  ما  املناسبة.  املالية 
املــوارد  توزيع  ــادة  إع تشمل  جوهرية،  بنيوية  إصــالحــات 
والثروات، فإن آليات اإلقصاء واالستبعاد الرأسمالية سترمي 
العوز"،  "عالم  يف  املواطنني  و  املواطنات  من  متزايدة  بأعداد 
ترسيم  يتم  أن  يرتضون  ال  األحـــرار  املغاربة  أن  العلم  مع 

أغلبية الشعب يف "سجل املعوزين".

لقد أيقنت الكتلة الحاكمة 
مبساعدة من املؤسسات الدولية 

) مهنا عىل الخصوص البنك 
الدوليو منظمة العمل الدولية( 

أن االسمترار يف الطريق الرأمسايل 
الليرايل، الذي ال رجوع عنه، 

يستوجب ابلرضورة إرفاقه 
بسياسات عمومية توزيعية هتم 

االجمتاعية الحماية 

تتمة مقال الدولة االجتماعية: بين تفاؤل الشعار ومعضلة واقع الحال
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التغطية الصحية باملغرب بني إخفاق النموذج التنموي وتطلعات املواطنني
د.عزيز غالي

أهم  ســنــوات،  مــدى  على  الصحية  التغطية  مــوضــوع  شكل 
املواضيع التي أثارت نقاشات واسعة يف املجتمع املغربي واهتمامات 
املقابل، ظلت  أرقتها وضعيتهم الصحية، ويف  التي  الهشة  الفئات 
اجتماعية  فئات  عنها  عبرت  التي  املطالب  ــدارة  ص يف  دائــمــًا 
مختلفة، والتي تعتبر جزءا مهما يف نظام احلماية االجتماعية 
منذ  املغربيةاملعتمدة  العمومية  السياسات  يف  غائبة  كانت  التي 
عقود، والتي اعتبرت نقطة ضعف كبيرة للدولة، بل إن كثيرًا من 
التقارير الدولية التي ّقدمت عددًا من البرامج التنموية املغربية، 
التي  املوارد  أهميتها وحجم  البرامج، برغم  أن تلك  إلى  وخلصت 
مت استثمارها لتحقيقها، فإن عائدها االجتماعي يبقى ضعيفًا 
مقارنة بتجارب أجنزت بتكلفة أقل، بخاصة يف أميركا الالتينية. 
دولي  نقاش  سياق  يف  أيضًا  االجتماعية  احلماية  موضوع  ويثار 
أوسع، يتمثل يف مساءلة أدوار الدولة، بخاصة بعد رفع يدها عن 
إذن  هي  فما  االجتماعي،  الطابع  ذات  القطاعات  من  واسع  عدد 

الوضعيةباملغرب؟ وكيف حاول معاجلتها؟
شكل ورش التغطية  الصحية األساسية،أداة لتتجاوز الدولة 
الهبات  لتسكني  كوسيلة  تستعملها  فكانت  االجتماعية  لألزمات 
مرة  أول  أن  جند  النقاش  هذا  تطور  إلى  فبالنظر  االجتماعية، 
مت فيه احلديث عن احلماية االجتماعية كان سنة 1984، ولم 
تعد الدولة للحديث عن احلماية االجتماعية إال سنة 1990 
بعد انتفاضة فاس، لتصمت إلى سنة 1993 مع بداية احلديث 
حول "االنتقال الدميقراطي"حيث شكلت جلنة للبحث إمكانية 
التغطية الصحية لذوي الدخل احملدود. واستمر هذا العمل إلى 
برأسني  نظام  خلق  تقرر  حيث  التناوب  حكومة  مع   1998 سنة 
راميد  للفقراء  والثاني   ،)AMO( واألجــراء  للموظفني  واحد 
)RAMED(، الذي بدأت جتربته سنة 2006 مبنطقة تادلة 
وعدم  محدوديتها  اتضح  التجربة  هذه  تقييم  وبعد  مالل.  بني 
ودفعت  والكادحات.  الكادحني  لتطلعات  االستجابة  إمكانيتها 
حركة 20 فبراير رئيس الدولة لإلعالن عن تعميمه  خالل سنة 
االختالالت  تصحيح  يتم  أن  دون  املعوزة  الساكنة  لفائدة   2012
القوانني  مستوى  على  سواء  النموذجية  التجربة  عرفتها  التي 
الراميد،وبقي  متويل  إشكالية  وخاصة  التدبير  مستوى  على  أو 
الوضع على ماهو عليه إلى أن عرت جائحة كورونا على وضعية 
الفقراء يف املغرب حيث من وصل طلب املساعدة للعيش إلى 24 
مليون مغربي، والمتصاص هذا الوضع خرجت الدولة مرة أخرى 

يف  الرماد  لذر  فقط  االجتماعية  احلماية  حول  إطــار  بقانون 
سنويا  درهم  مليار   51 ستوفر  أين  من  تخبرنا  لم  ألنها  العيون 

لتنفيذ هاته احلماية املنشودة واملعلقة إلى انتفاضة قادمة.
هناك  فإن  هناك  فإن  باملغرب،  الرسمية  للمعطيات  ووفقا 
استفادة  إمكانية  حتدد  من  هي  املجتمع  داخل  كثيرة  تفاوتات 
املؤشرات  توضحها  والتي  الصحية  الرعاية  تغطية  على  األفراد 

التالية : 
التأمني  على   )47.6٪( النساء  حصول  احتمالية  تــزداد   -

الصحي أكثر بقليل من الرجال )45.5٪(.
- سكان احلضر أكثر عرضة للتأمني )53 يف املائة( من سكان 

املناطق الريفية )35.5 يف املائة(.
عاًما   60 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  املغاربة  يتمتع  كما   -
من  املــائــة(  يف   56.7( بكثير  أعلى  تغطية  مبعدالت  فأكثر 

الشباب، وال سيما من سن 15 إلى 29 عاًما )37.1 يف املائة(.
- تبلغ نسبة تغطية الرعاية الصحية ٪47.4 لألسر املغربية 

التي يديرها الذكور و  ٪41.1 لألسر  التي ترأسها إناث.
- تختلف املعدالت بشكل كبير بناًء على املستويات التعليمية 
ألرباب األسر. األسر املعيشية التي ال ميلك أربابها شهادة جامعية 
التي  للتغطية من األسر  املائة(  يف   39.3 أقل احتماال بكثير) 
يف   78.2( عالية  علمية  درجــات  على  حاصلني  أربابها  يكون 

املائة(. 
ويف أوج انتشار جائحة كورونا التي كشفت كثيرًا من األعطاب 
املتعلقة باخلدمات ذات الطابع االجتماعي، بخاصة يف قطاعات 
االجتماعية  احلماية  مشروع  يأتي  والتشغيل،  والتعليم  الصحة 
وذلك  اجلديد،  التنموي  النموذج  مخرجامتحاور  من  كجزء 
بعدما استنفد النموذج السابق أهدافه ووصل إلى أقصى ما ميكن 
اجلانب  يف  وخصوصا  اإلخفاقات  من  العديد  ظل  يف  حتقيقه 
بضعف  يتميز  كان  منوذج  أنه  أعطابه  ومن  الصحية،  التغطية 
تناقضات  أفــرز  ما  والصحية،  واالجتماعية  املجالية  عدالته 
وبني  املغربي  املجتمع  داخل  احلاصل  التفاوت  يف  تظهر  صارخة 
مخاطر  من  ذلك  عليه  ينطوي  مبا  املختلفة،  الترابية  مجاالته 
كبيرة يف املستقبل. فإذا كان هذا واقع النموذج التنموي السابق 
فإن النموذج املقترح ال يشد عن قاعدة سابقه، ألنه مت صياغته 
دون إشراك الفاعلني احلقيقيني خاصة النقابات باستثناء بعض 

اللقاءات الشكلية دون األخذ مبقترحاتها بشكل جدي مما يعني 
صعوبة تنفيذه والوصول ألهدافه. 

حتقيق  أجل  استعجاليمن  بشكل  التحرك  األمــر  ويتطلب 
تغطية صحية شاملة لتعزيز النظم الصحية يف املغرب. وذلك من 
االعتماد  عوض  ومستدامة.  متينة  متويل  هياكل  توفير  خالل 
على املواطنني لدفع معظم تكاليف اخلدمات الصحية من أموالهم 
اخلاصة والذين هم الذين يف عوز شديد ويف حاجة إليها، وغالبا 
من  العديد  على  احلصول  عن  الهشة  والفئات  الفقراء  يعجز  ما 
اخلدمات التي يحتاجون إليها.حيث يتم متويل إجمالي اإلنفاق 

على الصحي يف املغرب عموما من خالل:
-  املوارد الرضيبية: 21٪

-  الدفع املبارش من األرس: 56٪

-  التغطية الطبية: 20.3٪

-  أرابب العمل: 1.8٪

-  التعاون الدويل: 0.4٪

-  أخرى: 0.5٪

ومن أجل حتسني التغطية الصحية وحتقيق النتائجاملالئمة، 
يجبعلى الدولة سد اخلصاص املهول يف األطر الصحية الذي يقدر 
ب97 الف إطار حتى يتناسب ذلك مع نسبة الساكنة،للتمكن من 
متكاملة  رعاية  تقدمي  على  وقدرتهم  خدماتهم  من  االستفادة 
ظل  يف  املنال  صعب  الهدف  هذا  أن  نالحظ  لكن  اجلــودة.  عالية 
الذي  العام  القطاع  دور  تقزم  التي  النيوليبرالية  السياسات 
التغطية  حتقيق  يف  الزاوية  حجر  يكون  أن  فيه  االستثمار  شأن 
مقوماته  باختالف  املغرب  أرجــاء  جميع  يف  الشاملة  الصحية 

املجالية. 
لكن ضعف أجور األطر الطبية يجعلهم يهجرون القطاع العام 
حيث  اخلــارج،  إلى  الهجرة  أو  املغرب  داخل  اخلاص  القطاع  إلى 
الف   20 ب  بأوروبا  يشتغلون  الذين  املغاربة  األطباء  عدد  يقدر 
طبيب، وحتى املباريات التي تفتها وزارة الصحة ال يذهبون إليها، 
يتقاضى  املغرب،  يف  العام  فالطبيب  األجر.  لهزالة  راجع  وذلك 
 ،)BAC+8( طويل  دراسي  مسار  بعد  الشهر،  يف  درهم   8300
23 الف دهم شهريا باحتساب  يف حني يتقاضى قائد املقاطعة 

.)BAC+5( التعويضات مبسار دراسي

امتحان توظيف األطباء العامني أكتوبر 2021

عدد الناجحنيعدد املناصبالجهة 

3207أكادير
0400الداخلة 
1010الرباط
0601العيون
1200كلميم

1005بني مالل
1817طنجة
3003مراكش
1005وجدة
2015فاس

2502الراشيدية
000الدار البيضاء

17765املجموع

مجال  يف  العاملة  األطــر  يف  فاالستثمار 
الرعاية الصحية األولية هو الطريقة األكثر 
فعالية من حيث التكلفة لضمان حتسني إتاحة 
جودة  أن  كما  األساسية.  الصحية  الرعاية 
واالعتماد  رشيد  تدبير  وفق  اإلدارية  النظم 
احلكامة اجليدة مبختلف القطاعات الصحية، 
وسن سياسة دوائية أكثر عدالة تيسر وصول 
املواطن واملواطنة إلى الدواء، والتكنولوجيات 
الصحية  املعلومات  أداء نظم  الصحية وحسن 
هذا  يف  عنها  غنى  ال  أخرى  عناصر  وظيفتها 
احلصول  املواطنني  كل  يتمكن  حتى  الصدد 
على تغطية صحية مالئمة تفي باحتياجاته 
حقوق  وعــهــود  مواثيق  كــل  تضمنها  والــتــي 
اإلنسان الدولية والتي التزم املغرب بتحقيقها 

لفائدة مواطنيه بشكل متساو.
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الرأي

 ،2000 ايلول  الثانية  الفلسطينية  اإلنتفاضة  تكن  لم 
من  فصل  على  مباشر،  فعل  ورد  تاريخية،  للحظة  إنفجارا 
الشعب  بحق  املمنهج  واإلجرام  اإلسرائيلية  اإلنتهاكات  فصول 
اجلماعية  القناعة  تراكم  سياق  يف  جــاءت  بل  الفلسطيني، 
آفاق  بإنسداد  الفلسطينية،  اجلماهيرية  للحركة  امللموسة 
القيادة  له  الترويج  على  عكفت  الذي  العبثي،  السياسي  املسار 
وتعبيد  "أوسلو"،  إتفاقية  توقيع  منذ  الفلسطينية،  الرسمية 
الفلسطينية،  اجلماهيرية  احلركة  أمــام  الشائكة،  الطريق 
عنها،  عبروا  كما  اإلستقالل  إجناز  إلى  اإلحتالل  وضعية  من 

بسلطة احلكم الذاتي.

للمرة  الطاولة  قلب  مــن  الفلسطيني  الشعب  متكن  لقد 
الصهيوني  واإلستيطان  التهويد  مشاريع  رأس  على  الثانية، 
رهانات  انها  الشعب  جموع  لكل  بالنسبة  اصبحت  رهانات  وضد 
خاسرة، فوجهت رسائل واضحة للعدو اإلسرائيلي والعالم، بأن 
القوى،  الفلسطيني، ال تخضع مليزان  الوطنية للشعب  احلقوق 

سياسة  ومع  الزمن،  بتقادم  متوت  وقت  عامل  رهينة  وليست 
على  سياسية،  صفقة  إجناز  إلى  تؤدي  ميدانية،  وقائع  فرض 
الشعب  طموح  تلبي  وال  الوطنية،  واحلقوق  األرض  حساب 
اجلماهيرية،  احلــركــة  متكنت  كما  الطويل،  نضاله  ومــســار 
ميدان  يف  الثورية  وجتربتها  الكفاحية،  مراكمتها  سياق  يف 
أدت  شعبية،  نضالية  أساليب  ترسيخ  من  والصراع،  املواجهة 
احلركة  صميم  يف  متميزة  وضعية  الشعبية،  املقاومة  منح  إلى 
املسلحة  املقاومة  طغت  أن  بعد  الفلسطينية،  اجلماهيرية 
من  طويلة  لفترة  الفلسطيني  الكفاحي  املسار  على  احملترفة، 

الزمن.

إستثنائي  إنعكاس  الثانية،  الفلسطينية  لإلنتفاضة  كان 
بذورها  بدأت  ناشطة،  عاملية  تضامن  حركة  بلورة  يف  تراكمي، 
جنراالت  متكن  بحيث  األولـــى،  اإلنتفاضة  أعقاب  يف  تنمو 
احلق  بقوة  املسلحة  الفلسطينية،  القضية  وضع  من  احلجارة، 
وهو  الدولي،  املجتمع  أولويات  رأس  على  والعدالة،  والتضحية 
حركة  تشكيل  عن  بــاإلعــالن  العملي،  باملنحى  إستكمل  ما 
العقوبات  وفرض  منها  اإلستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة 
املجتمع  ــدره  أص الــذي  التاريخي  النداء  بعد   ،BDS( عليها 
بدعم  العالم،  وشعوب  أحــرار  مطالبا  الفلسطيني،  املدني 
الشعبية  املقاومة  أشكال  أبرز  كأحد  إسرائيل  مقاطعة  حركة 
الفلسطينية، وكأحد أهم أشكال الدعم العاملي، لنضال الشعب 
الشرعية  على  واحملافظة  الوطنية،  وحقوقه  الفلسطيني 
وتقرير  واإلستقالل  احلرية  لقضايا  اإلنتصار  يف  الدولية، 

وشرعة  الدولية  املواثيق  وصون  اإلجتماعية،  والعدالة  املصير 
حقوق اإلنسان.

جاءت هذه النداءات، من امليدان الفلسطيني امللتهب، الذي 
على  املصطنع،  الهامش  خطورة  اليومية،  مبقاومته  حتسس 
فبينما  الصراع،  وحل  الدائم  السالم  مبشروع  عرف  ما  قارعة 
األبيض،  للبيت  اخللفي  الفناء  يف  الــدولــي،  املجتمع  وقــف 
الشرق  دخــول  بإجنازها،  البعض  إعتقد  ملعاهدة  للتصفيق 
األوسط ومعه العالم، يف مرحلة إمتام السالم العادل والشامل، 
كانت اللمسات األخيرة، توضع على مشروع التهويد الكبير، يف 
اإلستعمار  نظام  من  اإلسرائيلي،  اإلحتالل  دولة  إنتقال  سياق 
ودولــة  العنصري،  الفصل  نظام  إلــى  احلــديــث،  الكولونيالي 
عبرت  أساسيتني،  ركيزتني  على  تقف  والتي  "األبارتهايد"، 
األمريكية  القرن  بصفقة  الحقا  عرف  ما  واضح  بشكل  عنهما 
تثبته  ما  وهــذا  الكبير،  الضم  ومشروع  القومية  قانون  وهما 
محاكم التاريخ اليوم، وهي تضع جميع الرهانات الفاشلة، التي 

موهت حقيقة مشروع نسف املنجزات الوطنية الفلسطينية، يف 
العام  الرأي  قفص احملاكمة، وتصدر حكمها باإلدانة يف تضليل 
من   ،)60%( عن  يزيد  ما  أضحى  أن  بعد  والعاملي،  الفلسطيني 
اإلستيطان  مقصلة  حتت  احملتلة،  الفلسطينية  الضفة  مساحة 
الصهيوني، وما يزيد عن مليون مستوطن صهيوني، يحاصرون 
إلى  الفلسطينية،  واملدن  القرى  محولني  الفلسطيني،  الشعب 
ما  جوهر  اإلستيطان،  بحر  يف  تسبح  بشرية،  وجــزر  معازل 
جتربة  عن  تعبيرا  أكثر  ومبعنى  الكبرى،  ٍإسرائيل  دولة  يسمى 
العنصري،  والفصل  اإلضطهاد  أشكال  ضد  العاملي،  النضال 

الصهيونية". األبارتهايد  "دولة 

منها  اإلستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حركة  متكنت 
العاملي،  نضالها  تصويب  من   ،)BDS( عليها  العقوبات  وفرض 
العنصري  النظام  جسد  يف  حساسية،  النقاط  أكثر  على 
اإلنتقال  مشروع،  حقيقة  مبكرا  عرفت  بحيث  الصهيوني، 
والعدالة،  احلرية  قوى  جميع  تكتلت  بائد،  عنصري  لنظام 
حتت سقف املجتمع الدولي وشرعيته، لهزميته وتفكيكه، بعد 
أفريقيا،  جنوب  يف  املناضل  الشعب  قدمها  جسام،  تضحيات 
أشكال  جميع  رفــض  يف  متقدما،  منوذجا  للعالم  قــدم  الــذي 
بالتركيز على  القومية، وذلك  والعنصرية  الهيمنة واإلضطهاد 
جميع  يناقض  الذي  اإلحاللي،  وجوهره  اإلستيطان  حقيقة 
املواثيق الدولية، ويشكل نقيضا مباشرا ملشروع السالم املنشود 
حتقيقه، وهو ما تراكم يف عديد اإلجنازات التي صنعتها حركة 
وجدان  يف  واملركز،  البطيء  احلفر  مشروع  سياق  يف   ،)BDS(ال

العاملي، مما جعلها مستهدفة من  العام  والرأي  الدولي،  املجتمع 
الفزاعة  مدخل  من  األمنية،  وأجهزتها  اإٍلسرائيلية  احلكومات 
اإلسرائيلية، التي تشهر بوجه جميع األصوات احلرة الداعمة 
السامية"،  "معاداة  وهي  العادلة  وقضيته  الفلسطيني  للشعب 
بذلته  الذي  الكبير،  واإلعالمي  املالي  الضخ  من  الرغم  وعلى 
والتأييد،  اإلتساع  حجم  للجم  اإلسرائيلية،  اإلحتالل  دولة 
يؤثر  لم  ذلــك  أن  إال  جترميها،  ومحاولة    )BDS(الــــ حلركة 
املقاطعة  حركة  شهدت  بل  التصاعدي،  النضالي  مسارها  يف 
النضالي  لبرنامجها  العاملي  التأييد  حجم  يف  ملحوظا  إتساعا 
املطروح، وهو ما برز يف عام 2021، يف أعقاب أحداث حي الشيخ 
املاليني  بإنتفاض  الــقــدس"،  "سيف  ومعركة  وســلــوان،  جــراح 
ملخططات  رفضا  العاملية،  العواصم  ويف  األوروبية  الشوارع  يف 

العرقي  الصهيونية. التهويد والتطهير 

إمتازت  مهمة،  ــازات  إجنـ  ،)BDS(ال حركة  حققت  كما 
الفلسطيني،  الشعب  مــع  املتضامنة  للجماهير  بتجاوزها 
وممثلني  وإعالمية  وأكادميية  وفنية  رياضية  شخصيات  إلى 
وزير  دفع   ما  وهو  العاملي،  العام  بالرأي  املؤثرين  من  عامليني، 
دولة  بــأن  للتصريح   البيد"،  "يائير  اإلسرائيلي  اخلارجية 
حمالت   ،2022 عــام  خــالل  ستواجه  اإلسرائيلية  اإلحتالل 
"أبارتهايد"، كما ستؤثر  مكثفة لتسميتها دولة فصل عنصري 
املشاركة  على  القدرة  يف  إلسرائيل  املناهضة  املنظمات  حمالت 
يف األحداث الدولية، وهو ما يدلل بصورة ال شك فيها على فشل 
أفواه  تكميم  ومحاولة  السياسية،  احلديدية  بالقبة  يسمى  ما 
وحقوقه،  الفلسطيني  الشعب  لنضال  واملؤيدين  املتضامنني 
الشعب  مع  املتضامنة  احلــرة  األصــوات  جميع  حملاربة  كسالح 
عدد  بتضامن  ــرة  زاخ  2021 سنة  كانت  حيث  الفلسطيني، 
اليوتيوبرز  من  آخرين  وإعالن  "هوليوود"،  مشاهير  من  واسع 
والتي  الصهيونية،  العنصري  الفصل  دولة  مقاطعة  واملؤثرين، 
واتسون"  "إميــا  املمثلة  اعــالن   ،2022 بداية  مع  آخرها  كــان 
الشعب  الشهيرة، تضامنها مع  أفالم "هاري بوتر"  بطلة سلسلة 
"إنستغرام"  على  حسابها  على  كتبت  عندما  الفلسطيني، 
أعلن  كما  املعجبني،  من  ماليني  يتابعه  والذي  فعل،  التضامن 
مهرجان  مقاطعتهم   اآلن  الــى  وإعــالمــي  ممثل   20 من  أكثر 
متويال  املهرجان  إدارة  قبول  بسبب  السينمائي،  "سيدني" 
حقوق  حساب  على  يأتي  التمويل،  هذا  أن  مؤكدين  إسرائيليا، 
اإلضطهاد  جرائم  تكريس  يف  ويساعد  الفلسطيني،  الشعب 

العرقي. التطهير  العنصري وعمليات  والفصل 

وسالح  لثقافة  وحتولها  العاملية،  التضامن  حركة  إتساع  إن 
العنصري  الفصل  لنظام  حقيقيا  قلقا  يشكل  بــات  عــاملــي، 
صورته  لتلميع  الــدوالرات،  ماليني  يصرف  الذي  الصهيوني، 
يؤكد  مما  األوروبية،  املجتمعات  أوساط  يف  خاصة  اإلجرامية، 
"األبارتهايد"  دولــة  محاصرة  يف  األسلوب  هــذا  جناعة  على 
الصهيونية، ويفرض مهمات من نوع آخر، على احلركة الوطنية 
تــواجــدت،  أينما  الفلسطينية  واجلــالــيــات  الفلسطينية، 
عملها  وتــعــزيــز  ودعــمــهــا،  املقاطعة  حــمــالت  يف  لــإلنــخــراط 
وإمدادها على الدوام، باملواد التي تكشف زيف "البروباغاندا" 
ومؤثر  شعبي  عاملي  عــام  رأي  تشكيل  سياق  يف  الصهيونية، 
عملية  خطوات  إلتخاذ  الــدولــي،  واملجتمع  احلكومات  على 
متكني  طريق  على  وتفكيكه،  املــجــرم  النظام  هــذا  حملــاصــرة 
ودعم  املستمرة،  ومقاومته  احلية  بقواه  الفلسطيني  الشعب 
جميع االحرار والشرفاء يف العالم، من اجناز مشروعه الوطني 
السيادة  كاملة  املستقلة  دولته  ويف  أرضه  على  مصيره  بتقرير 

بعاصمتها القدس وعودة الالجئني وفقا للقرارات الدولية

جهاد سلميان/ عضو اللجنة املركزية للجهبة الدميقراطية 
فلسطني لتحرير 

كابوس دولة "األبارتهايد" الصهيونية
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استعادة اليسار لتوهجه يرعب 
االمربياليات والرجعيات التابعة

ومقاومة  السوداين  الشعب 
العسكرية االنقالابت  مسلسل 

دجنبر  منذ  ســنــوات،  ــالث  ث ــدى  م على 
يف  الـــســـودانـــي  ــب  ــع ــش ال يــســتــمــر   ،2019
املــلــيــونــيــة يف  املــســيــرات  و  االحــتــجــاجــات 
الثورية  القوى  قيادة  حتت  املناطق  مختلف 
الشمولي  النظام  إسقاط  على  تعاهدت  التي 
يقارب  ملــا  الشعب  ــدر  ص على  جثم  الـــذي 

الشعب  هذا  أن  املعلوم  من  و  عقود.  ثالثة 
العسكر  مع  بالصراع  حافل  تاريخ  له  العظيم 
املسلمني.  ــوان  اإلخـ تنظيم  مــع  املتحالف 
الــســودان  اســتــقــالل  إعــالن  مــن  ــام  ع فبعد 
من  ومجموعة  عبود  ابراهيم  الفريق  قام 
من  املشكلة  السلطة  على  بانقالب  الضباط 
حزب األمة و احلزب االحتادي الدميقراطي، 
أن  إلى  سنوات،   6 ملدة  العسكر  حكم  واستمر 
اخلرطوم  جامعة  من  شعبية  انتفاضة  قامت 
الشعب  واستطاع   1964 أكتوبر   21 بتاريخ 
بعد  العسكرية.  احلكومة  بهذه  يطيح  ان 
السلطة  على  الــصــراعــات  ستستمر  ــك  ذل
من  مجموعة  نفذ  حيث   1969 حــدود  الى 
انقالبا  النميري  جعفر  بقيادة  الضباط، 
حكم   خــالل  السلطة،  على  استولوا  و  أخــر 
عرف  سنة،   16 حوالي  دام  الذي  النميري، 
الفاشلة  االنقالبات  من  العديد  الــســودان 
ــدة و  ــدي الــتــي تــرتــبــت عــنــهــا إعـــدامـــات ع
العسكريني  صفوف  يف  باجلملة  اعتقاالت 
اعلن   ،1985 ابــريــل   6 ــالل  خ واملــدنــيــني. 
العصيان  اثــر  على  النميري  عــزل  اجليش 
الفظيع  التفشي  بسبب  الــشــامــل  املــدنــي 
العسكري  املجلس  وسيتولى  الغالء.  لظاهرة 
اإلخوان  فيها  شهد  التي  انتخابات  رعاية 
الرتبة  احتلوا  حيث  كبيرا  صعودا  املسلمون 
االحتادي  احلزب  و  األمة  حزب  بعد  الثالثة 
املدنية  احلكومة  ستستمر  الدميقراطي. 

العميد  ــاد  ق أن  ــى  إل األمــة  ــزب  ح برئاسة 
واعتقل  عسكريا  انــقــالبــا  البشير  حسن 
فيهم  مبــن  السياسية  األحـــزاب  قــادة  كــل 
اإلسالمية  اجلبهة  زعــيــم  الــتــرابــي  حسن 
قام    1992 و   1990 سنتي  خالل  القومية. 
فاشلة  انــقــالب  مبحاولتي  الضباط  بعض 
البشير.  حــســن  طــرف  مــن  إعــدامــهــم  ومت 
ثالثون  تفوق  ملــدة  النظام  هــذا  سيستمر 
جميع  السوداني  الشعب  فيها  عاش  سنة، 

اجلنوب(  )مشكل  اهلية  حروب  من  الويالت 
بالذكر  اجلدير  واالستبداد.  الفساد  وتغول 
العربية  ــاور  واحملـ االمبريالية  الــقــوى  أن 
الرجعية كانت  ترعى كل االنقالبات وتغذي 
البلد  هذا  يف  واالثنية  الدينية  الصراعات 
أما  الطبيعية.  بالثروات  الغني  اإلفريقي 
داخل  الرعب  زرعت  فانها  احلالية،  الثورة 
احملــاور  مــن  املشكلة  وأذنــابــهــا  االمبريالية 
ومصر  واإلمــــارات  )الــســعــوديــة  الــرجــعــيــة 
الثورية  القوى  قيادة  حتت  النها  وتركيا(  
يعتبر  الذي  الشيوعي  احلزب  رأسها  وعلى 
مهام  استكمال  اجل  من  الرئيسية  البوصلة 
الثورة من خالل جلان املقاومة الرافضة الي 
توافق مع قوى الثورة املضادة و فلول النظام 
الناعم،  الهبوط  بقوى  املعروفني  البائد 
االمبريالية  تتسارع  الــتــي  الصيغة  وهــي 
لها  التابعة  الرجعية  والــقــوي  االمريكية 
حتوير  و  الثورة  إجهاض  اجل  من  الزمن  مع 
اجلماهير"  حــولــه  التفت  الــذي  شــعــارهــا  
الــثــورة  هـــذه  ان  ــالم.  سـ عــدالــة،   ، حــريــة 
يف  املنغرسة  الثورية  وقيادتها  بسلميتها 
لن  املقاومة،  جلن  شبيبة   عبر  األحياء  كل 
ــاور  واحمل االمبريالية  حيل  عليها  تنطلي 
التي تستفيد من نهب ثروات السودان، هذه 
شعوب  لكافة   تضمن  ان  شانها  من  االمان.الثروات  و  احلرية  و  الكرمي  العيش  افريقيا 

احلسني لهناوي 

 

اليسار يكتسح تدريجيا بلدان 
أمريكا الالتينية

جبهة  مرشح  انتصار  يشكل 
ــزب  ــ ــا فـــيـــه احل ــ الـــيـــســـار، مب
انبعاثا  الــشــيــلــي،  الــشــيــوعــي 
الرئيس  بلد  يف  لليسار  تاريخيا 
دميقراطيا  املنتخب  املاركسي 
مت  الــذي   " اليندي  سلفادور   "

من  مدبر  انــقــالب  يف  اغتياله 
االمريكية  االمبريالية  طرف 
الفاشي  العسكري  مستعملة  
بـــيـــنـــوشـــي. لـــقـــد مـــكـــن هـــذا 
من  الشيلي  الشعب  االنتصار 
ــده  لــهــذا  ــي ــاي الــتــعــبــيــر عــن ت
الرئيس املناضل الذي يري فيه 
وجتربة  لليسار  االعــتــبــار  رد 
ــوت شعب  الــيــنــدي. كــذلــك، ص
اجلبهة  مرشح  لصالح  نيكاراكوا 
اورتيكا،  دانييل  الساندينية 
حاربتها  الــتــي  اجلــبــهــة  وهـــي 
االمــبــريــالــيــة االمــريــكــيــة من 
اخلونة  من  شبكة  دعــم  خــالل 
املــكــســيــك،  يف  ــلـــيـــني.  الـــداخـ
ــاري،  ــس ي ــس  ــي رئ ــاب  ــخ ــت ان مت 
الشعب  ليفشل  عالية،  بنسبة 
الكسيكي محاوالت االمبريالية 
ــح  ــرش ــم م ــدعـ االمـــريـــكـــيـــة لـ
فقد  البيرو  شعب  أمــا  اليمني. 
لفائدة  ساحقة  بأغلبية  صوت، 
تعهد  الذي  املاركسي،  الرئيس 
والبترول  الغاز  بتأميم قطاعات 
الشركات  فيهم  تستثمر  الذي 

هذه  إلــى  ينضاف  األمريكية. 
انتخاب  اليسارية  االنتصارات 
الذي  الهندراس  من  كل  رؤساء 
اليسار  من  رئيسة  شعبها  اختار 
بوليفيا  ــب  ــع وش ــي  ــال ــك ــردي ال
لصالح  كبير  بشكل  صوت  الذي 

ــار الــــذي ســـارع  ــس ــي مــرشــح ال
الرئيس  عــن  عفو  إصـــدار  إلــى 
خططت  الــذي  موراليس  ايفو 
املــخــابــرات األمــريــكــيــة وكــبــار 
العتقاله  احملليني  العسكريني 
البلدان  هــذه  كل  تصفيته.  أو 
نحو  الــتــوجــه  اخــتــارت  الــتــي 
انضمامها  عن  وعبرت  اليسار 
التني  فنزويال  و  كوبا  محور  إلى 
األمريكية  االمبريالية  فشلت 
احلصار  بواسطة   إركاعهما  يف 
منذ  عليهما  املفروض  الظالم 
الدسائس  وكــافــة  عقود  عــدة 
إلى  ستعيد  الفاشلة،  واملناورات 
املبنية  ومــبــادئــه  اليسار  قيم 
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــدال ــع عــلــى ال
وكرامة و حرية الشعوب و تقرير 
الضغوطات  عن  بعيدا  مصيرها 
ــي متــارســهــا االمــبــريــالــيــة  ــت ال
ــا  ــه ــت ــدم ــق م يف  و  ــة  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
التي  األمريكية  االمبريالية 
الالتينية  أمريكا  بلدان  تعتبر 

اخللفية. حديقتها  مبثابة 
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مستوى  على  املغرب  يعرفه  الــذي  للنقاش  املتتبع  إن 
السياسية  ــزاب  ــ األح وبــعــض  الــرســمــيــة  اإلعـــالم  وســائــل 
يخيل  واملساواة،  املناصفة  حول  املدني  املجتمع  وجمعيات 
تتخطى  وأنها  حقوقها  بكافة  تتمتع  املغربية  املرأة  أن  إليه 
النساء  من  وغيرها  املغاربية  الــدول  يف  مثيالتها  ذلك  يف 
للخطاب  نظرا  ــك  وذل الالتينية،  وأمــريــكــا  ــا  أوروبـ ــدول  ب
لقضية  للخارج  تسويقه  يراد  الذي  املضلل  الدمياغوجي 
الكتلة  عــلــى  ــة  ــداث احل مظهر  ــاء  ــف إلض املــغــربــيــة،  املـــرأة 
واملطلع  املــغــرب  ــع  واق يعرف  مــن  لكن  الــســائــدة.  الطبقية 
ومناطق  البوادي  ويف  الهوامش  يف  نسائه  معاناة  خبايا  على 

احلديث  يف  الطرف  يتغاضى  ما  ،ســرعــان  العميق  املغرب 
املشاركة  وصاحباتها  أصحابها  منها  يقصد  مناصفة  عن 
أي  عن  بعيدا  االنتخابية،  املشاركة  باألصح  أو  السياسية 
املجال  يف  اجلنسني  بني  واملساواة  للمناصفة  شمولي  مفهوم 

والثقايف.  والسياسي  واالجتماعي  القتصادي 

املساواة  حتقيق  عن  البعد  كل  بعيدة  املغربية  املرأة  إن 
تسجيلها  مت  قد  أنه  يبدو  قد  التي  اخلطوات  رغم  الفعلية، 
الزال  حيث  والسياسية،  املدنية  احلــقــوق  مستوى  على 
املنظومة  يف  ــة  ــزاوي ال حــجــر  يشكل  ــرأة  املـ ضــد  التمييز 
ــن مــقــتــضــيــات الــدســتــور  ــرب، بـــدءا م ــغ ــامل الــتــشــريــعــيــة ب
الدولية  املواثيق  سمو  على  تنصيصها  رغم  ،التي  الالشعبي 
 ،19 املــادة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  وعلى  اإلنسان  حلقوق 
الدينية  الهوية  بخصوصية  مشروطة  مقتضيات  تظل 
مضمون،  كل  من  أفرغها  مما  احمللية  والتشريعات  والثوابت 
على  للحفاظ  بها  الــتــذرع  يتم  التي  املــبــررات  نفس  وهــي 
ويف  األسرة  مدونة  يف  اجلوهرية  القضايا  يف  التمييز  جوهر 
النساء  ضد  العنف  يزال  وال  العمومية.  السياسات  مجال 
قاصر   42000 يفوق  ومــا  باملائة،   62 تفوق  نسبة  ميثل 
ألف  و500  مليون  من  وأكثر   ،2014 سنة  تزويجهن  مت 
قضية  تظل  كما  املدقع.  الفقر  تعيش  النساء  تعيلها  أسرة 
ــت  والزال والــفــاعــالت  الفاعلني  أغلب  لــدى  طابو  املــيــراث 
يحق   ،وال  األطفال  على  بالوالية  تتمتع  ال  املغربية  املرأة 
،وغيرها  تقاعدها  تعويضات  من  االستفادة  أسرتها  ألفراد 
ليس  املستويات  جميع  على  املتفشية  التمييز  مظاهر  من 
على  وحتى  ،بل  فقط  للنساء  اليومي  الواقع  مستوى  على 

التشريعية. القوانني  مستوى 

العاملي،  االقتصادي  للمنتدى  تقرير  آخر  أكده  ما  وهذا 
املساواة  مؤشر  ضمن   133 الرتبة  يف  املغرب  صنف  الــذي 
الفجوة  تسديد  عن  البعد  كل  بعيدا  ليظل  اجلنسني  بني 
العالم،  حول  بلًدا   142 التقرير  شمل   حيث  اجلنسني،  بني 
بني  ماثلًة  تـــَزاُل  ال  الــِتــي  الــفــوارق  التقرير  فيها  استقرأ 
وراء  متأخرة  مرتبة  يف  املغرب  تصنيف  جاء  وقد  اجلنسني، 
ومصر،  وموريتانيا  كالسعودية  العربية  الدول  من  العديد 
بالفرص  املــرأة  ظفر  ــَدى  م يقيُس  الــِذي  التصنيُف  وهــو 

أو  التطبيب  أو  بالتعِليم  األمر  تعلق  سواء  للرجل،  املتاحة 
إلى  التقرير  ويشير  السياسي  العمل  إلى  والولوج  العمل 
،وإمنا  فحسب  إنصاف  مسألة  ليس  املرأة  بوضع  النهوض  أن 
ميثلن  النساء  أَنّ  اعتبار  على  أفضل  مشترك  ملستقبل  تأمني 
يف  طاقتهن  استثمار  عدم  الهدر  ومن  العالم،  ساكنة  نصف 
املؤشرات  إحدى  األرقام  هذه  كانت  ورمبا  والتنمية.  اإلنتاج 
املرأة  حول  الرسمي  اخلطاب  زيف  تكشف  التي  الرئيسية 
أن  به  يــراد  خطاب  أحرزتها،  التي  الــزاخــرة  واملكتسبات 
تسعى  التي  اجلديدة  للملكية  الدمياغوجية  الصور  تظهر 

اللتزاماتها  ووفية  حداثي  مبظهر  ــارج  اخل أمــام  للظهور 
بامٍلرأة. املرتبطة  القوانني  تعديل  مجال  يف  الدولية 

القانون  وبني  واملمارسة  اخلطاب  بني  شاسعة  الهوة  إن 
والــســيــاســي  االقـــتـــصـــادي  ــام  ــظ ــن ال ظـــل  ويف  ــع.  ــ ــواق ــ وال
واملناصفة  املساواة  عن  حديث  أي  يظل  القائم  واالجتماعي 
الدوائر  قبل  من  اخلارجي  اإلعالمي  لالستهالك  حديثا 
من  النساء  أصوات  واستغالل  لالنتخابات  ومطية  الرسمية 

السياسية. األحزاب  قبل 

يتسم  إنــتــاج  منــط  ظــل  يف  املناصفة  عــن  احلــديــث  إن 
الالمساواة  ألن  مبتورا،  حديثا  يظل  والتمييز  بالطبقية 
مبا  املجتمع  أفراد  بني  الالمساواة  مثل  مثلها  اجلنسني  بني 
اخلصائص  من  هما  وطبقية  اجتماعية  فــوارق  من  تعنيه 
وتظل  السائد،  واالجتماعي  االقتصادي  للنظام  الهيكلية 
جدوى  ذي  غير  إيجابيتاها   رغم  القانونية  اإلجراءات  كل 
مكتسبات  حتقيق  أجل  من  بالنضال  مقرونة  تكن   لم  إذا 
وحتسني  واالقتصادي  االجتماعي  املستوى  على  موازية 
انخراطهن  تطوير  بهدف  واملعنوية  املادية  النساء  أوضاع 
ملعاناتهن  حــد  ــع  ووض والنقابي،  اجلماهيري  النضال  يف 
انتزاع  من  متكنهن  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  يف  واملساهمة 
التي  أو  احمللية  التشريعات  تقرها  التي  تلك  حقوقهن 
والعدالة  املساواة  مجتمع  بناء  وضمان  لتحقيقها،  يطمحن 
من  العديد  على  املــغــرب  مصادقة  فرغم  االجتماعية.  
أثر  أي  لذلك  يكن  لم  الشغل  حــول  الدولية  االتفاقيات 
مازالت  حيث  للنساء،  االقتصادي  االستقالل   مستوى  على 
املئة  يف   25 تتجاوز  ال  العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  نسبة 
من  أكثر  بطالة  النساء  تعاني  كما   ،2012 إحصائيات  حسب 
بطالة  أنها  على  إليها  ينظر  ال  التي  البطالة  وهي  الرجال، 
أنه  على  املرأة  عمل  إلى  ينظر  ما  وعادة  الرجال،  كبطالة 
ذاتها  لتحقيق  حياتها  يف  أساسيا  اختيارا  وليس  ثانوي 
النظام  وتقويض  حريتها  وضمان  املــاديــة  واستقالليتها 
ووظائف  أعماال  يشغلن  النساء  وتظل  تبعيتها.  يكرس  الذي 
التقسيم  مع  تناغم  يف  الطبيعية  لوظائفهن  امتدادا  تعتبر 
من  العديد  الزالــت  كما  املجتمع،  داخــل  ــألدوار  ل اجلنسي 
والعامالت  الزراعي  القطاع  وعامالت  القاصرات  الفتيات 
عملهن  يخضع  وال  فاحش  الستغالل  يخضعن  باملناولة 
التمييز اجلنسي يف مجال األجور  الشغل. كما يشكل  ملدونة 
القطاع  يف  وخصوصا  املغرب  يف  األساسية  املظاهر  إحــدى 
بني  األجور  يف  شاسعة  تفاوتات  إلى  األرقام  وتشير  اخلاص 
اخلاص  القطاع  يف  النساء  أجور  تقل  حيث  والرجال  النساء 
إلى  الفرق  هذا  يصل  وقد  الرجال  أجور  عن  املائة  يف  ب25 
املائة يف بعض القطاعات. وتوجد تفاوتات وفوارق يف  75 يف 
ضعف  أن  كما  والترقيات.  املهام  حيث  من  العمومي  القطاع 
النقابي واجلهل بحقوقهن يعرض  العمل  النساء يف  انخراط 
هذا  ورغم  التمييز.  وألشكال  لالستغالل  منهن  كبيرا  عددا 
لتحسني  تدابير  أيــة  التــخــاذ  الــدولــة  تسعى  ال  التمييز 
النساء  فيها  تشتغل  التي  القطاعات  يف  العمل  ــروف  ظ
تظل  بل  البيوت،  وخــادمــات  والنسيج  الــزراعــي  كالقطاع 
القوانني  هي  وجدت،  إن  القطاعات،  لهذه  املنظمة  القوانني 
بل  والــعــامــالت،  الــعــمــال  حلــقــوق  وانــتــهــاكــا  تدنيا  األكــثــر 
لتكثيف  واألجنبية  احمللية  الباطرونا  مع  الدولة  وتتواطأ 
طنجة  عامالت  مع  احلال  هو  كما  وطردهن  النساء  استغالل 
العمل  من  سنة   30 من  أكثر  بعد  عملهن  من  طردن  اللواتي 

زهرة قوبيع 

يتبع ص 13

ظل  يف  املناصفة  عن  الحديث  إن 
والمتيزي  ابلطبقية  يتمس  إنتاج  منط 

الالمساواة  ألن  مبتورا،  حديثا  يظل 
مثل  مثلها  الجنسني  بني 

مبا  املجمتع  أفراد  بني  الالمساواة 
وطبقية  اجمتاعية  فوارق  من  تعنيه 

الهيكلية  الخصائص  من  هما 
واالجمتاعي  االقتصادي  للنظام 

ئد لسا ا
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بعدما  الشارع  يف  أنفسهن  وجدن  حيث  النسيج،  قطاع  يف 
يف  يستغلونها  التي  األراضي  عن  العمل  أرباب  تعويض  مت 
أكثر  تاركني  بلدانهم  إلى  غــادروا  والذين  احلرة،  املنطقة 
إجــراءات  أية  الدولة  تتخذ  ولم  مشردة،  عائلة   500 من 
أرباب  إرغام  أو  لعملهن  العامالت  إلعادة  تدابير  أو  حمائية 
اجلماعية  التسريحات  على  التعويضات  دفع  على  العمل 
ناهيك  اجلديدة،  الصناعية  املنطقة  إلى  شركاتهم  نقل  أو 
القطاعات  هذه  يف  للعامالت  األدنــى  الشروط  غياب  عن 
واالستفادة  اجلماعية  واملطاعم  كالنقل  نسائية  املصنفة  
دون  اقتطاعها  يتم  ما  غالبا  التي  الصحية  التغطية  من 

 . فعها د

تعشعش  األمية  فالزالت  االجتماعي  املستوى  على  أما 
التعليم  والزال  باملائة   65 يفوق  مبعدل  النساء  صفوف  يف 
القروي. ورغم احلديث  للفتيات بالعالم  امتيازا وليس حقا 
يتم  والثقافة  التعليم  ميزانيات  فإن  التعليم  تعميم  عن 
الدولية.  املالية  املؤسسات  ضغط  حتت  تقليصها  سنويا 
أمية  حول  الوطنية  التربية  لوزير  األخير  التصريح  ولعل 
مستوى  حتى  املغاربة  والتلميذات  التالميذ  من  باملائة   76
يف  الالشعبية  السياسات  فشل  يؤكد  ابتدائي  الرابعة 
للطبقات  راق  بتعليم  تتميز  والتي  التعليم،  قطاع  مجال 
الطبقات  وبنات  ألبناء  آخر  وتعليم  ولألثرياء  احلاكمة 
الشارع  إلى  شهاداته  تــؤدي  الــذي  التعليم  وهو  الكادحة 
وأبواب  والبرملان  العماالت  أمام  الطويل  االعتصام  وإلى 

الوزارات. 

وفاة  إلى  الرسمية  األرقام  فتشير  الصحة  مجال  يف  أما 
مشاكل  تطور  جراء  ساعات  ست  كل  رأس  على  حامل  امرأة 
يفوق  رقم  وهو  الوضع  بعد  ما  ومضاعفات  والوضع،  احلمل 
التلفزة  لها  تخصص  التي  السير  حــوادث  ضحايا  بكثير 
أن  علما  اإلخبارية،  نشراتها  يومياضمن  حيزا  الرسمية 
اجليد  السير  حد  عند  تقف  ال  للمرأة  الصحية  الوضعية 
متوفرة  تعد  لم  التي  للوالدة  اجليدة  الظروف  أو  للحمل، 
يوميا  نرى  ،حيث  اخلاصة  وال  العمومية  باملستشفيات  ال 
بل  املستشفيات،  ومبــحــاذاة  العمومي  بــالــشــارع  والدات 
املادية  بالظروف  رهينة  للمرأة  الصحية  الوضعية  تبقى 
تصل   2010 سنة  أجريت  دراسة  وحسب  وألسرتها،  للمرأة 
ألف   100 لكل  وفاة  حالة   227 إلى  األمهات  وفيات  نسبة 
لكل  وفاة  حالة   267 بدوره  يشكل  الرقم  وهذا  حي،  مولود 
لكل  وفاة  و187حالة  القروي  الوسط  يف  مولود  ألف   100
تكفل  غياب  يشكل  كما  احلضري.  الوسط  يف  مولود   100
والتي  ــالــوالدة،  ب املرتبطة  باملصاريف  التأمني  شــركــات 
من  النساء  من  الكثير  مينع  أمر  "رمزي"   مبلغ  نظام  تعتمد 
ويدفعهن  اخلواص  مصحات  أو  املستشفيات،  إلى  اللجوء 
الوالدة  تكاليف  الرتفاع  نظرا  املنزل،  يف  الوالدة  الختيار 
جل  على  أثمنة  فــرض  عبر  الصحي  القطاع  وخوصصة 
والصعوبة  "العمومية"  باملستشفيات  املقدمة  اخلدمات 
التي  الرميد  ببطاقة  يسمى  ما  على  احلصول  يف  والزبونية 
إلى  واملواطنني  املواطنات  أغلب  اإلدارية  العراقيل  تؤدي 
التي  الرشوة  مظاهر  إلى  إضافة  استعمالها  عن  االستغناء 

املستشفيات.  بهاته  املقدمة  للخدمات  مالزمة  أصبحت 

بالدنا  يف  املناصفة  عن  احلديث  أن  يبني  ذكرناه  ما  إن 
ولتلميع  االجتماعية  الــفــوارق  هــذه  إلخفاء  حديث  هو 
واالقتصادية  االجتماعية  السياسات  مجال  يف  اإلخفاقات 
أن  ويبني  النساء،  بأوضاع  بالنهوض  املرتبطة  والثقافية 
الفعلية  وال  القانونية  املساواة  ال  حتقق  لم  املغربية  املرأة 
النظام  ظــل  يف  ومــســاواة  مناصفة  عــن  احلــديــث  وسيظل 

أمرا  احلالي  والثقايف  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
واالحتكار  الريع  اقتصاد  يحكمه  طبقي  نظام  مستحيال، 
ممركزة  الثروة  الزالت  حيث  والثروة،  السلطة  بني  واجلمع 
العائلة  ضمنها  من  اليد  أصابع  على  تعد  عائالت  يدي  بني 
البالد  والزالـــت  ــروة.  ــث وال السلطة  حتتكر  التي  امللكية 
عاجزة  يجعلها  مما  اإلمبريالية  املالية  للمؤسسات  مرتهنة 

للقضاء  والسياسية  والثقافية  املادية  الشروط  توفير  عن 
الطبقية  السياسات  تظل  حيث  اجلنسني  بني  التمييز  على 
إلى  تسعى  سياسات  هي  بل  هــذا،  من  أبعد  نكرسها  التي 
السائدة  واالجتماعية  االقتصادية  البنية  على  اإلبقاء 

باستمرار. اجلنسني  بني  التمييز  إنتاج  وإلى 

الرأسمال  بيد  أداة  ســوى  ليست  احلاكمة  الطبقة  إن 
لها  توفر  التي  وهي  العاملي  االقتصادي  والنظام  األجنبي 
رخيصة  عاملة  يد  استغالل  من  متكنها  التي  التشريعات 
لها  وتــوفــر  املغربي  االقــتــصــاد  مفاصل  على  والسيطرة 
النقابية  للحريات  قمع  مــن  لــذلــك  االجتماعي  املــنــاخ 
تعنيه  مبا  املجتمع  أفراد  بني  الالمساواة  إن  واحلقوقية. 
مثلها  والطبقية  االجتماعية  للفوارق  مستمر  تفاقم  من 
اخلصائص  مــن  هــي  والــرجــل  املـــرأة  بــني  الــالمــســاواة  مثل 

واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي  للنظام  الهيكلية 
النساء  لواقع  جــذري  تغيير  كل  يجعل  ما  وهو  املخزني، 
الغالبية  ميثلن  الــلــواتــي  الــكــادحــات  النساء  وخصوصا 
ــورة  ث عــبــر  إال  يــتــحــقــق  أن  ميــكــن  ال  لــلــنــســاء  الــعــظــمــى 
تضع  واجتماعية  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  شاملة 
املجال  وتفسح  واالســتــبــداد  االقتصادية  للتبعية  حــدا 

على  سيادته  ميارس  كي  ونسائه  برجاله  املغربي  للشعب 
باملساواة  ومتتعها  املــرأة  حترر  ويتيح  والدولة،  االقتصاد 
املناصفة  عن  حديث  أي  وسيظل  أعمق،  سياق  يف  الفعلية 
ككل  للمجتمع  الشامل  بالتحرر  ربطه  دون  املساواة  وعن 
االجتماعية  والعالقات  احلالي  االقتصادي  النمط  من 
دميقراطي  سياسي  نظام  غياب  يف  وهم  مجرد  به  املرتبطة 
املساواة  يقر  علماني  دميقراطي  شعبي  دستور  يحكمه 
احلريات  ممارسة  يضمن  دستور  شروط،  وبدون  الفعلية 
للمرأة  الفعلية  اإلمكانات  ويتيح  واجلماعية  الفردية 
كرقم  إليها  ينظر  أن  دون  العامة  احلــيــاة  يف  للمشاركة 
بإعادة  مكلفة  بيت  ربة  أو  رخيصة  عاملة  يد  أو  انتخابي 
اخلدمات  تقدمي  يف  مقابل  دون  والعمل  اإلنــتــاج  عملية 
للعائلة،  املقدمة  واخلــدمــات  األطــفــال  وتربية  املنزلية 
من  املرأة  وميكن  الدولة  عن  الدين  يفصل  علماني  دستور 
التي  املسبقة  واألفكار  اإليدبولوجية  العوائق  من  التحرر 
معاجلة  يتيح  مما  واملجتمع،  األسرة  داخل  لدونيتها  تكرس 
عن  والثقافية  املادية  األسباب  معاجلة  خالل  من  دونيتها 
بناء  من  جزءا  املساواة  قيم  وجعل  والتربية  التعليم  طريق 
اليومي  النضال  ومن  واالشتراكية،  الدميقراطية  مجتمع 
بالشعارات  االكتفاء  وعدم  يوميا،  هما  الواقع  أرض  على 
املشاكل   مــع  التعاطي  وإهــمــال  واإلستراتيجية  العامة 
الكادحات  بالنساء  املباشر  واالحتكاك  للنساء  اليومية 
الشعبي  النضال  نحو  بهن  والدفع  البيوت  وربات  والعامالت 
يعشن  الذي  والتهميش  والفقر  البؤس  واقع  على  والتمرد 
والطالبات  التلميذات  وتوعية  تأطير  على  والعمل  فيه، 
بأدوات  تسليحهن  أجل  من  والسياسية  الفكرية  للتعبئة 
داخل  التمييز  واقع  فهم  من  ستمكنهن  التي  الذاتي  الدفاع 
من  الرجال  مع  جنب  إلى  جنبا  النضال  وبالتالي  املجتمع 
والكرامة  االجتماعية  والعدالة  املــســاواة  مجتمع  أجــل 

اإلنسانية. 

ليست  الحاكمة  الطبقة  إن 
األجنيب  الرأمسال  بيد  أداة  سوى 
وهي  العاملي  االقتصادي  والنظام 

متكهنا  اليت  الترشيعات  لها  توفر  اليت 
رخيصة  عاملة  يد  استغالل  من 

االقتصاد  مفاصل  عىل  والسيطرة 
االجمتاعي  املناخ  لها  وتوفر  املغريب 
النقابية  للحرايت  قمع  من  لذلك 

قية لحقو ا و

تتمة مقال المرأة المغربية ورهان المساواة والمناصفة بين التشريعات والواقع
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

حالم  "أ الرواية  بها  استشهدت  التي  املقوالت  حــدى  إ هذه 
قياسية  رقــامــا  أ احملققة  روايــاتــهــا  مــن  روايــة  يف   " مستغامني 
من  زخما  تستدعي  ضاءتها  إ ن  أ والــواقــع  املبيعات.  حيث  من 
االحتراس  هذا  من  الرغم  وعلى  واملنهج،  بستيمي،  االٕ احلذرين: 
ذا  إ السيما  حجيتها،  يضا  أ للمجازفة  ِن  إ قول  أ املشروع،  الصارخ، 
هو  وال  خرق،  أ هو  فال  احملسوب،  غير  التهور  ضد  محصنة  كانت 
حتى  وكفايات  مهارات  قدرات،  من  ي  وت  أ ما  يعبئ  نه  إ رعن..  أ

االستثنائية حتتضنه  و  التميز،  له  ينقاد 
نزق  ــداع  ب االٕ ن  أ الطريف  لكن  مطنب،  مسهب،  تفرده  ذا  فــإ
إِن  بل  ل،  املآ حادية  أ يستسيغ  وال  حال،  على  يستقر  ال  زئبقي، 
بداع،  هذهاخلصيصة: دوام التحول، هي أرقى ما يِس م ذلك االٕ
نخاب جديدة"،فال  ن "يعد بنبيذ، وبأ أ النهم،الذي ال يكف عن 
اخلفاق،  اجلــواب،  ذلــك  يغدو  واالنحصار،  االنحسار  يخشى 

ليات االنتقاد، بدل نسخ االعتقاد. آ فاق، مبا له من  مخترق االٓ

ضــروب  مــن  ضــربــا  املثالية  ي  تضح  ن  أ ممكنا  ــان  ك مــا  وال 
ليه  إ املقصود  ن  املجنح،فإ اخلــيــال  يف  تــغــرق  ذ  إ اليوتوبيا، 
والوارد،  الشارد  التحق"، حتققا يتقصى  " هو "ممكن  ب"املثالي 
به،  رمى  ال  إ كنانته  يف  سهما  يوفر  فال  املعرفة،  بتنسيب  معترفا 
 ،" سقطاته  دت  ع  من  "الكامل  نقرأ اجلاحظ  رسائل  بعض  ويف 

هفواته". من حسبت  "والسعيد  الثعالب  ضاف  وأ
عجاب اجلاحظ نفِسه، قول شاعر: إ ثار  أ ومما 

مِس أ نت اليوم خير منك  مِس خير بني معد وأ أ يتك  رأ
نت غدا تزيد الضعف خيرا كذاك تزيد سادة عبد شمِس وأ

املعروفة:  البالغية  الظاهرة  مستعِذب  القارئ--  يها  --أ لعلك 
ول(خير... االٔ البيت  عجز  رد  فقد  الصدور"،  على  عجاز  االٔ "رد 
خير(.. مس...خير)، كما رد عجز البيت االٔ مس)على  صدره (أ أ
الصوتية- البنية  ثـــرى  أ مــا  وهــو  صــدره(تــزيــد،  تزيد)على 

بعامة.. العربي  املتلقي  طرب  فأ الداللية، 
روايته  حكمت"  "نــاظــم  ي  الــتــرك  الشاعر  كتب  هــذا  ملثل 
ومدماكها  املقاومة،  مسبارها  صاحبي"،  يا  جميلة  "احلــيــاة 
واملؤامرات،  املناورات  يحبط  الذي  النضال  حدود،  بال  الصمود، 
خالق  الزمكان  مؤثث  نسان،  االٕ نسانية  إ ضد  التواطئات  ويفضح 
اخلير  ذي  الــكــرمي،  العيش  يف  والبيلسان،  قــحــوان  االٔ بسمة 

العميم. اجلمعي 
ــع يحتفظ  ــواق ال ن  ــإ ــوع فـ ــوض امل ــر هــذا  مـ أ وكــأنــنــا مــا كــان 
لى  إ سعيا  التغيير،  يف  الرغبة  رك  مح  هو  نه  أ مبا  بشاعريته، 

التوهج...
قال  ما  نحو  التوهم،  يف  بعضهم  حق  يغمط  ال  قلته  ما  إن 

املمكنة"، ورمبا غدا العوالم  "فولتير": "يعيش يف أحسن 
الالمتناهيني.. / االكتشاف  الكشف  عائقا من عوائق 

نور الدين موعابيد 

ومشك ايحادة الذي زين محياك محفور يف ذاكريت

االمازيغية  السنة  حلول  مبناسبة 
القادمة  األيقونة   تلك  .استحضر 
ــس املــتــوســط الــى  ــل ــن شــمــوخ االط م
ــاء الــتــي  ــض ــي ــب ــال ــدح ب ــكـ ــاء الـ ــيـ أحـ

ــود  ــس الـ ــف ــقــتــهــا وبـــادلـــتـــهـــا ن عــان
والعيطات  ــي  ــان االغ والــعــشــق.تــلــك 
العربي  واللسان  االمازيغي  بشقيها 
العاطفية. ــوالت  ــم احل ذو  ــدارج  ــ ال
واهــازيــج  الكمان  بانني  واملصحوبة 
بأحياء  القاطن  انت  جتعلك  البندير 
املشروخة  ذاتك  مع  تتصالح  البؤس 
مبكون  املمزوجة  هويتك  بناء  لتعود 
ــي واالمـــازيـــغـــي واإلســـالمـــي  ــرب ــع ال
لطبقات  انتمائك  يف  التفريط  دون 
ــة  ــن ــدي م أطـــــــراف  يف  مـــســـحـــوقـــة 

متعددة  القضية  كــالــغــول.وتــعــرف 
ــل فــيــهــا الــثــقــافــة  ــدخ ــت ــاد ت ــعـ األبـ
تقسيم  ــي.اي  ــرع وال واألرض  واملــاء 
ــل عـــادل.لـــســـبـــب  ــك ــش الــــثــــروات ب

تعيش  ان  تستطيع  ال  انــك  بسيط 
تيفيناغ. وحــروف  ــده  وح بــاحــواش 
اقطاعيني  ان  الــيــقــني  عــلــم  ــم  واعــل
دماء  وميتصون  يضطهدون  امــازيــغ 
وان  حتى  الــغــني(  )بفتح  املستغلني 
جلدتهم. وبني  مداشيرهم  من  كانوا 
امينتانوت  قرب  الرعاة  ويستحضر 
يلهيهم  طــائــر  هــنــاك  ان  احلــبــيــبــة 
وهو  شياههم  حــراســة  متابعة  عــن 
العربي  الفضاء  عند  املعنى  نفس 
الــرعــوي يــســمــى مــالهــيــت الــســراح 

العهود  تلك  )امــكــســاون(..فــكــذلــك 
داود  ومزامير  االنتخابية  املعسولة 
املبكى.كل  حائط  نحو  الــهــرولــة  او 
االمازيغ  تلهي  االمــور  هذه  كل  هذه 

البئيس. واقعهم  مواجهة  عن 
جادت  اداعــي  برنامج  خالل  ومن 
ــوات هــل االولــــى او  ــن ــق ــد ال بــه احـ
يستقبل  ادكر.وكيف  اعد  لم  الثانية 
وفرقتها  وعــكــي  ــادة  ح احلــي  ســكــان 
تشتغل  .وكــانــت  وتــقــديــر  بــاحــتــرام 
ــة يف  ــرق ــف ــا وال ــوي ــي وبــنــاصــر وخ ه
هذه  الى  .وبالرجوع  شعبية  حانات 
مقارنةمع  .تخلينا  نكون  املشاهد 
التسامح  قيم  السالفة  االجيال  هذه 
النه  به  والقبول  معنا  الوافد  وادماج 

كينونتنا. من  جزء 
اجلهات  تهتم  ال  ان  الطبيعي  ومن 
ــى الــشــأن  الــرســمــيــة الــســاهــرة عــل
ان  الرسمي.ولكن  الفني  او  الثقايف 
اوباحثون  فنانون  او  مثقفون  يلوذ 

. جحود  .انه  اخللل  مكمن  فهنا 
فــرجــة  ــن  م حـــادة  مــاقــدمــتــه  ان 
اجتماعية  لطبقات  وسعادة  وفرحة 
يف  الهني  باألمر  ليس  انــذاك  فقيرة 

شحيحة. االمتاع  وسائل  كانت  زمن 

" ليس رضوراي ٔان يكون 
كل يشء مثاليا "

 ثورة وسكون
صدر لالستاذ املتقاعد حامد الزيدوحي ديوان شعر  
صحايف  ناشط  وسكون(.والرفيق  )ثــورة  عنوان  حتت 
بامينتانوت. االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  وعضو 
دراسة  الدميقراطي  النهج  جريدة  نشرت  أن  سبق  وقد 

له سابق.مسيرة موفقة لشاعرنا. على ديوان شعري 

مزامري واقنعة
رواية  الرطابي  عبدالكرمي  لالستاذ  قريبا  ستصدر 
ان  للكاتب  سبق  واقنعه(.وقد  )مزامير  عنوان  حتت 
أصدر نصوصا إبداعية على الصفحة الثقافية جلريدة 

الدميقراطي. النهج 

الحرف والصنائع بتطوان
النهج  عضو  الــعــمــارتــي  الــديــن  جــمــال  للرفيق  سيصدر 
الدميقراطي بتطوان ترجمة كتاب )احلرف والصنائع بتطوان 

خالل العقد األول من القرن العشرين(
الترجمة. العمل مجهودا علميا يف باب  ويعتبر هذا 
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مثيرة  عام،غير  كل  عابرة  املجتمع،متر  نبض  من  نوعية  حمالت  هي 
الهتمام االعالم الرسمي.لكنها حملة ترفع لها شارات نصر سواعد العامالت 
اجلغرافيا  مساحات  العميق،متحو  املغرب  جهات  وأقسى  أقصى  والعمال،يف 

لتقيم عالئق بني ضحايا االستبداد واالستغالل وقهر قوانني الشغل...
يسعدنا ونحن نرصد ونتابع شؤون الطبقة العاملة املغربية،أن نستضيف 
مناضال وأحد املسؤولني عن اطالق حملة وطنية لفائدة العامالت والعمال 
الزراعيني والساهرين على تأطيرها يف سياق الظلم واالستغالل الطبقيني 

عـدة"  "ادريـس  الرفيق  نستضيف  أن  كوفيد19-،يسعدنا  الوباء  ومخاطر 
للقطاع  الوطنية  للجامعة  الوطني  الكاتب  عمالي،نائب  نقابي  كمناضل 
املغربي  االحتاد  اطار  يف  والغابات  املياه  لنقابة  الوطني  الفالحي،الكاتب 
مهام  حتمل  يف  تدرج  الدميقراطي  النهج  مناضل  هذا،هو  كل  للشغل.وقبل 
تنظيمية وجماهيرية بني صفوف رفاقه يف القنيطرة ومهام وطنية.حتى 
نقرأ فصول اجرام الكتلة الطبقية وتواطؤ نظام املخزن،نفتح امللف باحلوار 

التالي:   

              ملاذا قررمت يف الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي إطالق 
حملة وطنية أخرى حول أوضاع وقضااي العمال الزراعيني؟

املنضوية  الــزراعــيــني  للعمال  الوطنية  النقابة  خــاضــت 
وطنية  حملة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  لواء  حتث 
املنصرمة  السنة  من  دجنبر   19 الى   8 من  املمتدة  الفترة  طيلة 
سنوات  منذ  اجلامعة   عليه  حترص  إجابي  لتقليد  كاستمرار 
على  الوطنية  اجلامعة  درجــت   2012 سنة   ومنذ  أنــه  حيث 
تنظيم حمالت وطنية سنوية ،عادة ما تصادف اجواء تخليد 
االنسان  حلقوق  العاملي  ــالن  االع لصدور  السنوية  الــذكــرى 
هذه  كانت  ،حيث  املاضي  دجنبر  شهر  يف  عليه  حرصت  ما  وهو 
للعامالت  املزري  بالواقع  التذكير  إلعادة  أخرى  فرصة  احلملة 
والعمال الزراعيني ومبطالهم ومناسبة ايضا لتوحيد نضاالتهم 
مواجهة  يف  والعمال  العامالت  بني  التضامن  ــر  أواص وتقوية 

القهرواالستغالل.

           وعىل أي أساس مطليب خضمت كجامعة حملة هذه السنة؟

ودعناها  التي  السنة  حملة  استندت  فقد  التأكيد  سبق  كما 
املطلبية  املذكرة  هما  أساسيتني  وثيقتني  على  أسابيع  قبل 
عن  الصادرة  الزراعيني  والعمال  للعامالت  الوطنية  للنقابة 

مؤمترها االخير والتصريح الصحايف 
 مبثابة تقرير سنوي موجز حول االوضاع واملطالب العاجلة 
وضعتها  أن  سبق  وثيقة  فهي  املذكرة  وأمــا  الزراعيني  للعمال 
اجلامعة لذى رئيس احلكومة ووزيرالفالحة ووزيرالشغل ولدى 
اهم  تفصل  ،وهي  واملناضلة  منها  الرسمية  احلقوقية  الهيئات 
الزراعيون  والعمال  العامالت  يعيشه  الذي  العام  الوضع  سمات 
نتيجة  الكرمي  للعيش  االدنــى  احلــد  من  محرومني  كقرويني 
صحة  من  العمومية  االجتماعية  اخلدمات  وانهيار  الغالء 
االنسان  حقوق  واقع  عن  ناهيك  البطالة  نسبة  وارتفاع  تعليم 
التحكم  اشتداد  يف  اختزاله  ميكن  الــذي  القروي،  العالم  يف 
القروية وضرب حريتها،وحقوقها  الساكنة  املخزني على رقاب 
واملياه  األرض  يف  احلق  منها  خاصة  واالجتماعية  االقتصادية 
ارتكزت  املغربية،كما  البادية  بؤس  مظاهر  من  ذلك  غير  ،الى 
املذكرة املطلبية على عدد من احملاور املطلبية من قبيل وجوب 
التفاق  SMAGوSMIGتنفيذا  بني  املماثلة  بتحقيق  التعجيل 
2011وفرض تطبيق قانون الشغل والزيادة العامة يف  26 ابريل 
محاكم  واحداث  النقابية  احلريات  وحماية  واملعاشات  األجور 
الطرف  خدمة  يف  القضائي  االجتهاد  وجعل  بالشغل  خاصة 
الباطرونا  خدمة  يف  وليس  الشغلية  العالقة  يف  األضــعــف 
وزارة  الى  توجيهه  مت  الدي  التصريح  تضمن  اجلشعة.وكذلك 
الفالحة ووزارة االدماج االقتصادي واملقاوالت الصغرى والشغل 
مضامني  االعالمية،قسمايكثف  املنابر  كافة  والى  والكفاءات 
العامالت  ومطالب  اوضاع  املذكورةويستعرض  املطلبية  املذكرة 
عند  التصريح  توقف  حيث  كورونا   ظل  يف  الزراعيني  والعمال 
مطلب الزيادة يف األجور واحلد األدنى للمعاش لكي يصل الى 
2000 درهم كحد ادنى،وضع حد حلمالت التسريح اجلماعية 
ازمة  بذريعة  الزراعية  الباطرونا  تنتهجها  التي  والفردية 
مقدمة  يف  اضحت  التي  النقابية  احلريات  وحماية  كورونا 
احلريات املستهدفة من طرف املالكني الكبار ودولتهم  كما ركز 
فاسديه  بسبب  التفتيش  جهاز  خدمات  انهيار  على  التصريح 
اشارة  رهن  املوضوعة  لالمكانيات  املتعمد  التقليص  ونتيجة 
مراقبة  على  عملهم  لكبح  الشرفاء  املفتشني  من  القليلة  القلة 
التفتيش اصال  تطبيق قانون الشغل على عالته رغم ان جهاز 
،كما  يذكر  تأثر  دون  تدخله  جتعل  قانونية  بحدود  مكبل 

هذه  تصريحها  يف  الزراعيني  للعمال  الوطنية  النقابة  عرجت 
طيلة  للعمال  املؤقت  التشغيل  جرائم  تفاحش  على  السنة 
املسماة  النخاسة  آفة  وعلى  القار  الشغل  يف  حق  دون  عقود 
من  العمال  جتريد  على  تعمل  التي  واملناولة  املؤقت  بالتشغيل 
مقومات املقاومة الفردية واجلماعية يف اطار النقابة لتجعلهم 
اجلسدية  سالمتهم  وتهديد  االستغالل  أشكال  ألبشع  عرضة 

وحياتهم يف كثير يف  االحيان.
التي  الفالحية  الضيعات  عمال  مآسي  التصريح  وتــنــاول 
وكالة  وحمل  املخزن  وخدام  الزراعي  عليهاالرأسمال  استحوذ 
املسؤولية  الفالحة  وزارة  خاللها  ومــن  الفالحية  التنمية 
الت  ما  ،يف  االراضــي  هــذه  على  املستحوذين  مع  باالشتراك 
للحرمان  نتيجة  الفالحية  الضيعات  هذه  عمال  اوضــاع  اليه 
ملفقة  بتهم  الكيدية  واملتابعات  التعسفي  األجور،والطرد  من 
و  اكري  ومليح  اوماللة  أمالك  شركات  عمال  مع  الشأن  هو  كما 

.SAAG

         كيف تقيميون سري الحملة ونتائجها؟

النقابة  سطرته  الذي  املكثف  البرنامج  بان  التاكيد  ميكن 
الوطنية حلملة هذه السنة قد مت تنفيذه كامال حيث باشرنا 
مراسلة وزير الشغل قبل انطالق احلملة، لطلب لقاء معه على 
العامالت  ومطالب  اوضــاع  كانت  ،كما  املطلبية  املذكرة  ارضية 
والعمال الزراعيني نقطة محورية يف حوارنا مع وزير الفالحية 
حملة  خضنا  ــر  آخ صعيد  املــاضــي،وعــلــى  دجنبر   8 بتاريخ 
التواصلية  املنابر  و  الوسائط  من  عدد  عبر  قوية  اعالمية 
الرباط  جهات  راسلنا والة  الوطنية واجلهوية،كما  واالعالمية 
سال القنيطرة وسوس ماسة و خنيفرة بني مالل لطرح قضايا 
الفالحيةومحطات  الضيعات  يف  الزراعيني  والعمال  العامالت 
التلفيف يف هذه اجلهات واطلقنا حملة تضامن واسعة شاركت 
عبر  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  مكونات  فيهاأغلب 
ونظمنا  والشغل  الفالحة  لوزيري  التضامن  برقيات  ارســال 
مهرجانا خطابيا تضامنيا عن بعد شاركت فيه أكثر من تسعة 
.ويف  وحليفة  صديقة  دولية  مدنية  وهيئات  نقابية  منظمات 
بتعليق  العمالية  اجلامعية  الفروع  قامت  امليداني  النضال  باب 
املغربي  االحتــاد  مقرات  واجهات  على  موحد  بشعار  الفتات 
ووقفات  مسيرات  ونفدنا  للحملة  ايــام  العشرة  طيلة  للشغل 
فيها  شــارك  احلملة  ايــام  على  موزعة  باملناسبة  احتجاجية 
قاسم  س  من  كل  من  الزراعيني  والعمال   العامالت  من  اآلالف 
تامية  واوالد  واملعازيز  وتيداس  بلقصيري  ومشرع  سليمان  وس 

وشتوكة ايت باها وبني مالل والقنيطرة.
اما من حيث نتائج هذه احلملة فقد حققت الغاية منها وهي 
الدولة  امام  مفتوحا  الزراعيني  والعمال  العامالت  ملف  ابقاء 
الداخلي  الدعم  وحشد  العام  ــراي  وال الزراعية  والباطرونا 
واخلارجي ملعاركهم و فضح املالكني الكبارورموز املخزن املسؤولني 
روابط  وتعزيز  كادحني  وكعمال  فقراء  كقرويني  مآسيهم  عن 
مستوى  على  .أما  النضال  من  ملزيد  استعدادا  بينهم  التضامن 
واحمللية  الشغلية  السلطات  حترك  رصدنا  فقد  املباشرة  اآلثار 
لفتح عدد من احلوارات يف محاولة للتنفيس فقط ،ولم نلمس 
بعد اي حترك على مستوى املطالب العامة وعلى رأسها حتقيق 
للمعاش  االدنى  والزيادة يف احلد   ،SMAGوSMIG املعادلة بني 
ويف االجور وحل النزاعات املستعصية يف عدد من املناطق ،الى 
غيرها من املطالب العاجلة وهي املطالب التي نؤكد أن حتقيقها 
للعامالت  والوحدوي  املنظم  النضال  من  املزيد  على  يتوقف 
العاملة  الطبقة  شرائح  باقي  جانب  والى  الزراعيني  والعمال 
وربطها بالنضاالت الشعبية بعدفرض اولويات الطبقة العاملة 

وباقي الفئات االجتماعية املسحوقة،على أجندة الدولة.

        عشمت يف اشتوكا ايت ابها واتبع معكم الرأي العام جرمية 
قراء  العاملة املمساة قيد حياهتا "صباح دينار"، هال اطلعمت  مقتل 

الجريدة عىل تطورات هذه القضية وموقف ابيق األطراف فهيا؟

العمالي  القطاع  وعبر  اجلريدة  يف  مشكورين  تابعتم  كما 
والقطاع النسائي للنهج الدميقراطي فقد سقطت صباح دينار 
شهيدة للقهر واالستغالل الطبقي يف معركة الدفاع عن كرامة 
للفصل  الدوليAZURA،والتصدي  االخطبوط  عمال  وحقوق 
التعسفي ملندوب االجراء وكاتب عام نقابة عمال الشركةالذي 
شكل السبب املباشر النطالق االعتصام املفتوح لصباح ورفاقها 
هذا  يومنا  الشهيدةالى  سقوط  ،ومند  املنصرم  دجنبر   8 منذ 
ليل  املعتصمني  العمال  على  اليومية  االعتداءات  ،تصاعدت 
G4s نهار،رفقة اسرهم ،من طرف زبانية الشركة وحراس شركة
يف  واسرهم  املعتصمني  على  خطيرا  ليليا  عتداءا  نفدوا  الذين 
الشارع العام  يف محاولة أخرى فاشلة لفض االعتصام البطولي 
واملركزية  احمللية  املخزنية  الداوئر  وتواطؤ  صمت  للعمال،أمام 
واخــرىتــخــوض  جهة  ــن  ــداء،وم ــت االع يــومــيــات  تتابع  الــتــي 
الفالحي حملة تضامن وطني ودولي  الوطنية لقطاع  اجلامعة 
هذه  جرائم  ولفضح  املعتصمني  ورفاقها  الشهيدة  أسرة  لفائدة 
حتى  جاريةوستتواصل  واحلملة  السلطات  وتواطؤ  الشركة 
حتقيق انتصار العمال املعتصمني من اجل حقوقهم ووفاء لروح 

رفيقتهم صباح.
   

للقطاع  الوطنية  للجامعة  للكاتب  انئبا  كونك  عن  فضال       
إعالن  لقرب  تنظر  كيف  الدميقراطي  للهنج  الفالحي،كمناضل 
يف  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  أتسيس  عن  التنظمي 

بالدان؟

كمناضل يف صفوف النهج الدميقراطي اومن براهنية الشروع 
وأتقاسم مع رفيقاتي ورفاقي  والكادحني  للعمال  يف بناء حزب 
يف  جانبهم  الى  باملساهمة  واتشرف  القناعة  هذه  التنظيم  يف 
إجناز هذه املهمة التاريخية باعتبارها إظافة نوعية وحاسمة 
ومتكني  وجتــذيــره  الدميقراطي  النضال  تطوير  شأنها  مــن 
خلوض  التنظيمية  االداة  من  والكادحني  العاملة  الطبقة 
السلطة لصاحلهم وبناء بديل  الساسي من اجل حسم  الصراع 
حترري اشتراكي على النظام املخزني التبعي املنصهريف احملور 
الصهوني الرجعي املتحكم يف املنطقة .كما أرى أن ضرورة حزب 
تنظيم  الى  احلاجة  من  كذلك  تنبع  بالدنا  يف  العاملة  الطبقة 
عمال يسرع الفرز يف املشهد النقابي املبتذل واملتهاوي و يساهم 
والسياسية  االقتصادية  العاملة  الطبقة  معارك  توحيد  يف 
إعادة  يف  أيضا  والتسريع  حلفائها  باقي  بنضال  ربطها  ويقود 
فإن  االعتبارات  هده  لكل  التنظيمة.  الوحدةالنقابية  بناء 
املزيد  بذل  تستحق  مهمة  والكادحني  العمال  حزب  بناء  مهمة 
مبافيها  والتحديات  الصعاب  أجلها  من  وتهون  التضحيات  من 
املنع املخزني الذي يطال مؤمتر االعالن عن ميالد احلزب، وهو 
تأسيس  عن  ينجم  قد  مما  املخزن  رعب  عن  يعكس  الذي  املنع 
منتظرة  كانت  والعوائق  الصعوبات  ان  احلزب.واعتقد  هذا 
ورفاقنا  رفيقاتنا  من  عــدد  حمل  لذلك  عقود،  ومنذ  دائما 
احلزب  "سنبني  والعزم  الصمود  شعار  يــرددون  وهم  أكفانهم 
يواجهنا  الزال  الذي  البوصلة  الشعار  وهو  العدو"  نيران  حتث 
يصلون  لنا  رفاق  رفقة  واملناضبني  املناضالت  من  الحق  كجيل 
املاضي باحلاضر، عازمني كل العزم على تأسيس حزب الطبقة 
الكادحني يف جميع األحوال ومهما تطلب ذلك  العاملة وعموم 

من تضحيات.
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يسمح  مبــكــيــالــني  يــكــيــل  الــبــولــيــســي  ــنــظــام  ال
لــألحــزاب  ــرات  ــؤمت امل وبــعــقــد  املــهــرجــانــات  بعقد 
القاعات  نفس  استعمال  ومينع  له  موالية  وللقوى 
مؤمتره  لعقد  الدميقراطي  النهج  عن  والفضاءات 
التي  املساطر  نفس  سلك  رغــم  اخلامس  الوطني 

املوالية. األحزاب  تلك  سلكتها 

تدابير  تنتصب  الدميقراطي  النهج  وجــه  يف 
أخـــرى مثل  كــاذبــة  وتــبــريــرات  الــصــحــي  احلــظــر 
وطبعا  ــات  ــالح واالص للترميم  القاعات  خضوع 
عن  كتابية  أجــوبــة  تــقــدمي  املــســؤولــون  يــرفــض 
كلما  التعليمات.  حجة  وراء  واالختباء  الرفض 
يف  جماهيري  بعمل  القيام  الدميقراطي  النهج  قرر 
وجحافل  املنع  ترسانة  وواجهته  إال  العام  الفضاء 
وتنهال  ــارع  ــش ال تقطع  أو  ــرات  ــق امل تــســد  الــقــمــع 
لكن  واملناضلني.  املناضالت  رؤوس  على  الهراوات 
املقاومة  إرادة  فان  القمعية  اإلجــراءات  هذه  رغم 
النهج  تنظيم  صفوف  بني  وتتقوى  تكبر  والتحدي 
أصبحت  لقناعة  وتعزيزا  تفعيال  الدميقراطي 
قرارنا  وهــي  التنظيم،  عقيدة  وتشكل  راســخــة 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب  بناء  يف  احلــازم 
البوليسي  ونظامه  الطبقي  الــعــدو  نــيــران  حتــت 

ملقيت. ا

التحاق  ملنع  واحلــصــار  القمع  يــشــددون  إنــهــم 
يكشفون  إنــهــم  بصفوفنا.  والــكــادحــني  الــعــمــال 
ويف  الواجهة  لدميقراطية  احلقيقي  الوجه  عن 
الــدولــة  على  االنــتــصــارات  أهــم  احــد  يكمن  هــذا 
مصطنع  لوجه  تسوق  أن  تريد  التي  الكمبرادورية 
وهي  الدميقراطي  واالنتقال  الدميقراطية  وهو 
أنها  أي  ــد  واح بحجر  عصفورين  تضرب  بذلك 
الدميقراطي  للنهج  القانوني  الوجود  من  جتعل 
إن  الوقت  نفس  ويف  الدميقراطية  هذه  عن  تعبيرا 
الذي  النظام  من  منحة  هو  الدميقراطي  الهامش 
نضال  بفعل  اليوم  تكسرت  الصورة  هذه  إن  تغير. 
التنظيمات  وبــاقــي  الــدميــقــراطــي  النهج  وكــفــاح 
ــه  ــوج ــد تــعــرى ال ــق الــســيــاســيــة واحلـــقـــوقـــي؛ ل
الهامش  أن  كما  للنظام  القبيح  الــديــكــتــاتــوري 
تضحيات  بعد  شعبنا  انتزعه  والذي  والهش  الضيق 
التنازل  ويرفض  عته  يدافع  من  وجــد  جسيمة، 
املزيد من احلقوق  عنه، بل يجاهد من اجل فرض 
وبناء  االســتــبــداد  القــتــالع  متهيدا  واملكتسبات 
تضع  شعبية  دميقراطية  احلقيقية  الدميقراطية 
املطالب  الئحة  رأس  يف  والكادحني  العمال  مصالح 
املناضل  الشعب  وسلطة  إرادة  جتسد  دميقراطية 
والنضالية  السياسية  الشرعية  مصدر  هو  والذي 

والتاريخية.

الدميقراطي  النهج  مع  التضامن  حملة  انطلقت 
الوطني  مــؤمتــره  عقد  يف  حقه  انــتــزاع  اجــل  مــن 
حملة  إنها  عمومي.  فضاء  ويف  حضوريا  اخلامس 
ودوليا  وطنيا  املناضلة  القوى  فيها  عبرت  تضامن 
البوليسي  النظام  والراسخ ضد  املبدئي  عن وقوفها 
اللحظة احلرجة من تاريخ شعبنا.  املتغول يف هذه 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

النظام القائم مينع انعقاد املؤمتر 
الوطني الخامس للنهج الدميقراطي

بيان الحزب الشيوعي السوداين 
تطورات  املركزية  اللجنة  سكرتارية  تابعت 

احلالة السياسية يف النقاط التالية:-
الشمالية  إعتصام  جاء  جديد  تطور  يف   •
مبطالبه املشروعة لرفض زيادة أسعار الكهرباء 
الــتــي تــؤثــر على املــوســم الــزراعــي واإلنــتــاج 
يف  الزيادات  بإلغاء  ومطالبًا  عمومًا،  الزراعي 
املزارعني  ملطالب  احلزب  دعم  ونؤكد  األسعار. 
الزيادات،  بإلغاء  الشمالية  الوالية  وجماهير 
كما جاء يف بيانات جلان املقاومة يف مروي وأبناء 
احملس وجتمعات املزارعني، كما َطرحت مطالب 
يف  الــواليــة  أبــنــاء  حــق  مثل  أخــرى  مشروعة 
اإلماراتية  الزراعية  واملشاريع  الذهب  عائدات 
والسعودية وغيرها التي تصل عقودها إلى 99 
عامًا، وحق املنطقة يف نصيبها العادل من عائد 
اجلوفية  املياه  على  واحلفاظ  والبرسيم  القمح 
 ، القادمة  األجيال  مستقبل  وضمان  والبيئة 
والبنيات  والصحة  التعليم  خدمات  وتوفير 
الذي  الشمال  شريان  طريق  وإصالح  التحتية 
مصر  نهب  ووقف   ، املصرية  الشاحنات  أنهكته 
)الذهب-املاشية-التبلدي- من  البالد  لثروات 
عائدات  من  بنصيب  واملطالبة  القطن...الخ( 
السياحة لتنمية املنطقة، ، كما ندعو إلى أوسع 
جتمعات  وتكوين  الشمالية  أبناء  مع  تضامن 
إحتادات املزارعني يف املشاريع الزراعية املروية 
الدمازين- واملطرية)سنار-سنجة-الرهد- 
النوبة...الخ(  القضارف-القاش-طوكر-جبال 
الوقود  وتوفير  املــزارعــني  بحقوق  للمطالبة 

ومدخالت اإلنتاج وتوفيرالري والسماد...الخ.
-   كما تابعت السكرتارية املطالب املشروعة 
األجور  لزيادة  واملهنيني  والعاملني  للموظفني 
التي تآكلت بسبب اإلرتفاع املستمر يف األسعار، 
ودعت إلى زيادة األجور مع تركيز األسعار حتى 

ال ميتصها السوق.
-  تابعت أيضًا الوضع يف دارفور وأكدت على 
إتفاق  العادل بعد فشل  الشامل  ضرورة السالم 

وإعمار  لقراهم  النازحني  عودة  وضرورة  جوبا 
األساسية  إحتياجاتهم  وتوفير  مناطقهم 
البيطرية-املياه  )التعليم-الصحة-اخلدمات 
لبلدانهم  املستوطنني  وعودة  والكهرباء...الخ( 
ومحاسبة  السالح  وجمع  املليشيات  كل  وحل 
ضد  اجلماعية  ــادة  اإلب جرائم  أرتكب  من  كل 
نهب  ــة  وإدان وغيرها،  واإلغتصاب  اإلنسانية 
جوبا  إتفاق  على  املوقعة  املسلحة  احلــركــات 

ملخازن )اليوناميد(.
مع  تضامن  ألوســـع  السكرتارية  ــت  دع   -
األطباء والعاملني بالقطاع الصحي لتصعيدهم 
املستشفيات  على  الــهــجــوم  لــوقــف  ــروع  ــش امل
على  الرصاص  وإطــالق  املصابني  إسعاف  ومنع 
الشهداء  عدد  بلغ  حتى  السلميني  املتظاهرين 
64 شهيدًا وإصابة أكثر من ألف شخص وضرورة 

تقدمي املجرمني للمحاكمة.
الفبركة  محاولة  السكرتارية  إستنكرت   -
السلميني  املتظاهرين  إتهام  حول  واألكاذيب 
إلغتيال العميد شرطة، لتبرير القمع الوحشي 
لعشرات  أدى  ممــا  السلميني  للمتظاهرين 
وإستشهاد  يناير   13 مليونية  يف  اإلصــابــات 
بالبمبان  والهجوم  بحري،  من  محمد  الريح 
املتظاهرين  وضــرب  الريح  الشهيد  مأمت  على 
للعميد  الرحمة  الدوشكا،  مبدافع  السلميني 
للمصابني  الشفاء  وعاجل  وللشهداء  شرطة 
يوقف  لن  الوحشي  القمع  بأن  علمًا  اجلرحى، 
مبختلف  يستمر  سوف  الذي  اجلماهيري  املد 
احلكم  وقيام  اإلنقالب  إسقاط  حتى  األشكال 

املدني الدميقراطي.
-   فيما يختص مببادرة فوكلر للحوار، نؤكد 
العسكري  اإلنقالب  رفــض  من  احلــزب  موقف 
والشراكة مع العسكر، التي أثبت فشله وضرورة 
الطوارئ  حالة  وإلغاء  للثكنات  اجليش  عودة 
وقيام احلكم املدني الدميقراطي وفق تفويض 
املميت  القتل  ووقـــف  املــتــحــدة،  األمم  بعثة 

للمتظاهرين السلميني وتقدمي قادة اإلنقالب 
للمحاكمة يف أحداث ما بعد إنقالب 25 أكتوبر 
ومن  البشير  وتسليم  اإلعتصام،  فض  ومجزرة 
وضــرورة  الــدولــيــة  اجلنائية  للمحكمة  معه 
وجيوش  سريع  دعــم  مــن  املليشيات  كــل  حــل 
)كتائب  الوطني  املؤمتر  ومليشيات  احلركات، 
اجليش  وقيام  الشعبي....الخ(  والدفاع  الظل- 
اإلرهــاب  جيوب  كل  وتصفية  املوحد  القومي 
الــروس  املرتزقة  ــوات  ق وسحب  الــســودان  مــن 
شركات  كل  ضم  وضرورة  السودان  من  )فاغنر( 
اجليش والشرطة والدعم السريع لوالية وزارة 
البالد  وثـــروات  الذهب  تهريب  ووقــف  املالية 
وفق  دميقراطي  مدني  حكم  وقــيــام  للخارج 
حكم  سيادة  تؤكد  جديدة،  دستورية  وثيقة 
السلطات  وفصل  القضاء  وإستقالل  القانون 
كل  ــودة  وع التمكني  وتفكيك  والدميقراطية 
الوطنية  والــســيــادة  املنهوبة،  الشعب  أمـــوال 
العسكرية  ــاور  احملـ كــل  مــن  ــودان  ــس ال وخـــروج 
اليمني، ومراجعة  املرتزقة حلرب  ووقف إرسال 
عقودها  تصل  التي  األراضي  حول  االتفاقيات 
إلى 99 عاما وعودة حاليب وشالتني والفشقة 
العسكرية  القواعد  إتفاقيات  وإلغاء  للسودان 
وقيام  األحــمــر  البحر  على  وأمريكا  لروسيا 
العالم،  دول  كل  مع  متوازنة  خارجية  عالقات 
فشل  بعد  والشامل  الــعــادل  السالم  وحتقيق 
إتــفــاق جــوبــا ومــشــاركــة قــادتــه يف اإلنــقــالب 
قيام  وأخيرًا  الــســودان.،  شعب  ضد  العسكري 
دستور  عنه  ينتج  ــذي  ال الــدســتــوري  املــؤمتــر 
دميقراطي  إنــتــخــابــات  ــون  ــان وق دميــقــراطــي 
دميقراطي،  مدني  حكم  ظل  يف  عليه  متوافق 
الفترة  نهاية  يف  نزيهة  حرة  إنتخابات  وقيام 
التي  األساسية  املبادئ  هي  تلك  اإلنتقالية. 
نراها لتوفير املناخ املالئم للحوار الذي دعا له 

مبعوث األمم املتحدة فوكلر.

عامل وعامالت النظافة والحراسة واإلطعام بالتعليم يلتئمون 
يف ملتقى وطني

للجامعة  الــوطــنــي  املــكــتــب  ــراف  ــ إش ــت  حت
الوطنية للتعليم، انعقد عن بعد امللتقى الوطني 
والنظافة  ــة  ــراس احل ــالت  ــام وع لعمال  األول 
واإلطعام بالتعليم، يوم األحد 26 دجنبر 2021، 
وقد  زوم(،  )منصة  املرئي  التناظر  تقنية  عبر 
والعامالت  العمال  عن  وممثالت  ممثلون  حضره 
للتعليم  الوطنية  اجلامعة  لواء  حتت  املنضوين 
FNE التوجه الدميقراطي بفروعها على الصعيد 
املكتب  واعــضــاء  عــضــوات  ومبــشــاركــة  الوطني 
الرفيق  الوطني  العام  الكاتب  بقيادة  الوطني 
االفتتاح  كلمة  وبعد  ــرزاق،  الـ عبد  االدريــســي 
امللتقى  أعــمــال  جـــدول  مــشــروع  نقط  وعـــرض 
الوطني  العام  الكاتب  قــدم  عليها،  واملصادقة 
مجهودات  ومثمنا  باحلضور،  فيها  نــوه  كلمة 
واستعرض  فروعهم،  يف  واملناضالت  املناضلني 
بشكل كاف التداعيات السلبية للتدبير املفوض 
واالجتماعية  املهنية  األوضـــاع  على  بالقطاع 
املستفيدة  الشركات  وتغول  والعامالت،  للعمال 
مقتضيات  لكل  احترامها  وعدم  املجال  هذا  من 
احلريات  على  املمنهج  والتضييق  الشغل،  مدونة 
املنهجية  هــذه  ــالس  إف على  مــؤكــدا  النقابية، 
التشغيل  يف  الوساطة  شركات  على  املعتمدة 
الوزارة  ومطالبا  والتكوين،  التربية  قطاع  داخل 

خوصصة  يف  النظر  إعـــادة  بــضــرورة  ــا  ــه وإدارات
دعا  كما  واالطعام،  والنظافة  احلراسة  قطاعات 
العمال والعامالت واملسؤولني النقابيني عبر ربوع 
الوطن، ملضاعفة املجهودات من أجل بناء مكاتب 

نقابية ملقاومة احلكرة والظلم والتهميش.
العمال  تناول  األعــمــال،  ــدول  ج سياق  ويف 
والشافية  العميقة  مداخالتهم  يف  والعامالت 
والسلطات  املشغلة  الشركات  مع  املعاش  واقعهم 
ــع بــعــض املــســؤولــني  ــة ومـ ــي ــراب ــت الــشــغــلــيــة وال
حقوقهم  دوس  هو  العريض  عنوانه  ــني،  اإلداري
حقهم  ضد  األغلبية  وبتواطؤ  قانونا  املكفولة 
مع  التجاوب  وعــدم  عملهم  شــروط  حتسني  يف 
املناطق.  العديد من  معاناتهم واحتجاجاتهم يف 
على  ــدوا  ــ أك مــداخــالتــهــم،  أغــلــب  مــعــرض  ويف 
مع  وطنيا،  النضالي  الفعل  لتوحيد  استعدادهم 
النقابي املكافح يف صفوفهم  العمل  توسيع دائرة 

.وخلص امللتقى إلى ما يلي :
حقوقهم  دوس  أشكال  كل  على  احتجاجه 
املهنية واالجتماعية من طرف شركات الوساطة 
والسطات  التشغيل  مديريات  بتواطؤ  وغالبا 
باألقاليم  التربية  وزارة  ومسؤولي  الترابية 

واجلهات؛

والعبودية  االستغالل  مظاهر  لكل  رفضه 
ــرف شــركــات الــوســاطــة اجتــاه  املــمــارســة مــن ط

جماهير العمال والعامالت بقطاع التعليم؛
املسؤولة بالتدخل لتنفيذ  مطالبته اجلهات 
قانون الشغل يف جوهره داخل قطاعات احلراسة 
استقرار  )الكرامة،  بالتعليم  واإلطعام  والنظافة 
دفــاتــر   ،SMIG لــألجــر  ــى  ــ االدن احلـــد  الــعــمــل، 
التصريح  يعرفها،  التي  واالختالالت  التحمالت 
االجتماعي،  الضمان  لــدى  العمل  أيــام  بكامل 
يف  احلــق  الــقــانــونــيــة،  العمل  ســاعــات  ــرام  ــت اح
العطل األسبوعية والدينية والوطنية والعطلة 

السنوية، التأمني، احلرية النقابية..؛
التربية  وزارة  تعمل  التي  للخوصصة  رفضه 
خالل  مــن  املــدرســي  اإلطــعــام  يف  تنزيلها  على 
traiteursيف املؤسسات  إرساء املطعمة التريتور  
املشؤومة  الــوزاريــة  ــرة  ــذك امل عبر  التعليمية 

)769/21( الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2021؛
بإلغاء  الوصية  ــوزارة  وال احلكومة  مطالبته 
خوصصة هذه املجاالت احليوية يف الفضاء العام 
الوظيفة  يف  فيها  العاملني  كل  وإدماج  التعليمي، 
من  العمومي  املرفق  يحمي  كخيار  العمومية 

اإلنهيار ويضمن حقوق وكرامة العاملني به؛


