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السياسات اإلجتماعية للمخزن بني 
حقيقة خدمة التبعية وزيف شعار الدولة 

اإلجتماعية

 محمد شويياضيف العدد : 

مع حدة وخطورة اجلفاف هذه السنة أصبحت أغلبية 
لقد  اجلــفــاف.  مــن  مزمنة  حالة  تعيش  املــغــرب  جهات 
فطال  أخرى،  بعد  سنة  املسجلة،  األمطار  كمية  تراجعت 
يف  السدود  حقينة  مستوى  يعكسه  ما  وهو  اجلفاف  أمد 
مجمل مناطق املغرب. وصل تدهور مستوى احلقينة إلى 
هذه  يف  البادية  معه  أصبحت  جدا،  خطيرة  مستويات 
األشهر  يف  أكثر  للتفاقم  مرشح  داهم  خطر  أمام  السنة 
مبالغة،  وبدون  الصيف،  فصل  حلول  مع  املقبلة  القليلة 
هي  وكما  منكوبة.  منطقة  اليوم  البادية  اعتبار  ميكن 
ملا  النكبة  حالة  عن  اإلعالن  ترفض  فإنها  الدولة،  عادة 
املعطيات  لكن  وسياسية.  اجتماعية  تبعات  من  لذلك 
املتوفرة واملستجدات األخيرة املتمثلة يف تخصيص رئيس 
الدولة غالفا ماليا استعجاليا يصل إلى 10 مليار درهما، 
يبني الهلع الذي استحوذ على الدولة وانشغالها بخطورة 
الغالف  هذا  فإن  العادة،  هي  وكما  البادية.  يف  األوضــاع 
التنمية  سياسة  لتنفيذ  درهما  مليار   3 منه  سيخصص 
الشركات  على  ستصرف  املتبقية  مليار  و7  البشرية 
الكبرى، منها 6 مليارات ستذهب لألبناك كدعم لها حتت 
ومليار  القروض،  أعباء  ملواجهة  الفالحني  مساعدة  مبرر 
على  التامني  مبرر  حتت  التامني  لشركات  بدوره  سيذهب 
االستعجالية  احللول  تلك  دائما  إنها  اجلفاف.  مخلفات 
السلم  وشــراء  والتطمني  التهدئة  أجل  من  واالرجتالية 
ستجود  ما  انتظار  يف  كحل  مؤقتا  بالبادية  االجتماعي 
به السماء من أمطار وترجع الوضعية إلى سابق عهدها.

ستبقى  ولــذلــك  سابقا،  املجربة  احلــلــول  نفس  إنها 
اجلفاف  مــوضــوع  نعتبر  إنــنــا  حالها.  على  لقمان  دار 
ويف  طبقية  واختيارات  سياسية  قضية  آثــاره  ومواجهة 
فيها  يتخبط  التي  الهيكلية  ــة  األزم جــذر  يكمن  هــذا 
هذا  فمادام  املطبق.  واالجتماعي  االقتصادي  النظام 
كمشة  مصالح  ويخدم  التبعية  بعقيدة  موجها  االقتصاد 
األراضي  وملكية  االنتاج  وسائل  مللكية  االحتكاريني  من 

اجليدة من طرف حفنة من املعمرين اجلدد، فإن اآلفات 
السلبي  الــوقــع  لها  سيكون  والطبيعية  االجتماعية 
واخلطير على حياة اجلماهير الشعبية. إن أركان سياسة 
الدولة يف الفالحة من سدود ومن ضخ األموال الطائلة يف 
املغرب األخضر واألزرق أبانت على الفشل الذريع. فهاهي 
والتي  املغرب  رأسمال  تعتبر  كانت  التي  املائية  الفرشة 
سقي  يف  استنزفت  قد  السنني  ماليني  مدى  على  تكونت 
فالحات تصديرية؛ ذهب ماء هذه الفرشة عبر احلوامض 
واخلضراوات الى أوروبا وها هي أيضا السدود وقد أصابها 
طبقات  إلى  حتولت  التي  األوحال  بتراكم  التلف،  بعض 

طينية مضرة بالبنية التحتية لهذه السدود.
لن تنفع احللول االرجتالية يف معاجلة أزمة البادية ما 
لم يتحرر املغرب من التبعية ومن سلطة الكمبرادور ومالك 
اإلصالح  سياسة  وضع  ميكن  وساعتها  الكبار،  األراضــي 
الطفيلية  الطبقات  من  األراضــي  يحرر  الــذي  الزراعي 
التي تنهب ساكنة البوادي وتوزع األراضي على الفالحني 
متكن  استراتيجية  اختيارات  وتضع  واملعدمني،  الفقراء 
التي  املـــواد  مجمل  يف  الغذائية  الــســيــادة  حتقيق  مــن 
يحتاجها شعبنا ويتحرر من االستيراد والتبعية للخارج. 
تدبير  شرط  على  يرتكز  الغذائية  السيادة  حتقيق  إن 
املالئمة  غير  للزراعات  وتوجيهه  عليه  واحلفاظ  املــاء 
للشروط والعوامل اجلديدة احلاصلة يف التطور املناخي. 
تندمج  لم  إذا  تنجح  لن  الزراعي  اإلصالح  سياسة  أن  كما 
فيها  تتكامل  جديدة  واجتماعية  اقتصادية  منظومة  يف 
يحقق  مبا  والتمويل  واللوجيستيك  والصناعة  الفالحة 
تراكم الثروات وتوجيهها لتوسيع القاعدة املادية للتطور 
حتقيق  مبعايير  واالجتماعي  االقــتــصــادي  والــتــقــدم 
من  االنتفاع  يف  واملساواة  الكرمي  العيش  يف  شعبنا  مطامح 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  ويف  البالد  خيرات 

وباقي احلريات السياسية.
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للنهج  اجلهوية  الكتابة  اجتمعت 
 18 الــدميــقــراطــي يـــوم اجلــمــعــة 
العام  الوضع  لتدارس   2022 فبراير 

و أعلنت ما يلي : 

استهدف  الـــذي  بــاملــنــع  تــنــدد   -

مؤمتره  لعقد  الدميقراطي  النهج 
تنظيمنا  ــق  ح ــد  ــؤك وت  ، ــس  ــام اخل
عقد  يف  لــلــتــصــرف  قــابــل  ــر  ــي ــغ ال
وظــائــفــه  ــة  ــارسـ ممـ ويف  ــره  ــؤمتـ مـ
املكتسبة  والتنظيمية  السياسية 
لعقود  اجلسيمة  التضحيات  بفضل 

و أجيال.  

بــالــتــضــامــن  وتــفــتــخــر  تــثــمــن   -
النهج  املغاربي مع  و  العربي  و  األممي 
برفع  املطالبة  أجل  من  الدميقراطي 
ومن  عليه  االستبداد  و  التسلط  يد 
عقد  يف  ــروع  ــش امل حقه  ــم  دع ــل  أج
جتسيد  ويف  ــادي  ع بشكل  مؤمتره 
الطبقة  حزب  صرح  بناء  يف  أهدافه 

الكادحني. وعموم  العاملة 

الصاروخية  الزيادات  تستنكر   -
يف أسعار احملروقات و املواد األساسية 
خطط  و  ــة  ســيــاس أيـــة  وغـــيـــاب   ،
ــة اجلــفــاف  ــه ــواج اســتــراتــيــجــيــة مل
وآثاره على الفالحني و مربو املاشية 

الفقراء. 

الــذي  والــقــمــع  املــنــع  تستنكر   -
أفراد  املناضلة  األصوات  له  تتعرض 
ــراح  ــالق س ــإط وهــيــئــات وتــطــالــب ب
.وإيقاف  السياسيني  املعتقلني  كافة 

املناضلني. املتابعات يف حق 

- تساند نضاالت العمال وجماهير 
ــة  ــي ــرق ــش ــني بـــاجلـــهـــة ال ــادحـ ــكـ الـ
توحيدها  ــى  إل وتــدعــو  وتدعمها 
الطبقي  التضامن  وتقوية  وتنظيمها 

الغالء  ضد  )االحتجاجات  وسطها 
يف عــدة مــدن و مــن أجــل احلــق يف 
حيف  ورفع  جرسيف...(  يف  االرض 
بالعديد  واملخزني  الطبقي  التسلط 

من مناطق اجلهة.

جــمــاهــيــر  ــاالت  ــضـ نـ ــد  ــان ــس ت  -
ــى مــصــادرة  ــل ــة ع ــج ــت جـــــرادة احمل
ــى غــالء  ــل ــاء وع ــرب ــه ــك عـــــدادات ال
ــب  ــال ــط الـــفـــواتـــيـــر واملــعــيــشــة وي
بــاالســتــجــابــة ملــطــلــب الــتــعــريــفــة 
مطالب  وباقي  للفواتير  التفضيلية 
التقدمية  القوى  وتدعو   ، احلــراك 
ــى دعم  إل والــدميــقــراطــيــة واحلــيــة 
جرادة. جماهير  مطالب  ومساندة 

مخاطر  إلى  التنبيه  يف  تستمر   -
واجلزائر  املغرب  بني  احلدود  إغالق 
ــواء  ــ ــى تــوتــيــر األج إلـ ــوء  ــج ــل ، وال
يــؤثــر  ــا  ممـ احلـــــرب  طـــبـــول  ودق 
ســلــبــا عــلــى احلــيــاة االقــتــصــاديــة 
ــة لــســكــان املــنــاطــق  ــي ــاع ــم ــت واالج
ويؤكد  الضفتني.  على  احلــدوديــة 
الوحدة  الدميقراطية وبناء  أن  على 
ــة الــتــطــبــيــع  ــض ــاه ــن ــة وم ــي ــارب ــغ امل
للقضاء  األســاســيــة  املــداخــل  ــي  ه
شاملة   تنمية  وبناء  التبعية  على 
منها  تستفيد  حقيقية  ومندمجة 

املنطقة. شعوب 

االنخراط  إلــى  اجلميع  تدعو   -
 20 حلركة   11 الذكرى  تخليد  يف  
سياسة  مواجهة  أجــل  مــن  فبراير 
يف  متعن  الــتــي  الالشعبية  النظام 
والريع  والفساد  االستبداد  تكريس 
قمع  يف  و  جهة  من  االســعــار  ــالء  وغ
املــعــارضــة  والتنظيمات  ــات  ــري احل

واألصوات احلرة من جهة أخرى. 

النهج الدميقراطي بالجهة الرشقية يدعو 
الجميع إىل االنخراط يف  تخليد الذكرى 11 

لحركة 20 فرباير

FNE ترفض قرار فرض جواز التلقيح ومنع 
موظفني/ات من ولوج مقرات عملهم/هن

تعسفي  قرار  إصدار  على  احلكومة  أقدمت 
حيز  ــل  دخـ لــلــمــشــروعــيــة،  ــد  ــاق ف تــســلــطــي 
يتعلق   ،2022 فبراير   8 الثالثاء  التنفيذ 
القطاع  موظفي  أجور  من  اقتطاعات  بفرض 
غير  خصوصا  حني،  امُللَقّ غير  واخلــاص  العام 
فيروس  ضد  املعززة  الثالثة  باحُلقنة  مني  امُلطَعّ
إال  تصنيفه  ميكن  ال  الذي  القرار  هذا  كورونا، 
حلقوق  املتواصلة  السافرة  االنتهاكات  ضمن 
يتضمنه  الـــذي  الــعــمــل  يف  ولــلــحــق  ــان  ــس اإلن
ــات واملــواثــيــق الــدولــيــة  ــاق ــف الــدســتــور واالت

املغرب. طرف  من  عليها  املصادق 

 ،FNE لــلــتــعــلــيــم  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة  إن 

يف  عنه  املعبر  املــبــدئــي  مبوقفها  تــذكــر  وإذ 
بتاريخ  الوطني  مكتبها  عن  الــصــادر  بيانها 
جواز  لفرض  كليا  الرافض   ،2021 أكتوبر   21
كوثيقة  واملواطنني،  املواطنات  على  التلقيح 
النقل  وســائــل  عبر  للتنقل  ملزمة  رسمية 
اإلدارات  إلى  والدخول  العمومية  أو  اخلاصة 
والولوج  واخلاصة  العمومية  وشبه  العمومية 
واحلمامات  واملقاهي  واملطاعم  الفنادق  إلى 
ــات الــريــاضــيــة واحملـــالت الــتــجــاريــة  ــاع ــق وال
ــارج، فــإنــهــا تــعــتــبــر بــالغ  ــ ــى اخلـ ــر إلـ ــف ــس وال
اإلجبارية،  العمل  ومذكرة  احلكومة  رئاسة 
وإصالح  الرقمي  االنتقال  وزارة  عن  الصادرة 
القاضية   ،2022 فبراير   2 بتاريخ  اإلدارة 
ــن الــولــوج  مبــنــع املــوظــفــني غــيــر املــلــقــحــني م
حالة  يف  بذلك  واعتبارهم  العمل  مقر  إلــى 
سيعرضهم  مما  العمل،  عن  االنقطاع  تعمد 
على  ترتكز  ال  تعسفية  تأديبية  ــراءات  إلج

قانوني. أساس  أي 

للتعليم  الوطنية  اجلامعة  يف  فإننا  وعليه، 
العام  للرأي  نعلن  الدميقراطي  التوجه   FNE

: يلي  ما 

فرض  لــقــرار  واملــطــلــق  املــبــدئــي  رفضنا   .1
ولوج  من  املــوظــفــني/ات  ومنع  التلقيح  جــواز 
ــه قـــرارا  ــرات عــمــلــهــم/هــن، واعــتــبــارنــا ل ــق م
االنتهاكات  ضمن  يدخل  استبداديا،  تعسفيا 
حقوق  عــلــى  احلــالــيــة  للحكومة  املــتــواصــلــة 
اإلنــســان، والــهــجــوم الــشــرس عــلــى احلــقــوق 
مترير  يف  املمنهج  ــرار  ــم ــت واالس واحلــريــات، 

التصفوية  التراجعية  الرجعية  التشريعات 
العمومية،  الوظيفة  )تفكيك  والتكبيلية 
تصفية  األجــور،  جتميد  التوظيف،  جتميد 
ــة، اإلجـــهـــاز عــلــى أنــظــمــة  ــاص ــق صـــنـــدوق امل

التقاعد،…(؛

على  الــســهــر  إلــى  احلــكــومــة  دعــوتــنــا   -  2
أداء  يف  العمومية  املرافق  استمرارية  ضمان 
كل  توفير  مــن  ذلــك  يستلزم  مبــا  خدماتها، 
وحماية  والصحة  السالمة  شروط  متطلبات 
ــني/ات واملـــواطـــنـــني/ات، بــدل  ــف ــوظ صــحــة امل
على  التضييق  يف  اجلائحة  ظرفية  استغالل 
املنع  ســيــاســة  وتــكــريــس  ــعــامــة،  ال ــات  احلــري

على  واإلجــهــاز  األمــنــيــة،  والقبضة  والــقــمــع 
الشرائية  القدرة  وضرب  واملكتسبات،  احلقوق 
والــالاســتــقــرار  الــهــشــاشــة  وتعميق  لــلــعــمــوم، 

؛ … ملهني ا

احلكومة  اســتــفــراد  لسياسة  رفــضــنــا   .3
بــالــتــدبــيــر األحـــــادي لــظــرفــيــة اجلــائــحــة 
املــواطــنــني/ مصالح  يعطل  ممــا  ومخلفاتها 
والتمييز  بــاإلكــراه  ــاس  ــس اإلح ويــنــمــي  ات 
وُيَقيد  السلطة  استعمال  يف  الشطط  وُيَكرس 

احلريات…؛

إلغاء  ــى  إل احلــكــومــة  مــجــددا  دعــوتــنــا   .4
بإجبارية  القاضي  التمييزي  التعسفي  القرار 
وســائــر  ــني/ات  ــف ــوظ امل ومــنــع  التلقيح  جـــواز 
وكل  عملهم/هن،  مقرات  ولــوج  من  ــراء  األج
العامة،  للحريات  املقيدة  التعسفية  القرارات 
املغربي  للشعب  الشرائية  القدرة  حماية  وإلى 
الــعــادلــة  للمطالب  الــفــوريــة  واالســتــجــابــة 
مقدمتهم  ويف  املأجورين  لعموم  واملشروعة 
وكل  فئاتهم  بجميع  التعليم  ــال  ورج نساء 

بالقطاع. العاملني/ات 

الـــقـــوى  ــع  ــي ــم ــج ب ــب  ــي ــه ن ــر،  ــ ــي ــ األخ ويف 
ــدي  ــص ــت الـــدميـــقـــراطـــيـــة بـــبـــالدنـــا إلــــى ال
للهجوم  واحلــــازم  والــتــضــامــنــي  الـــوحـــدوي 
الذي  والترهيب  والتخويف  واملمنهج  الشرس 
مناحي  كافة  على  احلالية  احلكومة  تواصله 
السياسية  املــغــربــي  للشعب  الــعــامــة  احلــيــاة 

والثقافية… واالجتماعية  واالقتصادية 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

القرابطي  ــرمي  م املــنــاضــلــة  مثلت 
وفرع  مراكش  املنارة  فرع  مكتبي  عضوة 
املغربية  للجمعية  أسفي  مراكش  جهة 
الوطنية  واجلامعة  اإلنسان  حلقوق 
ــي  ــراط ــق ــدمي ــيــم/الــتــوجــه ال ــتــعــل ــل ل

احملكمة  أمـــام  أخـــرى  مـــرة  ــش  ــراك مب
فبراير   14 االثــنــني  يــوم  االبتدائية 
كــيــديــة  شــكــايــة  ــى  عــل ــاء  ــن ب  2022
للثانوية  الــســابــق  املــديــر  ــرف  ط مــن 
مبراكش  عياض  القاضي  التاهيلية 
اجلنسي  لــلــتــحــرش  فضحها  بــســبــب 
املوظفات  ــدى  إح على  مــارســه  ــذي  ال

. ية نو لثا با

ولإلشارة فان املشتكي قد مت احلكم 
ب  اجلنسي  التحرش  اجــل  مــن  عليه 
وغــرامــة  التنفيذ  مــوقــوفــة  شــهــريــن 
وتعويض  درهم   2000 قدرها  نافذة 
درهــم.   3000 قــدره  للضحية  مدني 

مع  متناسب  غير  احلكم  هــذا  ويبقى 
املعني  مــارســه  ــذي  ال اجلــرمــي  الفعل 
ظــاهــرة  تشجيع  شــانــه  ومــن  ــر  ــاألم ب

ردعها.   عوض  اجلنسي  التحرش 

بيانا  مراكش  املنارة  فرع  أصدر  وقد 

فيه  أكد    2022 فبراير   13 يف  مؤرخا 
مرمي  للمناضلة  ومــؤازرتــه  مساندته 
بوقف  ومــطــالــبــا  بــبــراءتــهــا  متشبثا 
اجلمعية  مطلب  مجددا  فورا  متابعتها 
والتصدي  املــرأة  كرامة  إهــدار  بوقف 
أماكن  يف  اجلنسي  للتحرش  احلـــازم 
املــدافــعــني/ات عن  الــعــمــل وحــمــايــة 
واملبلغني/ات  والشهود  اإلنسان  حقوق 

اجلنسي. التحرش  عن 

مرمي  املناضلة  ملف  تأجيل  مت  وقد 
على  بــنــاء   2022 مـــارس   7 ــوم  ي ــى  إل

الدفاع. طلب 

محاكمة املناضلة الحقوقية والنقابية 
مريم القرابطي

األولــى  الــذكــرى   2022 فبراير   8 يــوم  حلت 
والتي  بطنجة  وقــعــت  الــتــي  األليمة  للفاجعة 
مــيــاه  غــمــر  بــســبــب  عـــامـــل/ة   29 بــحــيــاة  أودت 
بقبو  املــوجــود  للخياطة  ــري  س ملعمل  األمــطــار 

الضوابط  خارج  يشتغل  معمل  الفيالت.  إحدى 
املختصة  السلطات  ومسمع  مرأى  أمام  القانونية 
هّم  ال  التي  اجلشعة  الباطرونا  مــع  املتواطئة 
صحة  حساب  على  ولو  األرباح  مراكمة  سوى  لها 

العمال/ات. وحقوق  وحياة 

الضحايا  عائالت  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف 
جميع  ومحاسبة  اإلنصاف  ينتظرون  العام  والرأي 
تفاجئوا  الفاجعة  عــن  واملــســؤولــني  املــتــورطــني 

ضد الصادر  باحلكم 

ملدة  النافذ  بحبسه  القاضي  املعمل  صاحب 
درهم.   1000 قدرها  مالية  وغرامة  ونصف،  سنة 
وغير  منصف  غير  اعتبروه  ــذي  ال احلكم  وهــو 
باإلضافة  الضرر،  وحجم  الفاجعة  لهول  مناسب 

املساءلة. عن  املسؤولني  باقي  إبعاد  إلى 

أخــرى  فــواجــع  تلتها  قــد  طنجة  فاجعة  إن 
بسبب  الزراعية  وخاصة  العاملة  بالطبقة  أملت 
مادامت  أخرى  وستتلوها  املميتة.  النقل  حوادث 
الرأسمالية  الشركات  مــع  متواطئة  السلطات 
رغم  الشغل  ملدونة  سافر  ضــرب  يف  والباطرونا 
ومشتتا  ضعيفا  النقابي  العمل  دام  ومــا  عالته 
بدورها  متواطئة  بيروقراطيات  عليه  وتهيمن 

الباطرونا.     مع 

ذكرى فاجعة العامل والعامالت ضحايا جشع الباطرونا 

ــار  ــص واحل التضييق  ــار  ــ إط يف 
ضد  واملتصاعد  املمنهج  املخزني 
كان  والـــذي  الدميقراطي  النهج 
آخره منعه من القاعات العمومية 
اخلامس  الوطني  مؤمتره  لعقد 
 ،  2022 يناير  و30  و29   28 ايــام 
على  املخزنية  السلطات  أقدمت 
عمال  من  مجموعة  منع  محاولة 
من  املتضررين  الشركات  ــدى  إح
مقر  لــولــوج  والتشريد  اإلغـــالق 
احلزب بالدار البيضاء لعقد جمع 
 2022 فبراير   6 بتاريخ  لهم  عام 

ألعضاء  احلـــازم  الــتــصــدي  لــوال 
لهذه احملاولة حيث مت  من احلزب 

إفشالها.
احمللية  الكتابة  ــدرت  أصـ ــد  وق
للنهج الدميقراطي بالدار البيضاء 
اليوم  نفس  يف  بيانا  الشمالية 
احلصار  ــذا  ه بــشــدة  فيه  ــت  أدانـ
العاملة  الطبقة  معاهدة  املخزني 
النهج  صوت  أن  الكادحني  وعموم 
مشرعة  وقبضته  الدميقراطي 
حتى  واالستبداد  الفساد  وجه  يف 

زواله النهائي.

النهج الدميقراطي بالدار البيضاء الشاملية يحتج 

عىل الحصار البولييس

الــطــبــخ  ــالت  ــ ــام ــ ع ــت  ــ ــ زال ال 
بخنيفرة  التعليمية  باملؤسسات 
بأجورهن-الهزيلة  تتوصلن  لم 
طرف  مــن  منهن  أصــال-انــتــقــامــا 
السلطات  من  وبإيعاز  مشغلهن 
بسبب  وذلــك  احمللية،  املخزنية 
التضامنية  القافلة  يف  مشاركتهن 
اجلمعية  نظمتها  التي  الوطنية 
يوم  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية 
من  ــوة  ــدع ب يــنــايــر   29 األحـــد 
ــالل/ بــنــي م ــوي -  ــه املــكــتــب اجل

عرفت  التي  القافلة  خنيفرة. 
أجل  من  نظمت  قمعيا،  تدخال 
ــدي لــلــتــضــيــيــق والــقــمــع  ــص ــت ال
اجلمعية  فرع  له  يتعرض  الــذي 
القضائية  واملتابعات  بخنيفرة 

الفرع. مناضلي  حق  يف 

اخلمسة  العامالت  وقررت  هذا 
ليلي  ومبيت  اعتصام  يف  الدخول 
بصرف  للمطالبة  املعتصم  يف 
 800 تتجاوز  ال  الــتــي  أجــورهــن 

شهريا.  درهم 

معاناة عامالت الطبخ باملؤسسات 

التعليمية

طنجة 
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التي  االحتجاجية  الوقفة  عرفت 
دعا لها االحتاد احمللي للكونفدرالية 
الــدميــقــراطــيــة لــلــشــغــل مبــكــنــاس، 
التنفيذي  املكتب  دعوة  مع  انسجاما 
ش  د.  ك.  النقابية  املركزية  لــذات 
 2022 فبراير   13 األحد  يوم  بجعل 
األسعار  ارتفاع  على  لالحتجاج  يوما 
ومن  النقابي  العمل  على  والتضييق 
وهــادف،  جــاد  اجتماعي  حــوار  أجــل 
وزاخــمــة  مكثفة  مــشــاركــة  عــرفــت 
سيكوميك  شركة  وعــامــالت  لعمال 
ــد عــبــر احملــتــجــون  لــلــخــيــاطــة. وقـ
املـــشـــاركـــون عـــن ســـخـــطـــهـــم/ن و 
احلكومية  اجلهات  لصمت  رفضهم/ن 

يعيشونه  ما  حول  مأساتهم/ن  على 
عن  توقيفهم/ن  بسبب  تشريد  من 
إلى  أدى  مما  أشهر،  عدة  منذ  العمل 
يف  خصوصا  واحلاجة  الفقر  تكريس 
املواد  أسعار  يف  املتزايد  االرتفاع  ظل 

االستهالكية.

لــلــتــذكــيــر فــــالزال مــالــكــو هــذه 
تصفية  نــيــة  يف  ــون  ــاض م الــشــركــة 
ــة  ــف ــل ــك ال حتـــمـــل  دون  الـــشـــركـــة 
ــالت  ــام ــع ــاه ال ــ ــة اجتـ ــي ــاع ــم ــت االج
ضحية  أصــبــحــوا  ــن  ــذي ال والــعــمــال 
ــة  ــوم ــك حتـــالـــف الـــبـــاطـــرونـــا واحل

والقضاء.

معاناة عامالت سيكوميك 
للخياطة 

ملول  بأيت  الصناعي  باحلي  الرميلة  تعاونية  تقع 
 60 حــوالــي  تشغل  احلــوامــض،  تلفيف  يف  وتختص 
عامالت  إلى  جلوئها  إلى  إضافة  أقدمية،  ذات  عاملة 

الوساطة. 

 2022 13 فبراير  التعاونية يوم  إدارة هذه  أقدمت 
األجراء  ومندوبات  نقابيات  عامالت  ثالث  طرد  على 

وهن: 

الدلهامي خديجة  .1

سكتان خديجة  .2

العزوزي فاطنة  .3

حل  إيجاد  أجل  من  ــإلدارة  ل توجههن  بعد  وذلــك 
ومناقشة  الشغل  استقرار  بعدم  املتعلقة  للمشاكل 
هذا  عند  اإلدارة  تتوقف  ولــم  املطروحة.  املشاكل 
وذلك  النقابي  العمل  تشتيت  إلــى  جلــأت  بل  احلــد، 
 UGTM ل  تابعة  جــديــدة  نقابة  تفريخ  مبحاولة 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  وضرب  حملاصرة 

بتواطؤ مع السلطة احمللية ومفتش الشغل.

أبرز املشاكل اليت تعاين مهنا العامالت:

ألتفه  العامالت  وطرد  النقايب  العمل  محاربة   •

األسباب؛

لدى  هبا  الترصيح  وعدم  األجرة  من  االقتطاع   •
CNSS وغياب التغطية الصحية؛

رغم  التقاعد  عىل  مسنات  عامالت  إحالة  عدم   •
ابألايم  الترصيح  عدم  بسبب  سنة   66 بعهضن  تجاوز 

الفعلية للشغل؛

عدم استقرار الشغل وتقليص ساعات العمل   •
عامالت  إىل  واللجوء  ساعات   5 من  أقل  إىل  اليومية 

الوساطة مما يؤثر عىل وضعيهتن؛

غياب وسائل النقل؛   •

وأماكن  والــســالمــة  الصحة  رشوط  انــعــدام   •
والنظافة  الصحية  املــرافــق  مالمئة  وعــدم  التغذية 

لخصوصية العامالت؛

غياب منحة األقدمية؛  •

التحرش الجنيس ابلعامالت مما أدى إىل طرد   •
إحدى العامالت يف السنة املاضية بعد احتجاجها؛

•   المتيزي السليب بني العامالت.  

تحالف الباطرونا والسلطات يرشد عامالت نقابيات 

بتعاونية الرميلة

إقـــنـــاع  يف  ــا  ــه ــل ــش ف بـــعـــد 
اجلرعة  بأخذ  املواطنني/ات 
اتخذت  التلقيح  من  الثالثة 
ــراءات  وإج ــرارات  ق احلكومة 

ــة تــعــســفــيــة إلجــبــار  ــ ــ إداري
واملواطنني/ات  املوظفني/ات 
على التلقيح مبا فيها اشتراط 
أماكن  ولـــوج  التلقيح  جـــواز 
العمومية  واملــرافــق  العمل 
التلقيح  بتلقي  األجر  وربط 
وهو  للموظفني/ات  بالنسبة 
رخيصا  ابـــتـــزازا  يعتبر  ــا  م

وتطاوال على االجور.
القرارات  هذه  أثــارت  وقد 

واإلجراءات التعسفية موجة 
مـــن الــســخــط واالســتــنــكــار 
ــرأي الـــعـــام الـــذي  ــ وســـط الـ
ــا مـــاســـة بــحــقــوق  ــره ــب ــت اع

يف  حــريــتــهــم  ويف  األفــــــراد 
التصرف يف أجسادهم خاصة 
مع الشكوك التي حتوم حول 
كورونا  ضد  اللقاحات  فعالية 
صحة  على  احملتملة  وآثارها 
امللقحني وتهرب الدولة ووزارة 
املسؤولية  حتمل  من  الصحة 
بضحايا  والتكفل  القانونية 

للتلقيح. السلبية  العواقب 

دعا  التي  الوطنية  احلقوقية  القافلة  تعرضت 
املغربية  للجمعية  اجلهوي  املكتب  تنظيمها  إلــى 
واللجنة  خنيفرة  مالل  بني  بجهة  اإلنسان  حلقوق 
إلى   2022 فبراير   6 األحد  يوم  للجمعية  اإلدارية 
عنف أهوج قبل انطالقها بتفريق احملتجني ومنعهم 
احلصار  فــك  إلــى  الهادفة  مسيرتهم  تنظيم  مــن 

ومنع  خنيفرة  مدينة  على  املضروبني  والعسكرة 
مناضليها  من  واالنتقام  بها  التظاهر  أشكال  جميع 
واملتابعات  بــاالعــتــقــاالت  احلـــرة  ــوات  ــ األص ــن  وم

الصورية. واحملاكمات 

بيانا  بخنيفرة  اجلمعية  فرع  مكتب  أصدر  وقد 

القمع  هــذا  فيه  يدين   2022 فبراير   17 بتاريخ 
الــذي  القمع  بــوقــف  املغربية  ــة  ــدول ال ويــطــالــب 
تتعرض له اجلمعية باإلقليم والتحرش مبناضليها 
ملفها  ــداع  إيـ ــل  وص مــن  حرمانها  ــى  إل بــاإلضــافــة 
وكل  السياسيني  املعتقلني  سراح  وبإطالق  القانوني 
والتفكير  والتعبير  الرأي  يف  احلق  انتهاك  ضحايا 

الفرع  عضو  قاشا  كبير  الرفيق  متابعة  وبوقف 
مرضى  حق  يف  املرتكبة  للجرائم  فضحه  بسبب 
معتقلي  ملف  وإحالة  بخنيفرة  الكلوي  القصور 
بالدار  األموال  جرائم  محكمة  على  الدياليز  مركز 

البيضاء.

قمع القافلة الحقوقية

إجراءات حكومية تعسفية 

خنيفرة لفرض التلقيح عىل املواطنني/ات

آيت ملولمكناس 
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ــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاهـ ــظـ تـ
تعينني  دوار  ــن  م املــواطــنــني 
الــتــابــعــني  أزود،  وجتــزئــة   2
جلماعتي أيت ماجطن وتنانت 
ــيــم أزيـــــالل، االثــنــني،  بــإقــل
للمطالبة  تنانت،  قيادة  أمام 
الصحي  للصرف  حل  بإيجاد 

حول  الذي  العشوائي  واملطرح 
جحيم. إلى  حياتهم 

وقف  ــى  ال احملــتــجــون  ودعــا 
دوار  يف  ــني  ــن ــاط ــق ال مــحــنــة 
الناجتة  أزود  وجتزئة  تعينني 
العشوائي  املطرح  إفرازات  عن 
ــة  ــن ــاك الـــــــذي تــســتــغــلــه س
ــني،  ــورتـ ــذكـ اجلـــمـــاعـــتـــني املـ
أعني  ــام  أم ينمو  ظــل  والـــذي 
املنتخبة  واملجالس  السلطات 
دون تدخل يذكر رغم نداءات 

احمللية. والفعاليات  الشباب 
التي  الشعارات  ضمن  ومــن 
وقفتهم  يف  املتضررون  رفعها 
تنانت  ــاذي  “ه االحتجاجية 
تعلمي”،  ال  صحة  ال  ــرمي..  ك هللا 
الساكنة  عبيث..  تسيري  “هــذا 
مشات  “االنتخاابت  كتعاين”، 
ــات.. والــحــالــة هــي هــي”،  وجـ

عبارة  بها  يافطة  حملوا  كما 
تــطــالــب  تــنــانــت  ســاكــنــة   “
مشكل  حلل  العاجل  بالتدخل 

احلار”. الواد 
مطرح  مشكل  جــانــب  وإلــى 
ــاز  ــب إجنـ ــل ــط الـــنـــفـــايـــات وم
تطالب  الذي  الصحي  الصرف 

 20 من  أزيد  منذ  الساكنة  به 
احملتجون  يسعى  تقريبا،  سنة 
املعنية  اجلــهــات  تــدخــل  ــى  إل
الــســوق  تنقية  عــلــى  للسهر 
التي  الشوائب  من  األسبوعي 
وتأهيل  الــبــائــعــون،  يخلفها 
ــوارد  ــاملـ ــي بـ ــح ــص الــقــطــاع ال
ــارة  ــي ــة وتــوفــيــر س ــري ــش ــب ال
توفير  مــع  إضــافــيــة،  إســعــاف 

النفايات. لنقل  شاحنة 
احملــتــجــني،  مـــن  جلــيــنــة  أن 
قد  أفـــراد،  أربــعــة  مــن  تتكون 
يف  الوقفة  مع  تزامنا  دخلت 
احمللية  الــســلــطــات  مــع  حـــوار 
عاجل  حل  إلى  الوصول  بغية 
الــســاكــنــة ويــحــد من  يــرضــي 
ــراء  ــة جـ ــي ــوم ــي ــا ال ــه ــات ــان ــع م
مستوى  على  احلاصل  النقص 

التحتية. البنى 

الساكنة تحتج عىل التهميش 

مبراكش، واإلقصاء االجتماعية  اجلبهة  نظمت 
للشغل  الــدميــقــراطــيــة  ــة  ــي ــدرال ــف ــون ــك وال
ضد  احتجاجية  وقفة  ــد،  األح بالصويرة، 

غالء املعيشة وجتميد احلوار االجتماعي.

شعارات  الوقفة  هذه  يف  املشاركون  ورفــع 
عطى  والفساد  رصيحة  كلمة  “هي  قبيل:  من 
الريحة”، تنديدا باالرتفاع الصاروخي ألسعار 

املواد الغذائية وصمت احلكومة.

تستهدف  التي  ــادات،  ــزي ال هــذه  وشكلت 
الشرائية  القدرة  وتضرب  الشعبية  الطبقات 
خالل  رفعت  الفتات  موضوع  الطبقة،  لهذه 

هذا االحتجاج.

الكونفدراليون  استنكر  املناسبة  وبهذه 
النقابية  احلريات  على  “التضييق  بالصويرة 
والعامة، وفرض جواز التلقيح، وانعدام احلوار 

االجتماعي ثالثي األطراف، وانتهاك حقوق 
ومكتسبات الشغيلة”.

ــب احملــتــجــون بــاحــتــرام احلــريــات  ــال وط
واســتــقــرارهــم  الــعــمــال  وحــقــوق  النقابية، 
االجتماعي، ومعاجلة النزاعات االجتماعية، 
املعطلني،  لتشغيل  اجتماعية  سياسة  وسن 
العمل بسبب تداعيات  املوقوفني عن  وإرجاع 
القطاعات  كــافــة  عــمــال  ودعـــم  اجلــائــحــة، 
االحــتــرازيــة  الــتــدابــيــر  نتيجة  املــتــضــررة 

والقرارات احلكومية.

وســجــلــت الــوقــفــتــان االحــتــجــاجــيــتــان 
استمرار موجة غالء أسعار احملروقات، يف ظل 
تشغيل  إعــادة  جتاهل  على  احلكومة  إصــرار 
مصفاة “سامري”، وعدم التفاعل مع مقترحات 

القوانني بهذا اخلصوص.

نقابيون ونشطاء يحتجون عىل الغالء 
والتضييق عىل الحريات

ــان  ــس ــوق اإلن ــز حــق ــرك ــن م ــل أع
ــن مــنــح  ــة عـ ــي ــال ــم ــش بــأمــريــكــا ال
برسم  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  جــائــزتــه 
رئيس  غــالــي  لــعــزيــز   2021 ســنــة 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

ــل احلـــقـــوقـــي واملــعــتــقــل  ــاع ــف ــل ول
العواج. الدين  نور  السياسي 

وقال املركز ، يف بالغ، إن اجلائزة 

متنح  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  الــســنــويــة 
حقوق  لــقــضــايــا  ــرة  ــص ون احــتــفــاء 

مكان. كل  ويف  باملغرب  االنسان 
اجلائزة  تسليم  سيتم  أنه  وتابع 
هامش  على  فبراير   20 األحد  يوم 

ــاء  ــي ــة إح ــب ــاس ــن ــيـــة مب نــــدوة دولـ
 20 ل االحتجاجية  احلركة  ذكرى 

.2011 فبراير 

جائزة دولية لحقوقيني 

مراكش/ الصويرة أزيالل



العدد : 447   6
من 22 إلى 28 فبراير  2022

السياسية

مميزات الوضع السيايس
التي يعرفها  املستجدات  أهم  الوقوف على  بداية البد من 
الوضع العاملي كإطار أو كمدخل لتحديد سمات الوضع عربيا 

وجهويا ووطنيا.
*الوضع عىل املستوى الدويل:

- من مخلفات الوضع الوبائي والتي قد تطول لفترة أخرى 
املتعلقة  منها  خاصة  العمومية  القطاعات  اهتراء  استمرار  هو 
توفير  على  الــدول  وعجز  اخلدمات  قطاع  وانهيار  بالصحة 
التغطية االجتماعية وتوسع دائرة البطالة والفقر والهشاشة؛
الدميقراطية  ووصول  والعمالي  الشعبي  النضال  توسع   -

التمثيلية إلى مأزق حاد ومقاطعتها وعدم املشاركة فيها؛ 

التصعيد  حد  إلى  االمبرياليات  بني  التناقضات  -تفاقم 
والشرق  إفريقيا  وخــاصــة  النفوذ  مناطق  على  العسكري 

األوسط؛ 
على  اليمن  يف  الريادة  األمريكية  اإلمبريالية  استعادة   -
حلف شمال األطلسي يف محاولة منها إليقاف الزحف الروسي 

على احلدود األكرانية؛
املستوى  عــلــى  الصيني  األمــريــكــي  ــراع  ــص ال ــداد  ــت اح  -

االقتصادي للريادة اقتصاديا على صعيد العالم؛
- ونظرا للخيرات الطبيعية إلفريقيا فإنها أصبحت مطمعا 
تلك  على  للسيطرة  العظمى  والدول  االمبرياليات  كل  لتكالب 
الثروات عبر إقامة الدول االمبريالية لقواعد عسكرية داخل 
بعض الدول االفريقية كما هو احلال يف مالي وتشاد، وإخضاع 
من  حمايتها  غطاء  حتت  السياسية  وسيطرتها  لهيمنتها  تلك 
احلال  هو  كما  والسياسية  العسكرية  السلطة  على   املنافسني 
بالنسبة لفرنسا يف إفريقيا الغربية والتي تعتبرها محمياتها 
حملاربة اإلرهاب املتجذر يف منطقة الساحل وليبيا، وتوظيف 
يف  سياستها  لتنفيذ  حربة  كــرأس  الرجعي  املخزني  النظام 

إفريقيا وخدمة لألجندات االمبريالية والصهيونية؛
- صعود اليسار املاركسي يف بعض دول أمريكا الالتينية؛

- عربيا ومغاربيا:
الطغمة  عارية  بصدور  يقاوم  السوداني  الشعب  -الزال 
العربية  األنظمة  طــرف  من  املدعمة  الفاشية  العسكرية 
الــذي  الــشــيء  والصهيونية  االمبريالية  عميلة  الرجعية 
يتطلب منا املزيد من الدعم وفضح تلك اجلرائم التي ترتكب 

يف حق الشعب السوداني البطل؛ 

اخلليج  يف  وحلفائه  املجرم  السعودي  النظام  -استمرار 
أطفال  وتشريد  قتل  يف  الرجعي  املخزني  النظام  من  وبدعم 

اليمن؛ 
النضال  يف  االســتــمــرار  على  املغاربية  الشعوب  ــرار  -إصـ
بناء  على  والعمل  االجتماعية  والعدالة  احلرية  لتحقيق 
أدوات الدفاع الذاتي وخلق شروط بناء حزب الطبقة العاملة 
ال  وكمهمة  االنتظار  حتتمل  ال  كمسألة  الكادحني  وعموم 

محيد عنها. 
: فلسطينيا 

مع  الصراع  قطب  العربية  الشعوب  لدى  تعتبر  فلسطني  إن 

األنظمة  طرف  من  للخيانة  واالمبريالية تعرضت  الصهيونية 
مع  عالقاتها  بتطبيع  عالنية  بدأت  التي  العربية  الرجعية 
خطة  تنزيل  إطار  يف  أمريكا  إشراف  حتت  الصهيوني  الكيان 
النظام  األنظمة  هذه  بني  ومن  القرن  صفقة  املسماة  ترامب 

املخزني يف املغرب. 
 وطنيا:

وقمعية  أمنية  مقاربة  ينهج  الذي  املخزني  النظام  -تغول 
املــقــاومــة  مــواجــهــة  يف  سياسته  جــوهــر  يف  وحــيــد  كــطــريــق 

العاملة  الطبقة  وعلى  املهمشة  واملناطق  األحياء  يف  الشعبية 
النظام  تــواجــه وحــيــدة جــبــروت  الــتــي  الــكــادحــني  وعــمــوم 
تستطع  لم  التي  اليسار  لقوى  تام  شبه  غياب  يف  وغطرسته 
سواء  اجلماهير  نضاالت  وتوحيد  صفوفها  جتميع  اآلن  حلد 
الطبقة  حزب  غياب  وكذا  أوغيرها،  االجتماعية  اجلبهة  يف 

العاملة وعموم الكادحني.
املخزني  الــنــظــام  لصالح  املختل  الــوضــع  ــذا  ه ظــل  يف   -
أغلبية  لفرز  له  خطط  الــذي  بالشكل  )االنتخابات(  جرت 
الطبقية  الكتلة  ترضاها  التي  بالطرق  املقاس  على  ومعارضة 
برنامجها  جديدة  حكومة  وفــرز  املستبد  ونظامها  السائدة 
من  سلفا  محددة  مضامينه  كانت  الذي  التنموي  النموذج  هو 
طرف االمبريالية العاملية ومنظماتها املالية. برنامج يتناقض 
وجشع  الرأسمالية  لتوحش  ويستجيب  الشعبية  واملصالح 
كذلك  محكوم  منوذج  السريع؛  الربح  يف  احمللية  البرجوازية 

بتبرير اإلجراءات الالشعبية والالدموقراطية. 
ويرتكز كذلك على وعود براقة وكاذبة ال تخدم طموحات 
تصفية  إلــى  ــح  واض وبشكل  يهدف  بــل  الشعبية  اجلماهير 
العامة  التوجهات  ميس  ال  فهو  الشعبية.  واملكتسبات  احلقوق 
عبر  جديدة  إجـــراءات  عن  يعلن  بل  الكمبرادور،  لسياسة 
الذي  القطاع اخلاص  الرهان على  العام وتبرير  القطاع  انتقاد 
انتهازية  من  القطاع  هذا  عنه  أبــان  ما  رغم  الدولة  تدعمه 

وجشع خالل جائحة كرونا. 
إذن النموذج التنموي كما أشرنا سابقا هو استجابة ملطالب 
وإغراق  املغربي  الشعب  تفقير  من  للمزيد  احمللية  املقاوالت 
بعض  تفويت  العمومية  اخلدمات  وخوصصة  بالديون  البالد 
مهام الدولة إلى اخلواص وللشركات االمبريالية، وبالتالي فإن 
الشعبية  يلبي مصالح اجلماهير  الصياغة ألي منوذج تنموي 
واالستبداد  املتوحشة  الرأسمالية  سيادة  ظل  يف  مستحيل 
الدميقراطي  النهج  حزب  عبرعنه  ما  وهذا  والريع.  والفساد 

برفضه لهذا النموذج التنموي. 
تنمية  أي  ــن  ع ــالم  ــك ال املستحيل  ــن  م ــل  ب الــصــعــب  ــن  م
والبرجوازية االحتكارية متربعة على كل مفاصل االقتصاد. 

*ما انعكاس ذلك عىل املستوى االجمتاعي؟ 

التي  والهشاشة  الفقر  مستويات  كرونا  جائحة  كشفت 
عامل  ــن800000  م يقرب  ما  فقد  حيث  املغاربة  منها  يعاني 
الغاضبة  الشعبية  باجلماهير  ودفعت  شغلهم  مناصب  وأجير 
إلى التظاهر يف شوارع املدن الكبرى ويف القرى واملدن الهاشمية، 
الطبقي  حزبها  الغياب  نظرا  بوصلة  دون  مشت  نضاالت 
وجب  ولهذا  الذاتي.  الدفاع  أدوات  غياب  ظل  يف  عام  وبشكل 
من  واجتهاد  بجد  نعمل  أن  الدميقراطي  النهج  كحزب  علينا 

أجل :
أي  تحت  الخامس  مؤمتران  لعقد  االستعداد  االسمتراريف   -  1

ظرف كان؛ 

الطبقة  حزب  أتسيس  عن  لإلعالن  واالستعداد  العمل   -  2

العاملة كل الكادحني؛

3 - االنخراط يف الحركة النضالية ابملشاركة والدعم واملساندة 

واملساهمة يف بناء التنظميات الذاتية املستقلة للجماهري؛

ووطنيا  وجهواي  محليا  الدميقراطي  الهنج  فروع  كل  دعوة   -  4

للمساهمة الفعالة يف إنجاح هذه املهام؛

جزئيا  أو  كليا  ودفعها  املاركسية  الفصائل  كل  مع  العمل   -  5

للمساهمة يف هذا الورش العظمي. 

إدريس الزايدي

يف ظل هذا الوضع املختل لصالح 
النظام املخزين جرت )االنتخاابت( 

ابلشكل الذي خطط له لفرز أغلبية 
ومعارضة عىل املقاس ابلطرق اليت 
ترضاها الكتلة الطبقية السائدة 

ونظامها املستبد وفرز حكومة 
جديدة برانمجها هو المنوذج 

التمنوي الذي كانت مضامينه 
محددة سلفا من طرف االمربايلية 

املالية العاملية ومنظماهتا 
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تلك  األخريين،  العقدين  خالل  املخزنية  للدولة  االجمتاعية  للسياسات  العدد  ملف  يتطرق 
،وهو  البرشية  التمنية  مستوى  من  الرفع  حول  املعلنة  املركزية  شعاراهتا  متحورت  اليت  السياسات 
من  عقود  طيلة  فهيا  يقبع  املغرب  ظل  اليت  املتدنية  للرماتب  كنتيجة  عليه  الرتكزي  مت  الذي  الشعار 
اسمتر  الذي  االمر  ،وهو  املستوى  هذا  تطور  لبطء  كنتيجة  ،و  البرشية  التمنية  مستوايت  حيث 
 2005 رغم هذه السياسات ،اليت كان منطلقها ما مسي ابملبادرة الوطنية للتمنية البرشية سنة 
متكن  مل  سلحفاة  بخطى  إال  البرشية  التمنية  مؤرش  يزتحزح  ،ومل  17سنة  حوايل  اآلن  علهيا  مر  واليت 
واقعيا  يمتظهر  االمر  وهذا  املتوسط.  البرشية  التمنية  ملستوى  الدنيا  الرشيحة  تجاوز  من  البالد 
ان  رغم   31% الشابة  الفئات  لدى  %11،وتفوق  األخريتني  السنتني  يف  فاقت  عامة   بطالة  بنسب 
من  ويعانون  املهيكلة  غري  القطاعات  يف  مشتغلون  هم  كنشيطني  يسجلون  ممن  اآلالف  مئات 

الذي  املدقع  الفقر  انتشار  السياسات  هذه  فشل  مؤرش  .ومن  رصيحة  شغلية  هشاشة  مظاهر 
املعمتد  املبلغ  ومهنا  الواقع  عن  بعيدة  احتساب  مؤرشات  ابعمتاد  إخفاءه  الرمسية  االرقام  تحاول 
مضن  املبلغ  هذا  عىل  يحصلون  افراد  لتدمج  اليوم   يف  20درهما  يتعدى  ال  والذي  الفقر  عتبة  يف 
نظام  مسي  ما  فهيا  اعمتد  اليت  الصحية  التغطية  اما   . املعلنة  الفقر  نسب  لتقليص  فقرية  غري  فئات 
مشس  تخفي  ان  املخزنية  الدولة  تستطع  فلم  مهنا  لالستفادة  شكيل  توسيع  لتحقيق  الراميد 
فشلها ابلغرابل ، ذلك ان هذا النظام مل يتعد كونه بطاقة ال متكن حاملها من تغطية صحية فعلية . 
لخلفياهتا   وتحليل  آللياهتا  بتشخيص  الجريدة  ملف  يتناولها  وغريها  االجمتاعية  السياسات  هذه 

. اجمتاعيا  الشعبية  الجماهري  حال  واقع  عىل  وانعكاساهتا  ومخرجاهتا  املعلنة  وأهدافها  الحقيقية 

السياسات اإلجمتاعية للمخزن بني حقيقة خدمة التبعية وزيف شعار الدولة اإلجمتاعية

تطورات السياسات االجتامعية باملغرب ونتائجها االقتصادية واالجتامعية

تقدمي عام للسياسات االجمتاعية يف املغرب:  -  1

أساسا  مرتبط  باملغرب  االجتماعية  املسألة  عن  احلديث  إن 
املهم  من  مفصلية،  تاريخية  ومراحل  محددة  مجتمعية  بسياقات 
املختلفة،  وتناقضاتها  املسألة  هذه  طبيعة  لفهم  استحضارها  جدا 
منظوراالستراتيجية  وفــق  االجتماعية  للسياسة  التطرق  وقبل 
للسياسة  البشرية، ال بد من حتديد مفهوم دقيق  للتنمية  الشاملة 
االجتماعية، والذي يتم الرجوع إليه لقياس طبيعة تدخالت الدولة 
والتنمية االجتماعية بشكل خاص.  التنمية بشكل عام،  يف موضوع 
فالسياسة االجتماعية تقوم على حتديد األطر املؤسسية واألحكام 
الالزمة لدمج مبادئ املساواة االجتماعية وحقوق اإلنسان يف سياسة 
تخفيف  هو  االجتماعية  للسياسة  النهائي  والهدف  العامة.  الدولة 
االجتماعي،  التوتر  بؤر  وإخماد  االجتماعي  واإلقصاء  الفقر  حدة 
مما  فئاتهم  اختالف  على  املواطنني  جلميع  العام  الرفاه  وحتسني 

يساهم يف حتقيق التنمية البشرية للمجتمع.
أهم  جرد  يقتضي  امليدان،  هذا  يف  املغرب  جتربة  عند  والوقوف 
بعد  املغرب  فيها  انخرط  التي  االجتماعية  والبرامج  املؤسسات 
املغرب  مقاربة  حــول  بخالصات  ــروج  اخل بهدف  وذلــك  االستقالل 
للمسألة االجتماعية، ملعرف مدى حدود انخراطه يف صياغة سياسة 
اجتماعية حقيقية وفق منظور تنموي، تخضع للشروط املوضوعية 
فلسفة  إلــى  الوصول  وتتوخى  حديثة،  اجتماعية  سياسة  لبناء 
القوانني  وفــق  اإلنسان  كرامة  صــون  هو  محورها  يكون  اجتماعية 

والعهود والبروتوكوالت الدولية حلقوق اإلنسان.
اتريخ تطور السياسات االجمتاعية يف املغرب:  - 2 

منذ االستقالل حىت سنة 1961 سنة:  .1

منذ استقالل املغرب سنة 1956 كان الهاجس االجتماعي حاضرا 
رغم  واألمنية،  السياسية  رهاناته  باختالف  الرسمي  الفاعل  لدى 
العمومية وضعف تنافسية  النفقات  وارتفاع  الدولة  محدودية موارد 
عدة  البرامج  من  العديد  إطالق  ظل  يف  وأحدث  الوطني،  االقتصاد 
مؤسسات ذات طابع اجتماعي مع بداية االستقالل؛ مؤسسة التعاون 
تأسس  الذي  املقاصة  صندوق  ثم   ،1957 سنة  تأسست  التي  الوطني 
للمواطنني،  الشرائية  القدرة  دعم  هو  منه  الهدف  وكان   1956 سنة 
إحداث  ثم  األممي  الغذائي  البرنامج  من  وبدعم   1961 من  وابتداء 
املطاعم املدرسية، بداية باملناطق الشمالية، ليتم تعميم التجربة يف 

باقي املناطق املغربية فيما بعد.
2. منذ1961 سنة حىت سنة 1989:

هناك  كانت   1970 سنة  حدود  الى   1961 بعد  ما  مرحلة  وخالل 
محاوالت “لهيكلة احلقل االجتماعي“ومأسسته، من خالل مؤسسات 
عمومية كالتعاون الوطني سنة 1957 واالنعاش الوطني سنة 1961 
الصالح  واملــاء  التغذية  برامج  من  وعــدد  املقاصة  صندوق  ــداث  وإح
االجتماعية..  األولويات  وبرنامج  القروي  بالعالم  والكهرباء  للشرب 
الدعم  بتقدمي  أساسا  مرتبطة  كانت  واملؤسسات  البرامج  هذه  أن  إال 
املباشر للفئات األكثر فقرا وهشاشة من أجل استقرار املجتمع وتوفير 
شروط استمراريته نظرا للتحديات السياسية التي تواجه الدولة يف 
هذه املرحلة من جهة، ومن أجل الضبط االجتماعي وحضور الهاجس 

األمني من جهة ثانية.. 
كل هذه األحداث أدت الى ما سمي ببرنامج التقومي الهيكلي سنة 
املغرب  على  واجتماعية  اقتصادية  توجهات  فرض  نتيجة   1982

الدولي،  النقد  لصندوق  ديونها  تسديد  عن  احلكومة  لعجز  نظرا 
القيام  ـ  أساسية:  أمــور  ثــالث  يف  اختصارها  ميكن  التوجهات  هــذه 
االجتماعية  القطاعات  عن  الدعم  رفع  ـ  وجبائي  ضريبي  بإصالح 
غير املنتجة ـ الرفع من ميزانية االستثمار. التقومي الهيكلي سيؤدي 
فيما بعد الى إشكاالت حقيقية داخل املجتمع وصفها الراحل احلسن 
ما  خالل  من  الوقوع…  على  أوشكت  التي  القلبية  بالسكتة  الثاني 
خالل  باملغرب  االجتماعية  املسألة  مقاربة  بأن  القول  ميكن  سبق 
“الدولة  هذه املرحلة كان يتميز باحلضور الفعلي للدولة من منطلق 

على  ركز  الذي  االجتماعية.  السياسة  يف  الوحيد  “الفاعل  الراعية 
اإلصالحات الضريبية والنقدية، خللق التوازن املاكرو اقتصادي، كان 
وقعها خطيرا على اجلانب االجتماعي، ووصفت بسكتة قلبية قابلة 

للحدوث يف أي وقت.
ومن خالل هذا السرد التاريخي، نستنتج أن مفهوم التنمية عرف 
املستدامة،  التنمية  مفهوم  إلى  التنمية  مفهوم  من  متدرجا  تطورا 
الذي تبلور أثناء مؤمتر )ستوكهولم سنة 1972( الذي تناول البيئة 
حلقة  بعدها  جاءت  ثم  العالم،  يف  التنمية  وغياب  بالفقر  وعالقتها 
طريق  عن  العلمية  البحوث  تشجيع  إلى  دعت  التي   )1975 )بلغراد 
على  أكد  الذي   )1977 سنة  )تبلسي  مؤمتر  ثم  املستدامة،  التنمية 

تطوير التعليم البيئي ثم )قمة البرازيل(.
3.من  1990 - 1999

قاصرا   1990 سنة  حدود  إلى  البشرية  التنمية  مفهوم  كان  لقد 
مع  ولكن  مادية،  خدمات  من  الفرد  أو  اإلنسان  عليه  يحصل  ما  على 
سنة 1990، أصبح مفهوم التنمية البشرية مرتبطا باإلنسان كصانع 
للتنمية وهدفا لها، وقد تبنى البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لسنة 
"أن  على  املفهوم  هذا  يقوم  حيث  البشرية،  التنمية  مفهوم   1990
عملية  هي  البشرية  التنمية  وأن  لألمم  احلقيقية  الثروة  هم  البشر 
توسيع اختيارات البشر" فكما أن التنمية البشرية مرتبطة بالوضع 
بوضعه  مرتبطة  فهي  الدميقراطية،  يف  املتمثل  لإلنسان  السياسي 

االقتصادي واالجتماعي كذلك.
والتأكيد   " املستدامة  التنمية   " شعار  املغرب  رفع  من  وبالرغم 
إذ  قاصرا،  ظل  فإنه  حتقيقها،  يف  والتعليم  العلمي  البحث  دور  على 

النمو االقتصادي متذبذبا يف مستويات متدنية. ولذلك  ظل معدل 
العناية  من  ينطلق  الذي  البشرية  التنمية  مفهوم  بلورة  متت  فقد 
امليادين  جلميع  شاملة  اجتماعية  تنموية  سياسات  وفق  باإلنسان، 
الرفاهية  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، لتحقيق 
والكرامة لكل الناس يف إطار التنمية والدميقراطية وحتقيق العدالة 
سياق  يف  كله  وذلــك  اإلنسان،  حقوق  مفهوم  على  املرتكزة  الشاملة 

احلفاظ على العنصر الطبيعي وترشيده.
حزمة  املغرب،  سيهيئ  التسعينات،  بدايات  ومع  آخر  مستوى  ويف 

اجتماعي  برنامج  تهيئ  شملت  األخــرى،  االجتماعية  التدابير  من 
 I( الدولي سمي ببرنامج األولويات االجتماعية البنك  وبتنسيق مع 
التربية  دعم  برامج  على  وركز  البالد  من  اجلهات  بعض  شمل   ،)PAJ
األساسية،  الصحة  برامج  دعم  الوطني،  اإلنعاش  برنامج  األساسية، 
من  ابتداء  أجرأتها  متت  والتي  اجلديدة،  البرامج  حزمة  يف  وتدخل 
باألساس  منه  والهدف  القروي،  العالم  تأهيل  برنامج  1995؛  سنة 
هذه  ربــط  طريق  عن  القروية،  للساكنة  املعيشة  مستوى  حتسني 
 PAGER املناطق بشبكة املاء الصالح للشرب وهو ما يسمى ببرنامج
بعده جاء مشروع ربط الساكنة القروية بالشبكة الكهربائية وهو ما 
PERG ويف نفس السياق ومن أجل رفع العزلة عن العالم  بـ  يسمى 
القروي مت تفعيل برنامج إلصالح وتبليط طرق العالم القروي ويعرف 
برنامج  إحــداث  اإلطــار  هذا  يف  مت  للسكن،  وبالنسبة   PNCRR بـ 
على  نهائيا  القضاء  يتوخى   ،2002 سنة  االجتماعي  للسكن  وطني 

مدى عشر سنوات على السكن غير الالئق والسكن الصفيحي.
ويف هذا اإلطار جاء مفهوم التنمية البشرية، حيث عرفه تقرير 

التنمية البشرية يف مطلع التسعينيات بأنه:
1.  عملية توسيع خلبرات الناس بزيادة القدرات البشرية؛

اقتصادية واجتماعية وثقافية  أبعاد  عملية متكاملة ذات    . 2
وسياسية، تهدف إلى حتقيق التحسن املتواصل لرفاهية الناس؛

مزودين  يكونوا  وأن  وصحية،  طويلة  حياة  الناس  يعيش  أن   .3
ملستوى  الالزمة  املــواد  على  احلصول  بإمكانهم  يكون  وأن  باملعرفة 

معيشي الئق.
وطنية  وكالة  إنشاء  مت   1999 سنة  بداية  ومع  السياق  هذا  ويف 

عزيز غالي 
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وإعداد  االجتماعية،  البرامج  لتدبير  كآلية  االجتماعية،  للتنمية 
أولويات  وفق  تعمل  جهوية،  تنسيقية   16 خلق  مت  لذا  القرب،  مشاريع 
تقليص  منها  والــهــدف  املؤسسة،  هــذه  مخططات  يف  تسطيرها  يتم 
اخلصاص االجتماعي، عن طريق تقوية قدرات الفاعلني االجتماعيني 
لدى  للدخل  املــدرة  األنشطة  ودعــم  اجلمعوي،  النسيج  من  اآلخرين 
ودعم  األساسية،  التحتية  البنية  ودعم  املجتمع،  من  الهشة  الفئات 

التنمية االجتماعية باملدار احلضري. 
وباملوازاة مع عمل هذه املؤسسة، مت إحداث مؤسسة من طرف امللك 
خاصة بالتضامن يف نفس السنة حملت اسم “مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن” حصلت على صفة املنفعة العامة، وتعمل وفق حمالت وطنية 
جلمع التبرعات عن طريق املؤسسات احلكومية، ويتم تصريف مواردها 
يف برامج مختلفة لدعم الساكنة يف وضعية صعبة، والتدخل اإلنساني 
يف الكوارث الطبيعية، ودعم اجلمعيات، واملساهمة يف التنمية املستدامة 

عن طريق بناء وجتهيز املؤسسات االجتماعية، والبنيات التحتية.
4. من 2000 –  2021 :

الثالثة باملغرب، ظهرت مقاربة جديدة للمسألة  مع بداية األلفية 
االجتماعية، جاءت يف خضم انتقال احلكم إلى امللك محمد السادس، 
على  دوليا  إجماعا  عرفت  الدولية،  الساحة  على  مستجدات  وبــروز 
من  وكان  واسع،  نطاق  على  املنتشر  الفقر  ظاهرة  إلى  االلتفات  ضرورة 
نتيجة ذلك عقد مؤمتر كوبنهاكن السالف الذكر سنة 1995، ثم مؤمتر 
املشاركة   147 ال  الــدول  التزام  عنه  متخض  لأللفية،  املتحدة  األمم 
بأهداف سميت بأهداف األلفية للتنمية يف أفق حتقيقها سنة 2015.

والغايات  الثمانية،  األهــداف  لتحقيق  الدولي  الرهان  املغرب  رفع 
أساسية،  أولوية  االجتماعية  املسألة  فيها  حتتل  والتي  عشر،  الثامنة 
ــى اإلنــفــاق  إل ــدول  الـ نــظــرة  ــول  ــذه املستجدات حت ــد رافـــق كــل ه وق
االقتصاد،  على  بالنفع  يعود  بشريا  استثمارا  باعتباره  االجتماعي 
عكس ما كان عليه األمر من قبل من اعتبار اجلانب االجتماعي قطاعا 
املؤسسات  من  الترسانة  هذه  إلى  باإلضافة  االقتصاد،  يف  منتج  غير 
الوطنية  املبادرة  انطالق   2005 سنة  ستعرف  االجتماعية،  واآلليات 
لها  وسخرت  مهمة،  ميزانية  لها  أعطيت  حيث  البشرية،  للتنمية 
الداخلية  الدولة من أجل إجناح برامجها وأوكل ملصالح وزارة  إمكانيات 
واللجان احمللية  اللجان اإلقليمية بالعماالت،  أمر تسييرها عن طريق 
محاربة  الفقر،  وهي:محاربة  عامة  أهداف  لها  وسطرت  قيادة،  كل  يف 
معها  وأشركت  االجتماعية،  الهشاشة  ومحاربة  االجتماعي،  اإلقصاء 
التعاونيات،  وكــذا  واجلمعيات،  احمللية،  كاجلماعات  محليني  شركاء 
وقد بنت تدخالتها على خريطة وطنية للفقر يتم مبوجبها حتديد 
مشاريع  يف  األولوية  لها  أعطيت  وبالتالي  احتياجا،  األكثر  املناطق 

املبادرة، وتعمل بشكل عمودي وأفقي لتحقيق غاياتها.
االجتماعية  والبرامج  املؤسسات  مختلف  عن  احلديث  ويبقى 
الــبــرامــج  بــنــاء  تــســاهــم بقسط يف  أنــهــا مــؤســســات  املــغــربــيــة، عــلــى 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  اجلهات  بعض  تنمية  كوكاالت  االجتماعية، 
جلهة الشمال حيث مت إحداث وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال سنة 
مجال  يغطي  حيث  االجتماعي،  اجلانب  مهامها  بني  من  يدخل   ،1996
ويف  احلسيمة،  تازة  وجهة  تطوان،  طنجة  جهة  وهي:  جهتني،  تدخلها 
اجلنوب مت إحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
مجال  ويشمل   2002 سنة  تأسست  والتي  باململكة،  اجلنوب  ألقاليم 
52 يف املائة من التراب الوطني. ويف اجلهة الشرقية  تدخلها ما نسبته 
للبالد مت تأسيس وكالة التنمية للجهة الشرقية سنة 2006، ويف إطار 
تاريخه  من  فترة  مع  املغرب  نهجه  الذي  السياسية  املصاحلة  مسلسل 
برنامج  أي  خارج  مالية  اعتمادات  رصد  ثم  الرصاص،  بسنوات  سميت 
املعتقلني  من  الفترة  هذه  لضحايا  االجتماعي  اجلانب  لدعم  حكومي 
واملختطفني وعائالتهم، شمل تعويضا جزافيا، وتغطية صحية، وذلك 

يف إطار جبر الضرر اجلماعي.
املهني،  والتكوين  التشغيل  وزارة  وصاية  وحتت  الشغل،  ميدان  ويف 
الشباب،  من  الشغل  فــرص  تقريب  على  األجهزة  من  العديد  تعمل 
ودعمهم خللق املقاوالت من خالل تدخالت الوكالة الوطنية للتشغيل 
الصغيرة  املقاوالت  إنشاء  لتشجيع  مقاولتي  وبرنامج   )ANAPEC(
فئات  لتشمل  الصحية  التغطية  دائــرة  توسيع  مت  كما   ،TPE للشباب 
الصحية  للتغطية  مدونة  صــدور  بعد  خصوصا  جديدة،  اجتماعية 
توضح كيفية تسيير هذا الورش االجتماعي، أما فيما يتعلق بالتكوين 
قاعدة  وتوسيع  احلــريف،  التكوين  ميادين  توسيع  مت  فقد  املهني، 
املستفيدين، وفرص التكوين جلميع الفئات من خالل برامج خاصة لكل 
من وزارة التشغيل عن طريق مكتب التكوين املهني، وكذا وزارة التنمية 
االجتماعية يف إطار التنسيق مع وزارة التعليم بهدف إحداث تكوينات 

 10000 لتكوين  احلكومية  )املبادرة  االجتماعي  امليدان  يف  جديدة 
مهني اجتماعي يف أفق 2012(، ليدخل إلى قاموس الشغل باملغرب مهن 
كالوسيط االجتماعي، واملنشط االجتماعي، وعون اجتماعي، ومربي 

متخصص وغيره من التخصصات االجتماعية اجلديدة.
اعتمادها  مت  فقد  البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  بالنسبة 
على  للحصول  األولى  بالدرجة  اخلارجي  االستهالك  أجل  من  أساسا 
املزيد من القروض ودعم منط اإلنتاج الرأسمالي السائد الذي يولد نفس 
التناقضات واألزمات االقتصادية واالجتماعية. أما بالنسبة العتماد 
للمسحوقني  الطبية  الرعاية  نظام  وهو   Ramed بالرميد  يعرف  ما 
طياته  يف  يحمل  فال  قريبا،  النفاذ  حيز  دخوله  املتوقع  اقتصاديا 
أكثر مما حتمله املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فهو نظام محدود 
الهشاشة  واتساع  الواسع  العجز االجتماعي  الفعالية مقارنة مع حجم 
التغطية  إلى  النظام اجلديد يسعى فقط  الفقر، وأعتقد أن هذا  وبؤر 
للمؤسسات  بالنسبة  أما  بالكامل.  الصحة  قطاع  خوصصة  نوايا  على 
االجتماعية كمؤسسة محمد اخلامس للرعاية االجتماعية فهي ذات 
أهداف إحسانية بالدرجة األولى وال تضيف جديدا، بل تكرس طابع 
االتكالية وانتشار ثقافة االستجداء، وهي أسلوب إضايف إلخفاء معالم 

التدهور الناجم عن منط اإلنتاج الرأسمالي التبعي املتوحش.
فإن   ،2025 سنة  بحلول  االجتماعية  احلماية  تعميم  سياق  ويف 
العمل متواصل خالل سنة 2022  من خالل إدماج الفئات املتبقية، وكذا 
الفئات املعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية "راميد"  لتعميمه 
االجتماعية  احلماية  تعميم  ورش  وانطلق   ،2023-2024 من  انطالقا 
التجار،  فئة  تهم   ،2021 أبريل   14 يوم  اتفاقيات-إطار  ثالث  بتوقيع 
واحلرفيني، واملهنيني، ومقدمي اخلدمات املستقلني، واحلرفيني ومهنيي 
وتتميم  بتغيير   30.21 رقــم  القانون  ــدار  وإص التقليدية،  الصناعة 
القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن  املرض 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلني  والعمال  املهنيني  بفئات  اخلاص 
القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم  الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا 
املهنيني  فئات  لفائدة  للمعاشات  نظام  بإحداث   99.15 رقم  القانون 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجــراء  غير  واألشخاص  املستقلني  والعمال 

خاصا. وذلك بتاريخ 14 يوليوز 2021”.
ــىل املــســتــوى االجــمتــاعــي  نــتــائــج هـــذه الــســيــاســات ع  - 3

واالقتصادي:

اتخذت التدخالت االجتماعية للمغرب منذ االستقالل وإلى اآلن، 
طابعا يتسم بعدم الفعالية االقتصادية، وانعدام العدالة االجتماعية 
عرفت  والتي  املاضية،  ال50  السنوات  طيلة  الكثيرة  املبادرات  برغم 
وغياب  بالقصور،  تدخالتها  شكل  يتسم  املؤسسات،  من  مهمة  ترسانة 
)اإلنعاش  الظريف  طابعها  ذلك  على  زد  األفــق،  ومحدودية  التنسيق، 
طريق  عن  الفقر  من  )احلــد  والكمية  التقنية  ومقاربتها  الوطني(، 
فترات  يف  واآلليات  املؤسسات  هذه  إحداث  مت  وقد  املادية(.  املعونات 
أصبح  أن  فكان  للدولة،  تدخال  استلزمت  خاصة  ظروف  ويف  متباعدة، 
الوزير األول،  3 حتت وصاية  للتنمية،  بـأربع وكاالت  املغرب يعج  سماء 
تابعة  ومؤسسة  االجتماعية،  التنمية  وزارة  وصاية  حتت  ــدة  وواح
للحكومة، وأخرى تابعة للقصر امللكي كما هو احلال مع مؤسسة محمد 

السادس للتضامن، واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
التغيير  وحتقيق  الفعالية  االجتماعية  السياسة  اعتماد  عوض 
ومدعمة  الالزمة؛  والبشرية  واملادية  املالية  باملوارد  مزودة  اإليجابي، 
يــوازي  مــوقــع  يف  اتبعها  الــشــرعــي؛  ــم  ــدع وال السياسي  ــتــزام  بــاالل
باعتماد  السياسات،  صنع  عملية  يف  االقتصادية  السياسات  موقع 
املجاالت  بني  للتكامل  تدعو  التي  سيما  وال  املركزة،  االستراتيجيات 
املال  رأس  يف  االستثمار  على  تركز  والتي  واالجتماعية  االقتصادية 

البشري.
ويعتبر التقرير اخلمسيني للتنمية البشرية ناقوس تنبيه خطير 
ملا ميكن أن تؤول إليه األوضاع االجتماعية باملغرب خصوصا يف السنوات 
الداخلية  األسباب  بني  ومن  الالزمة  اإلجــراءات  تتخذ  لم  إذا  املقبلة، 
املؤشرات  من  مجموعة  يف  وتتجلى  االجتماعية  األوضاع  تدهور  نذكر 

التي تتعلق باألصعدة التالية:
هاجس املعرفة واملستوى املتدين للتعلمي )األمية %42.7(؛  .1

ارتفاع نسبة الفقر )%14.3 يعيشون تحت عتبة الفقر(؛  .2

تدين مستوى الصحة )املزيانية املخصصة ال تتجاوز %5.4(؛  .3

التصدي آلفة التطرف واإلرهاب؛  .4

المنو الدميغرايف الرسيع؛  .5

البطالة املخيفة يف صفوف الشباب؛  .6

7.  المنو االقتصادي املتوسط.

االجتماعية  احلاجيات  على  القدرة  عدم  يسجل  األخير  وهــذا 
االستقرار  وعدم  واإلقصاء  البطالة  نسبة  ارتفاع  ظل  يف  تتطور  التي 
االجتماعي، الذي يؤدي إلى تفشي مجموعة من الظواهر االجتماعية 
السلبية كالدعارة، واالنحراف ومجموعة من األمراض الفتاكة واآلفات 

االجتماعية.
املؤشرات  مستوى  على  احلاصل  النقص  أن  على  التأكيد،  وميكن 
برنامج  إخراج  معها  أصبح  متعددة،  ميادين  طالت  التي  االجتماعية 
ضرورة  حديثة  مقاربات  على  ومؤسس  وشمولي،  ومتناسق  متكامل 
ملحة ملطامح املجتمع أصبحت فيه البطالة والفقر واإلقصاء والتهميش 

واألمية متفشية بشكل كبير.
ومن خالل هذا التحليل، نالحظ أن السياسات االجتماعية باملغرب 
استراتيجيات  اسم  "حتت  عقيمة،  برامج  عدة  أنتجت  االستقالل  منذ 
املغربي  املجتمع  تطلعات  جتسد  ال  والــتــي  الــوطــنــيــة"،  التنمية 

االجتماعية، ودون تأثير على اخلطط اإلمنائية باملغرب. 
ولهذا وجب عليه تصحيح ذلك، من خالل مراجعة االستراتيجيات 
يف  االجتماعية  السياسة  أهمية  على  والتشديد  والقطاعية،  الشاملة 
عملية التخطيط على الصعيد الوطني، بدءا من مرحلة التشخيص، 
إلى  وصوال  امليزانيات،  وتخصيص  والتمويل  اخليارات،  بدراسة  مرورا 

تنفيذ البرامج وتقييم أثرها اجتماعيا. 
4 - خالصات وتوصيات عامة:

وخالصة القول، ميكن أن نقول بأنه ال يستقيم احلديث عن التنمية 
الرئيسي، ومركزها  بإرفاقها باإلنسان، وجعل هذا األخير محورها  إال 
التنمية،  وغاية  أداة  هو  فاإلنسان  العامة،  كليتها  داخل  من  األساسي 
حيث تعتبر التنمية البشرية النمو االقتصادي ووسيلة لضمان الرفاه 

للسكان.
ومن املرتكزات األساسية التي يجب أن تقوم عليها التنمية البشرية، 
املستدامة  التنمية  أن  راسخة تتجلى يف كون  أن تنطلق من قناعة  هو 
متماسكة،  عملية  ضمن  مندمجة  عمومية  بسياسات  إال  تتحقق  لن 
األبعاد  فيها  تتكامل  اجلبهات  متعددة  قوية  وتعبئة  شامل،  ومشروع 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية.
املطلوبة،  الفعالية  االجتماعية  التنمية  جهود  حتقيق  أجل  من 
يجب أن ترتكز على مبادئ عديدة سبق للبرامج األممية للتنمية، وكذا 
اعتمادها،  إلى  املختلفة  احلكومات  وتدعو  عليها،  نصت  أن  مؤمتراتها 
االجتماعية  والتنمية  االقتصادية  التنمية  بني  التوازن  إرساء  منها 
بحيث ترفد فوائد إحداهما األخرى؛ ثم اعتماد استراتيجية إلعادة 
عن  ينجم  ما  وبتخفيف  األفـــراد  حاجات  بتلبية  وتعنى  التوزيع، 
املخاطر احملتملة من أضرار؛ ثم االستثمار يف اإلنتاج، مبا يف ذلك بناء 
مرتكزة  استراتيجية  واعتماد  العمل؛  فرص  وتوفير  البشري  املال  رأس 
ومنهم  املعنيني،  حاجات  بتحديد  البداية  منذ  تعنى  املشاركة  على 
إطار صنع  السياسة االجتماعية يف  إدراج  املهمشة. وجوب  املجموعات 
يف  االجتماعية  السياسة  حتليل  ودمج  الكلي،  الصعيد  على  السياسات 
جميع  وعلى  الوطنية  التنمية  استراتيجيات  صياغة  جوانب  جميع 

مستوياتها. ويف هذا اإلطار نقدم التوصيات التالية :
مخصصة  وسيلة  أســاس  على  االجتماعية  السياسة  استخدام   -
ومنها  األســواق  إخفاقات  عن  الناجمة  االجتماعية  النتائج  ملعاجلة 
البطالة وانخفاض الدخل، أو ملعاجلة مشاكل بعض الفئات االجتماعية 

املهمشة واحملرومة، كاملعوقني واملسنني.
- وجوب وضع السياسة االجتماعية يف نطاقها الصحيح باعتبارها 
جزءا ال يتجزأ من عملية صنع السياسات على املستوى الكلي، من خالل 
قضايا  مع  املساواة  بقدم  التنمية  يف  االقتصادي  النمو  على  التركيز 

اإلدماج االجتماعي.
- التركيز على جتنب حدوث أي تشوهات اجتماعية تؤدي حلدوث 

التوتر االجتماعي، وتفاقم الفقر وتزايد تهميش الفئات احملرومة؛
والتنمية  االقــتــصــادي  للنمو  معا  السير  نظام  الــدولــة  تبني   -
املنصفة  والنتائج  املتكافئة  العمل  “فرص  سيتيح  الذي  االجتماعية، 
الدولة  بني  توازنا  ويحقق  مرتفعا”  وطنيا  دخال  يحقق  و”  للجميع”، 
بأن  ولذلك ال بد من االعتراف  السوق،  اقتصاد  والسوق، حتى يف ظل 
النمو االقتصادي يتيح زيادة االستثمارات يف التنمية البشرية، وكذلك 
املشاركة  بإمكانهم  فيصبح  األفراد  قدرات  تعزز  االجتماعية  التنمية 

املنتجة يف عملية التنمية االقتصادية.
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وتعبيراتها  الدولة  بني  الطبقي  للصراع  مجاال  املجتمع  يعتبر 
من  لها  املعارضة  املجتمعية  والتعبيرات  جهة  من  االجتماعية 
بالوضع  مرتبطة  سياسات  بخلق  ملزمة  فالدولة  ــرى،  أخ جهة 
بالوضع  مباشر  وبشكل  االجتماعية،  للطبقات  االجتماعي 
االجتماع  علم  يف  عليها  يطلق  ما  وهو  /ات،  للمواطنني  االجتماعي 

." االجتماعية  "السياسات  ب 

تــعــرف الــســيــاســات االجــتــمــاعــيــة حــســب الــوكــاالت األممــيــة 
التدابير  مجموع  "هي  يلي:  مبا  االجتماعية  بالتنمية  اخلاصة 
لبناء  ومؤسساتها  الــدول  بها  تقوم  التي  والقانونية  السياسية 
لها  وتتوفر  واالستقرار  االجتماعية  العدالة  تسودها  مجتمعات 
األساسية   اخلدمات  الى  ولوجها  وتسهيل  االستمرارية   شــروط 

والسكن". والتعليم   كالصحة 

مرتبطا  تــطــورا  االجتماعية  السياسات  منظومة  وعــرفــت 
 1841 فمرحلة  مراحل:  عبر  العاملية  القوى  موازين  بطبيعة 
بني  ما  مرحلة  ثم  الــدولــة،  تدخل  مبحدودية  عرفت  و1890 
واملنظمة  اآلمنة  الدولة  بظهور  متيزت  التي  و1945   1890
املمتدة  األخــيــرة  الثالثة  املرحلة  تأتي  ثــم  املهنية.  للعالقات 
بدولة  يسمى  ما  ظهور  عرفت  والتي   1970 الــى   1945 من 
للفئات  االجتماعية  احلماية  توفير  مت  حيث  االجتماعي  الرفاه 
االجتماعية. القطاعات  أداء  وطورت  العاملة  للطبقة  االجتماعية 

ــي عــاملــيــا، مت فــرض  ــال ــري ــب ــادة الــقــطــب اإلم ــي ــن بــعــد س ــك ول
تبني  الى  ودعوتها  واملركز  الهامش  دول  على  تراجعية  مخططات 
دور  تراجع  إلى  أدى  مما  السوق  اقتصاد  على  يرتكز  معني  منوذج 
االجتماعي،  امليدان  يف  الدولة  دور  وتقلص  االجتماعية  الدولة 
للعوملة  نتيجة  والعسكرية.  األمنية  املقاربات  على  دورها  وارتكز 
واضحة  تباينات  وظهرت  االجتماعية  املنظومة  تفككت  الليبرالية 
حققتها  التي  املكتسبات  على  أجهز  مما  واألغنياء،  الفقراء  بني 
مع  الطبقي  الصراع  من  عقود  خالل  وحلفاؤها  العاملة  الطبقة 
مجاالت  يف  العمومية  اخلــدمــات  فتراجعت  ــه،  ودولـ الــرأســمــال 

االجتماعي.  والضمان  والسكن  والتعليم  الصحة 

مسؤولياتها  مــن  الــدولــة  أفـــرغ  الـــذي  الــعــوملــة  نــظــام  ظــل  ويف 
كرد  احتجاجية  حركات  وأمريكا   بــأوروبــا  ظهرت  االجتماعية 
سياق  ويف   . لــلــدولــة  االجتماعية  الوظيفة  تــراجــع  على  فعل 
للطبقات  املزري  الواقع  على  العوملة  نظام  رواد  التفاف  محاوالت 
للتنمية  الليبرالي   النموذج   فرض  جراء  األساسية  االجتماعية 
التنظير"  الى"  تسعى  التي  والقمم  املؤسسات  من  العديد  ظهرت   ،
اقتصادية   مناذج   داخل  من  اجتماعية  سياسات  وجود  إلمكانيات 

رأسمالية.

العاملي  الــقــمــة  مــؤمتــر  بكوبنهاكن   انــعــقــد    1995 ســنــة  يف 
التنمية  ملفاهيم  حتديداته  يف  بقي  لكنه    ، االجتماعية  للتنمية 
للتنمية  الليبرالية  النظرة  حبيس  االجتماعية  والسياسات 
اجتماعية  سياسات  ــرار  إق إمكانية  القمة  مخرجات  فربطت   .
يف  االنسان  حقوق  منظومة  واحترام  دميقراطية  مؤسسات  بإقامة 

وتكافؤها.  االقتصادية  الفرص  وزيادة  شموليتها، 

الشاملة عامة    التنمية  القرار بسياسات  إن عدم اهتمام  صانعي 
خاصة   االجتماعية  واخلدمات  والبرامج  القطاعية   والسياسات 
على   يؤكد  االجتماعي  والضمان  والصحة  التعليم  سياسات  مثل  
سياسات  صياغة  يف   فشلها  يؤكد  بل   ، لديها  أولوية  تشكل   ال  أنها 
االجتماعية  املساواة  مبادئ  على   مرتكزة  اجتماعية  عمومية 
مجاني  عمومي  تعليم  توفير  مثل  أهدافها   حتقق  اإلنسان  وحقوق 
صحية  خدمات   ، العالي  إلى  األولي  من  املغاربة  وبنات  أبناء  لكل 
تخفيف   ، للجميع  اجتماعي  سكن    ، للجميع  ومتوفرة  مجانية 
جلميع  العام  الرفاه  وحتسني  االجتماعي،  واإلقصاء  الفقر  حدة 

االجتماعية. فئاتهم  اختالف  على  املواطنني 

واستغالله  الرأسمال   على  املرتكزة  التنمية  منــاذج  ظل  ويف   
وعدم  الطبيعة،  مقومات  لكل  وتدميره  العاملة  للطبقة  البشع  
 ، اإلنسان  على  املرتكزة  االجتماعية  للتنمية  األهمية  إيالئها   
املرتفعة الدخل، منها أستراليا  البلدان  التجارب   من  انبثقت بعض 
الشمالية  أمريكا  مــن  ــاذج  من إلــى  إضــافــة  والــيــابــان،  ونيوزيلندا 
االجتماعية   التنمية  يف  االستثمار  فيها  حقق   والتي  وأوروبـــا، 

لكنها   ، الرأسمالي  النظام  يف  استثنائية   اعتبارها  ميكن   نتائج  
قابلة للتراجع يف ظل سيادة اقتصادات السوق واملتغيرات املرتبطة 
أمريكا  دول  كل  على  املفروض  االمبريالي  احلصار  ظل  ويف  بها. 
هذه  دول  من  العديد  استطاعت   ، سياسية  العتبارات  الالتينية  
احلماية  تغطية  وسعت   شاملة  اجتماعية   سياسات  سن  املنطقة  
داخلها  الطبقية  التباينات  من  وحدت  وطبقيا  أفقيا  االجتماعية 
الفتاكة   واألمراض  واجلرمية  الفقر  مؤشرات  فيها  انخفضت  كما   ،
هذه  يف  املنتهجة  التخطيط  لسياسة  راجع  وهذا   . املساواة  وتعززت 
والتنفيذ  االجتماعية  البرامج  لهذه  السليم  فالتخطيط   . الدول 
إلى  الهادفة  التنموية  االستراتيجيات  يف  فعالة  أدوات  هي  األسلم، 
النمو  العمل، وتعزز  املساواة، وتوفير فرص  بناء مجتمعات تسودها 
التفاوتات  وتقليص  االجتماعي،  اإلقصاء  ومكافحة  االقتصادي، 
أن  يجب  احلقيقية  االجتماعية  السياسات  إن  االجتماعية. 
واجليد  املجاني  التعليم  مثل  واضحة  اجتماعية  أهدافا  تتضمن 
الكامل،  التشغيل    ، للجميع  واجليدة  املجانية  الصحة   ، للجميع  
للمنتجني  االجتماعية  احلماية  وتوفير  الفقر،  حدة  وتخفيف 

. االجتماعي  اإلقصاء  ضحايا  وكل  للخيرات   احلقيقيني  

نود  االجتماعي،  املجال  يف  الــدولــة  مسؤوليات  من  انطالقا   
خلطابات  تسويقها  ظل  يف  املجال  هذا  يف  جتربتها  على  الوقوف 
أهم  وجــرد  احلكومية.   برامجها  يف  االجتماعي  للشأن  تنتصر 
الستينات   بداية  يف  أطلقتها   التي  االجتماعية  والبرامج  املبادرات  
على   احلقيقية   أثارها   حول   الدروس  استخالص  بهدف  وذلك   ،
حدود  وتلمس    . العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف  الشعبية  الطبقات 
تستجيب  حقيقية  اجتماعية  سياسة  صياغة  على  قــدرتــهــا 
على  للثروة  عادل  توزيع  إلى  الوصول  وتتوخى  املجتمع،  ملطالب 
 ، الــوطــنــي  االقــتــصــاد  تنافسية  لضعف  ونــظــرا  الــشــعــب.  عــمــوم 
بالديون  وفائه  ،وصعوبات  اخلارجية  املديونية  حجم  وارتفاع 
التقومي  برنامج   فرض  حيث    ,1982 سنة  ذروتها   وصلت   التي  
الضريبية  باإلصالحات  املرتبطة   الالاجتماعية   شروطه  الهيكلي 
كان   والــذي  املاكروإقتصادي،  التوازن  خلق   بدواعي  والنقدية، 

االجتماعي. اجلانب  على  سلبيا  تأثيرها   

املجال،  هذا  يف  الدولة  مخططات  جميع  ظلت  اللحظة  وحلدود 
االجتماعية  العدالة  وانعدام  االقتصادية،  الفعالية  بعدم  تتسم 
تدخالت  فشل  ويــعــزى  االجتماعية.   " ــادرات  ــب امل  " كــثــرة  ــم  رغ
االجتماعي  بالشأن  املعنية  املؤسسات  من  ترسانة  خلق  الى  الدولة 
بالتقنية،  املتسمة  ومقارباتها  وظرفيتها  بينها  التنسيق  وغياب 

األفق. ومحدودية 

االجتماعي،  بالشأن  تعنى  مؤسسات  من  العديد  تأسيس  رغم 
للمواطن  احلياتية  الــشــروط  حتسني  يف  قصورها  يسجل    لكن 
الرد  بها يف سياق  بها، ألنها غير شمولية، وجيء  املستهدف  املغربي 
يعانون  مواطنيها  دولة  وجه  يف  انفجاره  شروط  تتوفر  واقع  على 
والتعليمية  الصحية  اخلدمات  غياب  الدخل،  وانخفاض  البطالة 
ساكنة  من  عريض  لقطاع  الالئق  السكن  غياب  واجليدة،  املجانية 
من  املتضررين  قاعدة  وتزايد  باملدن،   الشعبية  واألحياء  البوادي 

والالدميقراطية. الالشعبية   السياسات 

االجتماعية  السياسات  تــصــاغ  الدميقراطية  األنظمة  يف   
التنمية  عــلــى  الــتــركــيــز  ويــتــم  الــعــمــومــيــة،  الــســيــاســات  قــلــب  يف 
للشعب  املعيشية  ــاع  األوض لتحسني  حاسم  كعامل  االجتماعية 
للفئات  االقــتــصــاديــني  والتنمية  النمو  مكاسب  تتسرب  حيث 
العمومية  السياسات  ببلدنا   تدريجيا.    وتتحول  الدخل  احملدودة 
الطبقية   الــتــفــاوتــات  أنــتــج  ممــا  الشعبية  للطبقات  تــوجــه   ال 
الى  طويلة  زمنية  ســيــرورة  يف  وأدت  االجتماعية،  والتشوهات 
حد  وصلت  االجتماعية   ــات   ــراك واحل الــتــوتــرات   ــن    م العديد 
  ,1990  ,1984  ,1981  ,1965( الشعبية  االنتفاضات 
تنسيقيات  وتشكلت     ...، احلاج  اوطاط   ، جرادة   ، الريف  حراك 
تأطير  يف  ساهمت  مناضلة  مجتمعية  كتعبيرات  الغالء  ملناهضة 
كل  يف  الــفــاحــش  الــغــالء  سياسة  ضــد  ووطــنــيــة  محلية  نــضــاالت 
 ، األساسية  االجتماعية  اخلدمات  وتدهور  االستهالكية  املــواد 
من  مينع  لم  هذا  لكن  واالعتقاالت،  بالقمع  الدولة  واجهتها  وقد 
أبسط  بتوفير  مطالبا  والقرى  املدن  يف  املجتمعي  احلراك  استمرار 
وبنيات  وسكن  وصحة  وتعليم  شغل  مــن  الــكــرمي  العيش  ــروط  ش
بروز  ومع   ،) اجتماعية   ، ثقافية   ، رياضية  بنيات   ، )طرق  حتتية 

منسوب  تعزز   ، إفريقيا  شمال  دول  من  العديد  يف  شعبية  حراكات 
وهو   ، القائم  الوضع  على  لالنتفاض  باملغرب  الشعبية  اجلماهير 
بطولية  مالحم   سطرت  التي  املجيدة  20فبراير  حركة  أنتج  ما 
عدالة   - كرامة   - "حرية   : شعار  حتت  املغربية  والقرى  املدن  كل  يف 
النموذج  فشل  بعمق    يعكس  شعار  وهو   " فعلية  مساواة   - اجمتاعية 
يرتكز  بديل  لنموذج  الشعب  وتطلع   ، املغرب  يف  املتبع  التنموي 
اجتماعية  لتنمية  ويؤسس   ، والسلطة  للثروة   العادل  التوزيع  على 
ذكي  بشكل  الدولة  توظيف  ورغــم   . اإلنسان  محورها  حقيقية 
فبراير   20 حركة  تطلعات  إجهاض  يف  والتنمية  العدالة  حــزب 
املالية  املؤسسات  ،والذي قدم دروسا يف اخلنوع واخلضوع إلمالءات 
السياسات   من  للعديد  تنزيله  عبر   ، الفعليني  وللحاكمني  للدولة 
والفالحني  العمال  ملصالح  املعادية  والالشعبية  الالاجتماعية 
مرسوم   ، التقاعد  صناديق  تخريب  )قانون  واملوظفني  والكادحني  
العمومية  الوظيفة  تفكيك    ، التعليم  قطاع  يف  بالتعاقد  التوظيف 
خاصة  الشغيلة  مكتسبات  على  الهجومي  املنحى  هذا  ،ورغم   )...  ،
املقاومة  أشكال  إبداع  يف  املغربي  الشعب  استمر    ، عامة  والشعب 
بطنجة  أمانديس  ضد  احتجاجات  فانطلقت   ، املخزنية  للغطرسة 
 ، ــاج  احل وأوطـــاط  وجـــرادة  بالريف  املجيدة  احلــراكــات  وتلتها   ،
بــإقــرار  شموليتها  يف  مطالبة  النقابية  املــعــارك  مــن  والــعــديــد 
لإلعالن  القائم  النظام  دفع  ما  وهو   ، حقيقية  اجتماعية  سياسات 
 ، آخر  منوذج  لصياغة  جلنة  ،وتشكيل  التنموي  منوذجه  فشل  عن 
يشكل   لن  والذي    ، واالقتصادية  السياسية  البنية  نفس  داخل  من 

. املعاق  الواقع   إجابة عن 

خالصة:
املطلوبة،  الفعالية  االجتماعية  التنمية  جهود  حتقق  وحتى 

عديدة: مبادئ  على  ترتكز  أن  يجب 

والتنمية  االقتصادية  التنمية  بني  الــتــوازن  ــاء  إرس منها    -
األخرى. إحداهما  فوائد  ترفد  بحيث  االجتماعية 

العدالة  يحقق  مبا  الثروة  توزيع  إلعادة  استراتيجية  اعتماد   -  
االجتماعية. 

الدخل  رفع  يف  يسهم  مبا  العمومي،  االستثمار  ميزانيات  رفع    -  
العمل.  فرص  وتوفير  الفردي 

حتديد  على  البداية  منذ  مرتكزة  استراتيجية  اعتماد   -
املتضررة. الشعبية  الطبقات  ومنهم  املعنيني،  حاجات 

يف  اجلزئية  آثارها  وكذلك  االجتماعية  السياسة  تضمني   -   
الكلي. الصعيد  على  العمومية  السياسات  صنع  إطار 

تشخيص  مراحل  يف  االجتماعي    التحليل  تضمني  يجب   -
العامة،  السياسة  اخــتــيــارات  وحتــديــد  االجتماعية  الوضعية 

التنمية. أولويات  مع  ارتباط  يف  امليزانيات  تخصيص  وكيفيات 

يف  أفقية  كقضايا  ــاواة  ــس وامل االجتماعية  السياسة  جعل   -
العمومية. السياسات 

اجلميع.  منها  يستفيد  شاملة  سياسات  اعتماد    -

املنصفة  التنمية  فــوائــد  تتيح  عمومية  ســيــاســات  ــرار  إقـ  -
والصحة  والتعليم  الشغل   تأمني  خالل  من  املجتمع،  شرائح  جلميع 
التغيير  لتحقيق  االجتماعية  احلماية  وضمان  والثقافة،  والسكن 
من  الشعبية  اجلماهير  لعموم  االجتماعية  األوضاع  يف  احلقيقي 

وكادحني. وفالحني  عمال 

عن  ــح   واض تعبير  هــي  الوطنية  التنمية  استراتيجيات  إن   
العدالة  مجتمع  حتقيق  يف  ومسؤوليتها  ــة   ــدول ال اخــتــيــارات 

االجتماعية.  

يتبرم  والتي  االجتماعية،  التنمية  سلم  يف  الدونية  املراتب  إن 
أسبابها  جتد  ببالدنا،  السياسية  البرامج  وصانعو  احلاكمون،  منها 
فرغم  املنتهجة.   واالجتماعية  االقتصادية  االختيارات  طبيعة  يف 
والتفكير  للتتبع  كأداة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تأسيس 
ظل  فقد  املغربي،  واالجتماعي  االقتصادي  الشأن  يف  واالقتراح 
واالجتماعية  االقتصادية  القرارات  لكل  ومنحازا  تثمينيا  دوره 
اجتماعية  لسياسة  الفعلي  التخطيط  على  قادر  وغير  للدولة، 

الوطني. االجتماعي  اجلسم  معضالت  على  جتيب 

واقع السياسات االجتامعية يف السياسات العمومية باملغرب
ع اهلل غميمط
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االستبداد  ضد  الشعوب  صرخة  على  سنوات  عشر  مــرة 
املنطقة  شعوب  خاللها  ثــارت  محطة  الفاحش،  واالستغالل 
آخرها،  عن  واالستبدادية  الالدميوقراطية  األنظمة  ضد 
خرج خاللها املواطنون/ات للشوارع وواجهت العنف بالشعارات 
السلمية واإلرادة يف التغيير ... تركت شهداء وشهيدات )أمهات 

أبناء، اخوات، أطفال....(. 

ال  احلــدث  هــذا  على  ــى  األول العشرية  مــرور  وبعد  واليوم 
االجتماعية  األوضاع  تطور  واقع  عند  املغرب  يف  نقف  ان  بأس 
فبراير   20 حركة  مطالب  مصدر  كانت  التي  واالقتصادية 

2011 واملتمثلة يف احلرية، العدالة والكرامة االجتماعية.

أدنــي  كحد  حتقيقها  فــبــرايــر   20 حــركــة  طالبت  لقد 
للمجتمع الدميوقراطي املنشود ...

السياسات  يف  املطالب  هذه  موقع  سنناقش  اإلطار  هذا  يف 
الوضعية  تراجعت  أم  االعتبار  بعني  اخذها  مت  وهل  العمومية 

االجتماعية يف أهم مجاالت مطلب حركة العشرين فبراير.

باملطالب  مرتبطة  نراها  سياسات  أربع  أو  ثالث  وسنتناول 
على  الطبقية  الفوارق  محاربة  يف  تتلخص  والتي  األساسية 
مستوى ظروف عيش الفئات الفقيرة، والتعليم كمرفق أساسي، 

مت الصحة والشغل لتحقيق العدالة االجتماعية والكرامة. 

 1 . تطور وضعية التعلمي يف العرشية األخرية: 

اذا كان مطلب الشعب املغربي منذ بداية " االستقالل" هو من 
أجل تعليم عمومي ،وطني ،دميوقرطي و مجاني فواقع احلال 
يف هذه العشرية هو االستمرار يف  التراجع على كل املستويات 
العاملي،  والبنك  الدولى  البنك  لشروط   احلكومات  امتثال   :
التربية  خلوصصة  املكان  تاركة  العمومية  املدرسة  تراجع 
الوظيفة  يف  اجلدد  األساتذة  إدمــاج  عن  التراجع   ، والتعليم 
قواعد  عكس  التعليم  رجال  أجور  حتسني  توقف   ، العمومية 
خصوصا  التعليمية  البرامج  تراجع  لألجور،  املتحرك  السلم 
 ، التقليدية  البرامج  رهــني  بقي  الــذي  األساسي  التعليم  يف 
الكثير  على  االستغناء  نتيجة  األقسام  يف  املتزايد  االكتظاظ 
واملعلمني  األساتذة  تكوين  يف  والنقص  العمومية،  املدارس  من 

...تراجع اجلامعة كفضاء للحرية والتنمية الفكرية ..

على  الدنيوية  املراتب  الى  املغرب  أوصلت  الشروط  هذه  كل 
املستوى الدولي عكس مطامح مطالب الشعب املغربي : 

ـ ارتفاع نسبة االمية لتصل 30 ٪ من املجتمع مع ارتفاعها 

وسط النساء؛ 

 5 ب   2020 ــدود  ح الــى  التعليم  ميزانية  انخفاض   -
ماليير...؛

- تقرير منتدى دافوس يحل املغرب يف املرتبة 101 يف حدود 
2021 من أصل 141 عامليا واملرتبة 10 على املستوى العربي 

على مستوى مؤشرات جودة التعليم؛

- البنك الدولي يؤكد أن 64 يف املائة من األطفال دون سن 
10 سنوات غير قادرين على قراءة نص وفهمه؛ 

الفقيرة  الطبقات  ألطفال  الدراسة  تتبع  نسبة  تراجع   -

اللوجستيكية  اإلمكانيات  لغياب  نظرا   19 كوفيد  فترة  يف 
)التكنولوجية..( للتعليم عن بعد.

2.تطور وضعية الفقر واألمن الغذايئ 

الغذائي  واألمن  لألغذية  العاملية  املنظمة  تقرير  حسب   -
حول الشرق األوسط وشمال افريقيا لعام 2021 فقد تراجع 
معدل نقص التغذية يف املغرب بعد ان كان 3.7 يف املائة ما بني 
4.2 باملائة ما بني  2017 و2019، ليعود الى االرتفاع إلى 

2018 و2020 

- تداعيات جائحة كورونا رفعت نسبة الفقر يف املغرب إلى 
19.87 باملئة خالل 2020 مقابل17.1 باملئة يف 2019.

العامة  اخلدمات  ومتويل  األجور  مستوى  يف  الفقر  معدل   -
واحتل املرتبة املغرب 137 عامليا

ضمن  دولــة   107 بني  من  عامليا   44 الرتبة  يحتل  املغرب   -
التغذية  مؤشر  لتراجع  نظرا  بدرجتني  متراجعا  اجلوع  مؤشر 
الذين  واألطفال   ،2,6٪ األطفال  )هزل  الساكنة  من   4,3%

يعانون من التقزم 15,1%.(

باملائة ما   26.7 ارتفع من  أو احلاد  املعتدل  الغذائي  - األمن 
بني عامي 2017 و2019 إلى 28 باملائة بني عامي 2018 و2020؛ 
األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  ارتفع  فيما 

الغذائي من 9.6 ماليني مغربي إلى 10.2 مليون.

3. وضعية الصحة 

فيها  متت  التي  القطاعات  من  الصحة  تعتبر  التعليم  بعد 
تراجع  يف  فميزانيتها  املسبوقة...  غير  التراجعات  من  الكثير 

ولم   2021 سنة  العامة  امليزانية  من   7،5٪ وصلت  حيث  مستمر 
املطلوب  األدنى  احلد  على  لإلجابة  املائة  يف   10 الى  بعد  تصل 

عامليا؛ 

يف  والوضعية  االستقبال  شـــروط  يف  مــتــزايــد  تــراجــع   -
للعيادات  املجال  فتح  سياسات  عكس  العمومية  املستشفيات 
طرف  من  غزوها  ــروط  ش من  الــدولــة  مكنتها  التي  اخلاصة 
الرأسمال املالي بدل اعتبارها قطاعا اجتماعيا يتطلب أولوية 

العامل اإلنساني؛

- استمرار وفيات األطفال حيث يتوفى أزيد من 20.000 
طفل سنويا قبل بلوغ سن اخلامسة، مع وجود اختالفات كبيرة 
واالقتصادية.  االجتماعية  والطبقات  واملناطق  األوساط  بني 
حالة   33.5 هو  القروية  املناطق  يف  الرضع  وفيات  ومعدل 
املناطق  يف   23.6 مع  مقارنة  حي  مولود   1000 لكل  وفــاة 

احلضرية؛

- ظهور أمراض مزمنة اعتبرت منذ زمن بعيد من األمراض 
املصابني  عدد  بلغ  حيث  السل  كمرض  عليها،  القضاء  مت  التي 
بداء السل يف املغرب سنة 2020 ما يتجاوز 29 ألفا وثمانية 
بشروط  املرتبطة  األوبئة  من  املرض  هذا  ويعد  مصابا،  عشر 

الفقر وظروف التغذية والسكن؛

أننا  حيث  راميد  كصندوق  الداعمة  البرامج  كل  فشل   -
اليوم نسجل أن أكثر من 45 ٪ من ساكنة املغرب محرومة من 

االستفادة من احلماية الصحية.

4. وضعية التشغيل:

ارتفاع  استمرار  هو  الشغل  مجال  يف  الوضعية  مظاهر  اهم 
باملوضوع حيث نسجل تراجع  الدولة  واستهانة  البطالة  نسبة 
االجتماعية  القطاعات  أهم  يف  املخصص  العمومية  املناصب 
ولم يبق أمام البعض اال الوزارات األمنية كالداخلية واجليش. 
أما القطاع اخلاص فرغم استيعابه لعدد كبير من الشباب ومن 
وظروف  شروط  حتترم  ال  املؤسسات  من  فالكثير  العاملة  اليد 
العمل فمثال نسبة مهمة من العمال غير مصرح بها يف صندوق 

الضمان االجتماعي، ما يناسب 3 مليون و450 ألف

- ارتفاع يف معدل البطالة ليصل إلى حوالي 14.8 باملائة 

2.5 مليون يشتغلون يف القطاع  - نسبة مهمة من األجراء 
غير املهيكل الذي يضيف سنويا حوالي 24 ألف منصب شغل، 
خارج  بهم  مصرح  غير  عامل  ماليني  ثالث  حوالي  أمام  لنكون 

التغطية الصحية واالجتماعية؛ 

نظام  أي  بـــدون  النشيطني  السكان  مــن  املــائــة  يف   60  -
من  نظام  بأي  مشمولة  غير  نسمة  مليون   6.2 أي  للتقاعد، 

أنظمة التقاعد باملغرب

خالصة 

العشرية  وباخلصوص  األخيرين  العقدين  مميزات  أهم  إن 
األخيرة هو التراجع عن جل املكتسبات التي حققتها النضاالت 
رغم  االستقالل  بعد  ما  األولني  العقدين  خالل  االجتماعية 
املتوحشة  الليبيرالية  طرف  من  املستمر  والهجوم  محدوديتها 
بينها  الهوة  توسيع  الى  وصوال  الفقيرة  الطبقات  عيش  على 

الغنية.  والطبقات 

الدولي  للرأسمال  شــروط  توفير  هو  ذلــك  من  واألخــطــر 
العاملة  الــيــد  الســتــغــالل  اجلنسيات  املــتــعــددة  والــشــركــات 
األساسية  باملصالح  احلــائــط  ــرض  ع ــرب  والــض الرخيصة، 

"لالقتصاد الوطني" .

أهم مميزات سياسات النظام يف املجال االجتامعي
سعيد الطبل
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 الرصاع بني املدنيني والعسكريني 

السلطة  بتسليم  مطالبات  ظهرت  اكتوبر  شهر  بداية  يف 
للمدنيني وبدون اسباب واضحة مت رفع  سقف التسليم الى 17 من 
احلرية  نفسه  سمى  آخر  جانب  ظهر  واضح  سبب  بدون  نوفمبر 
والتغير امليثاق الوطني وفتح باب التوقيع لكل املجموعات عدا 

املؤمتر الوطني.

يف سلسلة من الدالالت املتخذة من عبد البرهان يف اخلامس 
عن  أعلن  التي  االنقالبات  من  عدد  اكتوبر  شهر  من  والعشرين 
املدنيني  من  اجليش  تذمر   العسكري  املكون  ووضــح   إحباطها 
)احلرية والتغير( وإتهامهم بعدم إحترام املؤسسات العسكرية، 
املالسنات مابني جزء من املكون املدنى والعسكري ونتائجها عدم 

مشاركة البرهان يف عدد من إالجتماعات ملجلس السيادة.

املكون املدين :

جتمع  إنقسام  عند  2020م  مايو  يف  اإلنقسام  مالمح  بدأت 
املهنيني  بعد إعادة هيكلته وتوسع االنقسام الي أن وصل احلرية 

والتغير املجلس املركزي )قحت(.

املليونيات:

 حراك الشارع السوداني لم يقف عند تكوين الوزارات وتعني 
االنتقالية  الفترة  طول  السوداني  الشارع  ظل  ــوزراء  ال رئيس 
نشيط  باملواكب التى كانت تدعو الى تكوين املجلس التشريعي، 
وحتقيق العدالة واملواكب التي تصاحب جلسات محاكمة قاتلي 
الشهداء واالعتصامات التى كانت ملطالب محدد مثل إعتصامات 
واملواكب  االحتجاجية  والوفقات  العدالة  وإعتصام  احملليات 

النسائية.

موكب ذكرى ثورة أكتوبر )السودان( :

عن  اإلسالمي  التيار  اعلن  املجيدة  أكتوبر  ثــورة  ذكــري  يف 
موكب للبرملان يف نفس التوقيت الذى أعلنت جلان املقاومة عن 
شارع  اخلرطوم،  يف  للتجمع  نقاط  ثالثة  حددت  مواكب  تسير 

الستني، يف بحري املؤسسة، وامدرمان البرملان.
للبرملان نتيجة للسيول  املوكب   فشل اإلسالميون يف تسيير 
وجتمع  احملددة،  النقاط   يف  اخلرطوم  إجتاحت  التى  البشرية 
اإلسالميون وسط اخلرطوم وأعلنوا اعتصامهم امام القصر حتي 

إنقالب البرهان.
وتكوين  لالنقالب  التمهيد  هدفه  القصر  مجموعة  إعتصام 

حاضنة سياسية له 

االجراءات الىت اتخذها عبد الفتاح الربهان يف 25 
اكتوبر2021

يقبل  ال  ما  السوداني   اجليش  إعتقل  اكتوبر   25 فجر  يف   
ووضع  سياسية  وشخصيات  احلكومة  ــراد  أف من  فــردا   15 عن 
ان  مالحظ  اجلبرية.   اإلقامة  حتت  حمدوك  اهلل  عبد  السيد 
واسع  امني  إنتشار  ووسط  الوزيرات.  من  اى  تعتقل  لم  السلطات 

قطع  يرافقه   )اجلنجويد(  السريع  والدعم  اجليش  قوات  من 
الفريق  ظهر  اليوم  ذلك  ظهر  ويف  واالتصاالت  االنترنت  خدمة 
عبد الفتاح البرهان يف التلفزيون القومي وأعلن عن حل مجلس 
ملتزم   انه  ويدعى  الطواري  حالة  وأعلن  واحلكومة  السيادة 
من  عدد  تعطيل  قرر  الوقت  نفس  ويف  الدستورية،  بالوثيقة 
البنود وهي )11 -16-15-12 الفقرة الثالثة من البند 24 

.)72 - 71-
خرجت  ــراءات  اإلج لتلك  البرهان  الفتاح  عبد  إعالن  قبل 
التي جاءت بها  املدنية  الشوراع رافضة لإلنقالب على احلكومة 
مطالب  عن  وتراجعها  إخفاقاتها  رغم  املجيدة  ديسمبر  ثورة 
الثورة إال أن الشعب يدافع عن إختياراته وهو الذي يحاسب كل 
من  يتضح  وهذا  السودان  يف  الثورية  املالحم  أهداف  عن  مرتد 
حمدوك  للسيد  البطل  شعبنا  من  املوجه  الواسع  النقد  خالل 

بعد وضع يده مع االنقالبني.  
بعد رفض الشارع النقالب ظهرت عدد من املبادرات الداخلية 
العسكري واملدنيني. ظهرت  واخلارجية حلل االزمة بني اجلانب 
نتائج املبادرات يف وقت الحق يف إقناع الدكتور عبد اهلل حمدوك.

اإلتفاق بني عبد الفتاح الربهان وعبد اهللا حمدوك  
21 نوفمرب 

املسلحة  للقوت  العام  القائد  إنقالب  من  شهر  حوالى  بعد 
عبد  الــوزاء  رئيس  مع  سياسي  إتفاق  وقع  البرهان  الفتاح  عبد 
القيادات  من  عدد  وحضر  14بندا  االتفاق  تضمن  حمدوك  اهلل 

العسكرية والسياسية االتفاق.
ثنائي  إتفاق  انه  واعتبره  االتفاق  السوداني  الشارع  رفض 
االتفاق)  توقيع  حلظة  املتظاهرون  وهتف  االنقالب  لشرعنة 
حمدوك النى الشارع حي(، واكد الشارع  علي شعارته الثالثة ال 
تفاوض ال شرعية ال مساومة االتفاق بني البرهان وحمدوك كان 

إتفاق لشرعنة االنقالب وتصفية العمل الثوري.
إستقالة عبد اهللا حمدوك 

بعد فشل حمدوك يف ترضية الشارع وخلق حاضنة سياسية 
جديدة قدم إستقالته يف الرابع من شهر يناير 

املواكب :

السودان  قدم  اليوم  تاريخ  وحتي  اكتوبر  من   25 فجر  منذ 
81شهيدا واكثر من 200 معتقل  وعدد من املفقودين.

املليونيات :

مثل  واملتنوع  املستمر  الثوري  بالفعل  متيزت  ديسمبر  ثورة   
االطارات  وحرق  االحتجاية  والوقفات  واالعتصامات  املواكب 
وغير  املواكب  اثناء  واملخاطبات  )تتريس(  الــشــوارع  ــالق  وإغ

املواكب .
خرج  أكتوبر  من   25 يف  البرهان  الفتاح  عبد  إجــراءات  بعد 
وإنقطاع  واالتصاالت  االنترنت  إنقطاع  رغم  الشارع  الى  الثوار 
جزئي للكهرباء يف ذلك اليوم، يبدأ جتمع املوكب يف متام الساعة 
العاشرة صباحا يف النقاط املعلنة وحتي يصل الى نقاط التجمع 
للمواكب األخرى يف متام الواحدة ظهرا، عند اإللتقاء يستقبل 
والزغاريد  والرايات  االعالم  ورفع  الطبول  بدق  القادم  املوكب 
الى  املوكب  يتحرك  و  بــالــثــوار......(  مرحب  )مرحب   بهتاف 
النقطة الرئيسية  يف الغالب يتم قمع  املتظاهرين قبل التجمع 

وضرب نقاط عند حتركها او عند وصولها نقطة التجمع ،
 لم تنحصر على اخلرطوم فقط وإمنا خرجت يف أكثر من 30 

مدنية بواليات أخرى بحشود هادرة  .
واالختطاف   االعتقاالت  حمالت  تبدأ  املوكب  وصــول  قبل 
لم  التجمع  نقاط  من  بالقرب  واملناطق  االسواق  من  والتفتيش 
الى ما بعد  ينج االطفال من اإلعتقال والبطش  ويستمر االمر 
االنتهاء من املوكب، اما املصابون، أثناء احلراك الثوري )املوكب( 
فيتم إسعافهم من قبل الثوار نفسهم مع اللجان الطبية امليدانية 
وعند نقلهم الى املستشفيات يواجهون بالعنف املفرط من قبل 
السماح لالطباء بإسعافهم مما يتسبب  االجهزة االمنية وعدم 
املستشفيات  حراسة  يتم  املصابني،  للثوار  جسيمة  إصابات  فى 
التى يتم إسعاف املصابني بها من قبل الثوار ويتناوب يف حراستها 
حلماية املصابني من االعتقال والقتل من قبل االجهزة القمعية .
فأصبح  بعضهم  يتفقدوا  ان  اليوم  نهاية  بعد  الثوار  إعتاد 
شبه كل موكب على الثوار  الطواف على اقسام الشرطة إلخراج 
أصدقائهم ومساعدة محامو الطوارئ يف احلصول على ضامنني، 
ومناصرة   الثوار  عن  يدافعون  محامني  هــم   الــطــوارئ  محامو 
االجهزة  قبل  من  وحجزهم  إعتقالهم  يتم  إن  بعد  قضاياهم  

القمعية  وبعض اقسام الشرطة.
وعند سقوط اي شهيد يتم نقله الى اقرب مستشفي بالنسبة 
يتم  املستشفي  داخل  الطبية  االجراءات  إكتمال  وبعد  للموكب 
سبب  ومعرفة  الوفاة  شهادة  إلستخراج  املشرحة  الى  حتوله 
الوفاة وال يتم التشريح اجلثمان اإل باحلصول علي إذن النيابة.

الشهيد إلستالم  باملشرحة حتى وصول ذوي  الثوار  وينتظر 
الى  الى ذويه يتم تشيعه مبوكب هادر  أن يسلم  وبعد  اجلثمان 

منزله ومن ثم الى مثواه األخير.
االعتقال  يف  وهم  حتى  الثورة  يف  مستمرين  الشباب  مــازال 
الذي  الثمن  من  جزء  وأنهم  يواصلوا  ان  اصدقائهم  يناشدون 
احلرية  دولة  الى  للوصول  املزيد  وسيدفعون  يدفعونه  مازالوا 

والسالم والعدالة.
القوات التي يواجهها املتظاهرين ليست فقط الشرطة وإمنا 
املسلحة  الحركات  الرسيع  الدعم  قوات  و  )الجيش  منها   تعددت 

وبعض امللشيات اليت اىت هبا إتفاق سالم جواب(.

يواجهون  جعلهم  وإحتادهم  قضيتهم  بعدالة  الثوار  إميان 
القوات النظامية املختلفة ببسالة وصدور مفتوحة.

ميسم عبد العظيم
الراهن السيايس يف السودان                   
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الوطني  املنتخب  تلقاها  التي  الهزمية  بعد 
املنتخب  ضد  مباراته  يف  القدم   لكرة  املغربي 
كاس  بطولة  ودع  إثرها  على  والتي  املصري، 
اجلامعة  ضد  االنتقادات  تعالت  افريقيا،  امم 
تلك  اســبــاب  هــي  فــمــا  ــدم،  ــق ال لــكــرة  امللكية 
امللكية  اجلــامــعــة  تتحمل  ــل  وه ــتــقــادات  االن
الكروية  املنظومة  فشل  مسؤولية  القدم  لكرة 

وتبذير  بالفساد  ذلــك  عالقة  ومــا  ببالدنا؟ 
العام؟. املال 

املغربي،  املنتخب  فيها  يخسر  مــرة  كل  يف 
تتعالى  البطوالت  من  بطولة  فيها  يــودع  او 
املباشرين  املسؤولني  و  املدربني  إلقالة  دعوات 
ان  وما  الرياضي،  الوضع  عن  املباشرين  وغير 
سرعان  عرضي،  بشكل  ولو  النتائج   تتغير  ما 
وأمل  عارمة  فرحة  إلى  االنتقادات  تتحول  ما 
خصوصا  الــقــدم  ــرة  ك صـــورة  تتحسن  أن  يف 
مسالة  باعتبارها  ببالدنا،  عموما  والرياضة 
املغربي  الشعب  فئات  كل  تسعد  مهمة  ترفيهية 
االخير  هذا  يعيشه  الذي  الوضع  من  بالرغم 

املقال. هذا  يف  اليه  التطرق  يسعنا  لن  والذي 
مثال  بــالــكــامــرون  ــرة  ــي االخ الــهــزميــة  بــعــد 
باملغرب  للمحاميني  الوطنية  اجلمعية  تقدمت 
"بإجراء  للحسابات  األعلى  للمجلس  مبلتمس 
امللكية  اجلــامــعــة  ملــيــزانــيــة  دقــيــق  افــتــحــاص 
املنتخب  هزمية  بعد  القدم”،  لكرة  املغربية 
رئاسة  القجع  فوزي  تولي  “منذ  أنه  وأوضحت 
هــذه  تبنت  ــدم،  ــق ال لــكــرة  امللكية  اجلــامــعــة 
الوطني  املدرب  عن  التخلي  سياسة  األخيرة 
مفهوم  غير  بشكل  أجانب  مدربني  مع  والتعاقد 
إلى  مشيرة  األول”،  للمنتخب  بالنسبة  خاصة 
األول  الوطني  للمنتخب  التقني  “الطاقم  أن 

منه  جزءا  يشكلون  أشخاص  يضم  أنه  يالحظ 
املال  هذا  من  اعتمادات  لهم  تصرف  وبالتالي 

العام.
والتنمية  للثقافة  تاج  جمعية  تقدمت  وقد 
بشكاية  احملاميني  احد  يرأسها  التي  املستدامة 
الصحفية  املــنــابــر  بعض  ،وســلــطــت  مشابهة 
لم  فيما  امللف،  هذا  على  الضوء  جدا  القليلة 

تنشر  ولم  شكايتها،  يف  اجلمعيات  تلك  تتقدم 
تقارير  أي  أعدادها  يف  اإلعالمية  املنابر  تلك 
امللكية  اجلامعية  فساد  على  تدل  معطيات  او 
اجلامعة  اعتبروا  منطلق  اي  فمن  القدم.  لكرة 
يف  متورطة  هي  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
تقارير  هناك  هــل  وهــل  العام؟  ــال  امل اهـــدار 

الصدد؟ هذا  يف  نشرت 

االنتقادات  توالت  بعيد  زمن  منذ  لالسف 
حتمل  لــم  أنــهــا  إال  االعــالمــيــني  مــن  للعديد 
الــذي  للفساد  اخلطير  احلــجــم  تبني  ــام  ارقـ
باستثناء  ببالدنا  الرياضي  القطاع  يعرفه 
للمنتخب  األول  املدرب  مرتب  االحيان  بعض 
أغلب  يف  تكون  التي  املعلومة  هاته  املغربي، 

ودوليا. وطنيا  للصحافة  متاحة  احيان 
كبير  وحجم  بسرعة  انتشر  فقد  مؤخرا  اما 
التواصل  موقع  عبر  الفيديو  مقاطع  أحــد 
عدم  صاحبه  قــرر  "فايسبوك"  االجتماعي 
ليسرد  وجهه   اذأخــفــى  هويته  عن  الكشف 
رسمية  احصائيات  انها  ادعى  مثيرة  معطيات 
وفيما  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 

الشريط: هذا  يف  جاء  ما  بعض  يلي 
ــدرب املــنــتــخــب الــوطــنــي احلــالــي  "راتـــب مـ
باإلضافة  سنتيم  مليون   80 على  يحصل 
املدرب  أما  األلقاب  على  حصل  حال  يف  للمنح 
مليون   50 على  فيحصل  رونار  هيريف  السابق 
ــة لــلــمــنــح وكــذلــك  ــاف ــاإلض ســنــتــيــم شــهــريــا ب
الوطني  املنتخب  مدرب  اما  والتنقل،  االقامة 
يف  مــؤخــرا  ــارك  ش والـــذي  الــقــدم  لكرة  االول 
احلسني  ــو  وه ــرة  ــي األخ الــعــرب  ــاس  ك نسخة 
سنتيم  مليون   36 على  يحصل  فهو  عموتة 
 20 على   فيحصل  األول  مساعده  أما  شهريا 
على  فيحصل  الثاني  واملساعد  شهريا  مليون 
بني  منسق  هــنــاك  فيما  شهريا  مليون   20
سنتيم  مليون   15 على  يحصل  املنتخبات 
لكرة  ــي  ــب األومل املنتخب  مـــدرب  ــا  ام شــهــريــا، 
مدرب  اما  شهريا،  سنتيم  مليون   12 القدم 
 10 عــلــى  فيحصل  ــي  ــب األومل املــرمــى  حـــراس 
كذلك  البدني  املعد  شهريا،  سنتيم  مليون 
مليون   10 على  فيحصل  املنتخب  هذا  لنفس 
اقل  القدم  كرة  منتخب  مدرب  شهريا،  سنتيم 
شهريا،  سنتيم  مليون   10 كذلك  سنة   17 من 
يحصل  فهو  الشاطئية  الكرة  مــدرب  وكذلك 
الكرة  أن  علما  كذلك،  سنتيم  مليون   10 على 
تتراوح  فيما  موسمية،  رياضة  هي  الشاطئية 
مليون   4 و   3 بني  الثانويني  املساعدين  باقي 

. " سنتيم
االحصائيات  هذه  كانت  ان  التساؤل  ويبقى 
يتم  لم  اللحظة  حلدود  أنه  باعتبار  صحيحة؟ 
الضروري  من  هل  املعطيات،  هاته  كل  تكذيب 
كرة  جودة  تتطور  كي  املبالغ  هاته  كل  صرف 
تقدم  ولكي  عموما؟  والرياضة  املغربية  القدم 
هذه  للجماهير؟  ممتعة  فرجة  منتخباتنا 
دائمة..  غير  ولو  لفرحة  املتشوقة  االخيرة 
اخــرى  ومنتخبات  بــلــدان  ان  نــشــاهــد  فيما 
تسعد  االفريقية  املنتخبات  من  العديد  مثل 
مع  مقارنة  جدا،  قليلة  بتكاليف  جماهيرها 

املغرب. ينفق  التي  الضخمة  املبالغ  هاته 

ادم روبي
جامعة كرة القدم ورضورة كشف الحساب

كل مرة يخرس فهيا املنتخب 
املغريب، او يودع فهيا بطولة من 
إلقالة  دعوات  تتعاىل  البطوالت 

املبارشين  واملسؤولني  املدربني 
وغري املبارشين عن الوضع 

الراييض، وما ان ما تتغري النتائج  
ولو بشكل عريض، رسعان ما 

تتحول االنتقادات إىل فرحة عارمة 
وأمل يف أن تتحسن صورة كرة 
عموما  والرايضة  خصوصا  القدم 

ببالدان
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والتغيير الثقافة  

اجلب  يف  ريان  الطفل  قدما  زلت  ملا 
نعيش  وكأننا  رهيب  بدعر  .اصبنا 
ذلك   جميل  كبيرين.  وهــوال  مأساة 
كان  انانا  رمبا  .ولكننا  اجلمعي  األنا 
وكأننا  بسيط  رمبا  .لسبب  عاطفيا 
جماعية  مأساوية  داكــرة  منتلك  ال 
شوارع  يف  طفولة  قبله  ماتت  .فقد 
ــام  ــاض امـ ــخـ ــن املـ ــاءهـ .ونـــســـاء جـ

يعرفن  لم  صغار  ورعــاة   مارستنات. 
بفعل  ماتوا  .واخرون  املدرسة  جلبة 
تعطلوا  يكونوا  قد  العقارب  سموم 
امصال. تكن  لم  او  وعرة  مسالك  يف 
قــوارب  على  نحبهم  قضوا  واطفال 
ــري امــام  ــج ــان ي ــذا كـ ــل هـ ــوت.كـ املـ
سؤال  نستحضر  العالم.ولم  أنظار 
مــعــدات  لــنــا  .ألــيــســت  التكنلوجيا 
املــنــاجــم  لــه مــن  ــورة يف بــلــد  ــط ــت م
الظاهر  ومنها  والــعــاديــة  النفيسة 
واملــســتــتــر. ــغــابــر  وال الــســطــحــي  اي 
كنا  اجلمعي  واملوت  احلياة  بني  ونحن 
من  منا  وانبرى  الضراعة.  أكف  نرفع 
جتيد  ال  حروفنا  مخارج  بأن  ينبهنا 
نطق اسم ريان .وانه بالياء املشددة.

حقا هوينا يف اجلب.

بالرغم من كل احلنني الذي يشدني 
جميال  زمنا  اجده  ال  فأنا  املاضي،  إلى 
وال جذابا. فايامه شاحبة، وانتظاراته 
ــدون نــهــايــة.  ــ ــدو ب ــب ــت طــويــلــة ت ــان ك
من  الفقر  مينع  كان  وحــده  والكبرياء 
تصنع  كانت  واالنــفــة  بياناته،  إشهار 
رفعة تستطيع أن تطمس كل الشواهد 
ــداء  ألص ــرددة  ــ وامل بــاحلــاجــة،  املليئة 
صداها  التقاط  ميكن  كان  التي  البؤس 

يف كل مكان.
كان  فقد  ذلك،  كل  من  بالرغم  لكن 
التي  الوحيدة  املرة  وهي  غنى.  هناك 
بحجم  يــقــاس  فيها  الــتــرف  يكن  لــم 
لم  ــدره  ــص م ألن  و  املـــاديـــة.  املــكــاســب 
بل  الــعــني،  قبالة  املمتد  العالم  يكن 
تراه  فال  لها،  النقيض  اجلهة  يف  كــان 
جامح  خيال  أو  متوقدة،  بصيرة  إال 
من  أضيق  الواقع  بساط  كانت  ــواق،  ت
لفسيفسائه  لريشاته متسعا  أن تفسح 
ان  كما  تــعــداد.  بــال  ألـــوان  مــن  املشكل 
أضعف  كانت  وطاقاتها  احلياة  وضاعة 
يحتاجها  التي  بالصالبة  متده  ان  من 
يناطح  الذي  السامق  عمرانه  إلقامة 

الالمحدود.
وألن احللم أنواع، واتعسه ذلك الذي 
يضيق به املكان. وألن احللم غير قابل  
الكون   انه  دام  وللمصادرة،ما  للمنازعة 
غير  فــيــه  ــوم  ــق الت للحالم  ــص  ــال اخل
من  لكل  أمكن  فقد  وإرادتـــه،  مشيئته 
كانت تفصله عن احلياة مسافة، ان ميد 
تتيحه  كانت  مما  ألبعد  توصل  ساللم 

األقل  احلاالت  ويف  احلقيقية.  احلياة 
جنبا  ممتدة  قــارات  تبني  تطرفا،أن 
فتتحول  األخـــرى،  احلــيــاة  جنب  إلــى 
ويتحول  مـــدو،  نصر  ــى  إل االنتكاسة 
يصل  ما  إلى  األولى  يف  والهجران  الصد 
التجاهل  ويصير  والتوسل.  الهيام  حد 
والنكران جنما اوحد ساطعا بال مثيل.
الفقراء  أبــنــاء  عــيــون  كــانــت  هــكــذا 
األعيان  بنات  إلــى  تنظر  واحملــرومــني 
التي  األلــفــة  بتلك  السلطة  ورجـــال 
أي واحد  أن  تشي بتعارف وطيد، علما 
للتحدث  مرة  ولو  يوما  يتجرأ  لم  منهم 
إليهن، حتى و إن كن زميالت يف الفصل 
ينظرون  كــانــوا  حــني  ــم  ــي.وه ــدراس ال
أو  االستطالع  بــاب  من  فليس  إليهن، 
شانه  من  حياتي  صــرح  لبناء  التطلع 
تلك  كانت  فقد  مــا.  عمرانا  يقيم  أن 
ميكن  وال  العواقب،  معروفة  حماقة 
األطــراف  وعــدد  بحجم  التكهن  معها 
االعتبار  برد  مطالبة  ستنتصب  التي 

يف حال حدوث اختراق كهذا.
الذي  باملدرس  حتما  األمــر  سيبدأ 
نظراته،  على  االســتــنــكــار  سيرتسم 
والذي قبل أن يتحدث، سيكون قد قال 
كل شئ بنظراته املتنقلة بني مشهدين 
مــتــنــاقــضــني. ســيــســتــعــرض مــظــاهــر 
يتوقف  أن  قبل  عــدة  ملــرات  الفخامة 
الــوضــاعــة.. يف  مــغــرق  مشهد  قبالة 
واألسمال  واألبهة،  الترف  معرض  بني 
وجــه  معها  يشفع  ــن  ل الــتــي  الــقــذرة 
اعلى،والذي  من  يظل  بريئ  طفولي 

مليئتني  عينني  بريق  أعاليه  يف  يلمع 
يف  الرغبة  لغير  فيهما  باملساملة،والأثر 
ومحبة. ألفة  واكثر  قسوة  أقل  حياة 
القصاص  مــراســيــم  تنتهي  ان  وبــعــد 
إعــادة  اجــل  مــن  النفسي  والــتــدمــيــر 
الفوضى،  مواجهة  يف  للنظام  االعتبار 
يغادراملدرسة  ان  بعد  اجلاني  سيجد 
سيتركون  عتاة  ورجاال  وشبابا  فتيانا 
املتجاوزللزمن،وسيكون  اثرهم  فيه 
على  القلب  خفق  كلما  احلضور  دائــم 
يف  االمر  وسينتهي  الهوى.  نسيم  ايقاع 
تختلط  طقس  آخــر،  باحتفاء  البيت 
العصي  تعزفها  التي  االيقاعات  فيه 
من  ــول  ح متنافسة  ــورال  كـ بــأصــوات 
ــر  ــث ســيــكــون االكــثــر ارتــفــاعــا، واألك
مبوعظة  ذلــك  كل  ويختتم  ترهيبا. 
وتتولى  لطفا،  االكــثــر  بها  سيتطوع 
خريطة  إحــداثــيــات  ــراءة  قـ تصحيح 
من  مجردا  يكون  أن  قارئها  يف  يفترض 
األحاسيس. وعليه أن يدرك دائما أنه 
أبدا  يجوز  ال  الوضاعة،  مستنقع  يف 

للشياطني ان تتحث إلى املالئكة.
ــني يــتــحــرك فــفــقــط لكي  عــالــم ح
أكثر، فهو ينكمش،و يف تراحعه  يضيق 
أن  اكتشاف  املساحات،ليتم  معه  تضيق 
للمعاندة.  الوحيد  السبيل  هو  احللم 
وان املصادرة تكبر اكثر حلد ان االنفاس 
إليه.  متضي  مدى  جتد  ال  تلفظ  حني 
طريقه  يــشــق  ــم  احلــل نـــداء  ــده  ــ ووح
العبور ألى قاراته املمتدة  محرضا على 

بال حدود.

جلبة يف الجب  

املالئكة ال تتحدث لغة الشياطني

عبداللطيف صردي

يف رضورة إحباط اإلحباط

         لعل اإلحباط من املفاهيم التي 
ُيَوظف  ما  لكثرة  رمزية،  سلطة  متتلك 
وسأقتصر  ذاك.  و/أو  اخلطاب  هذا  يف 
موسوعتان  بخصوصه  أوردته  ما  على 
 Andréصاحبها إحداهما  فلسفيتان، 
جميل  مؤلفها  ــرى  واألخـ  ،  lalande

صليبا.
     يقول األول:"إن اإلحباط واحملابطة 
احلقيقي:عمل  باملعنى  واحلـــرمـــان 
هو،مما  ممــا  شخصا  يــحــرم  ــدث  ح أو 
خليل  يرتقب.")ترجمة:  مما  يأمل،أو 
عــويــدات.  مــنــشــورات  خليل.  أحــمــد 
 . الــســنــة:2001   . .ص:455  ط:02 

بتصرف.(
ُيــحــايــث  ــاط  ــبـ اإلحـ أن  وعـــنـــده     
جميل  ويذهب  إليه.  ويدعو  العدوان، 
أن  يــؤكــد  إذ  ســابــقــه،  مــذهــب  صليبا 
أبطله،  فـــالن،  عــمــَل    فـــالن  أحــبــط 
وجعله يخفق، و ميضي سدى. وترادفه 
دار  ج:01.  الفلسفي.  )املعجم  اخليبة. 

الكتاب اللبناني. 1982.ص :41.40.(
حية  لغات  يف  اإلحــبــاط  يــعــادل       
أن  والــواقــع   .la frustration ــرى  أخ
أن  عــلــى  تــكــاد-  -أو  جتــمــع  املــعــاجــم 
تصرفاته  سلوكاته،  يف  ميسي  احملَبط 

السالبية تــدثــره  انهزاميا  ومواقفه 
عدوانيا،  غدا  ورمبا   ،   la négativité
مبختلف  احلـــيـــاة  يـــجـــرد  عــدمــيــا 
أن  بعد  وذلــك  معنى،  أي  من  مناحيها 
وافيا،  منالها  منه  الــســوداويــة  تنال 
املتغيرات  متــثــل  ــن  ع يعجز  أنـــه  ــا  مب
والفكَر،  يتفق  سويا  الدافقة،متثال 
إليه  بالنسبة  األرض  فــإذا  والــواقــَع.. 
تكون  أن  وُيحتَمل   ... يــبــاب  خـــراب، 
تؤول  )تراجيدية(،  مأساوية  نهايته 
ــذات.. وهــذه  إلــى االنــتــحــار: إعــدام الـ
انسحاب  أبشع  وذاك  استقالة،  أقسى 
بعد تخمة التأفف، ومنتهى التضجر.. 

وقمة الهدر.
بصيغة  جمعا  اإلحباط  كان  وإذا       
املفرد ال يعزر منحى واحدا من مناحي 
فإنني  املتداخلة،  املتقاطعة،  احلياة 

سأكتفي ُمكَرها ب:
I.   اإلحباط السيايس:

السياسي  السلوك  يف  ينقر  ــن  َم     
باأللغام  يعج  احلقل  هذا  أن  يستخلص 
مفتونة  سقيمة،  ظواهر  تعروه  ويضج، 
بالتشويه والتحريف، من ذلك، متثيال 
أقصى  من  االرحتــال  ظاهرة  حصرا،  ال 
أو ما أسميه  اليسار، إلى أقصى اليمني، 

أثداء  ترضع  التي  السياسية"،  "الــردة 
األطــيــاف  ذات  الضيقة  االنتفاعية 
ــرة االنــتــظــاريــة  ــاه ــددة، بــلــه ظ ــع ــت امل
يف  الفاعل  االنخراط  بدل  والترقب، 
الكرامة  ــى  إل املفضية  الــبــدائــل  بناء 
املـــروءة  ذو  يفهمهما  كما  والفضيلة 

التقدمية. السياسية 
الفكر  ظـــاهـــرة  ــا  ــض أي ومــنــهــا        
فكر  حقيقته  يف  هو  الذي  اإلصالحي، 
واإليهام.  التوهم  بني  يتأرجح  تبريري 

يقول الشاعر أبو الطيب :
إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه   ***   

و صدق ما يعتاده من توهم
عداته      بقول  محبيه  قــول  وعــادى 

***   وأصبح يف ليل من الشك مظلم

     وميكن أن أضيف ظاهرة أخرى هي 
ضاقت  أنه  يزعم  الذي  الهروبي،  الفكر 
ــو جــرب  ــاذا يــضــيــره ل ــم ــل، ف ــي ــه احل ب
هذا  أن  مــن  الــرغــم  على  "احلـــيـــاد"؟! 
حول  ال  سفسطة،  ســوى  ليس  احلياد 
من  اخلليل،  أميمة  تغني  قوة.  وال  لها 

أحلان مارسيل خليفة :
يحايد  من  منا  ليس  ال:  قال  "شعيب 

وليكن ما شئت اي بالدي.."

نورالدين موعابيد

عبداهلل البقالي
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للهنج  الوطنية  اللجنة  عضو  شوييا  محمد  الرفيق  هو  االجمتاعية  للمسألة  ملفه  خصص  الذي  العدد  هذا  ضيف 
مبسألة  االهمتام  تطور  حول  نحاوره  والدستورية،  السياسية  القضااي  يف  ابحث  وحقويق،  سيايس  انشط  الدميقراطي 

العدالة االجمتاعية والسياقات اليت تتحكم يف سياسات الدولة يف بالدان يف املجال االجمتاعي... 

       متثل السياسات االجمتاعية األلية األساس لتحقيق 
يف  والعدالة  املساواة  تتوىخ  اليت  االجمتاعية  العدالة 
السياقات  ما   ، للمواطنني  األســاس  الحاجيات  أتمني 
االجمتاعية؟ العدالة  مببدأ  عامليا  االهمتام  لربوز  التاريخية 

االسمى  الهدف  هو   " االجتماعية  العدالة  موضوع   "
دول  عبر  االجتماعية  السياسات  كــل  تعلنه  ــذي  ال
الفلسفة  نقاش  يف  تــداوال  االكثر  املوضوع  وهو  العالم 
فجرته  الذي  العالم  يف  السياسي  والصراع  السياسية 
نهاية  عقب  السوفييتي  االحتاد  يف  االشتراكية  الثورة 
التزام  اعلنت  التي  الثورة  هذه  االولى  العاملية  احلرب 
للمواطنني  االســاســيــة  احلــاجــيــات  كــل  تأمني  الــدولــة 

التعليم  يف  العامة  اخلدمات  وكفاءة  والسكن  كالشغل 
متييز  دون  وغيرها  ــالت  ــواص وامل الصحية  والــرعــايــة 
من  وبني  اجلنسني  وبني  واملدينة  البادية  ساكنة  بني 

  ... يدفعون  ال  والذين  الضرائب  يدفعون 
ــوي يف  ــاس قـ ــك ــع ــوذج الـــثـــوري ان ــم ــن ــذا ال ــه ــان ل ــ وك
املنظور  حتول  حيث  الرأسمالية  االوربية  املجتمعات 
العمال  مــن  الفقيرة  للطبقات  ملهم  الــى  االشــتــراكــي 
منصبا  السياسي  النقاش  واصبح  والكادحني  والفالحني 
من  االدنــى  احلد  تأمني  يف  الدولة  ومهام  واجبات  على 
هو  املهام  بهذه  الوفاء  وأن  ملواطنيها  العيش  ضــرورات 

 ... نفسها.  تلدولة  لشرعية  اساسي  معيار 
حيث  الرسالة  الرأسمالي  املركز  دول  التقطت  وقد 
وفكروا  نظروا  بورجوازيون  ومفكرون  منظرون  ظهر 
 John رولــز  جــون  ابــرزهــم  االجتماعية  للسياسات 
 1971 العدالة  يف  نظرية  كتاب  صاحب   Rawls
الفرداني  الــنــزوع  تطرف  بــني  توفيقية  نظرية  وهــي 
لألغلبية  احلــقــوق  مــن  االدنــى  احلــد  وضــمــان  االنــانــي 
الــصــراع  وتخفيف  االجــتــمــاعــيــة  الــعــدالــة  لتحقيق 

سياسية  وتكتالت  احزاب  ظهرت  بل  االستقرار  وضمان 
والليبرالية  الدميقراطية  االشتراكية  ــزاب  اح منها 
واحملافظة  املسيحية  االحزاب  تقوت  كما  االجتماعية 
ــدول  ــ ــيــا وال ــا وفــرنــســا وايــطــال ــي ــان يف بــريــطــانــيــا وامل
لتدبير  الــراعــيــة  الــدولــة  برنامجها  اإلسكندنافية 
االستغالل  وتلطيف  الراسمالية  وازمـــات  تناقضات 

الرأسمالي.

يف  االجمتاعية  السياسات  سياقات  هذه  كانت  إذا          
السياسات  سياقات  محددات  فما  الرأمسايل  املركز  دول 

لبالدان؟ التبعي  للنظام  االجمتاعية 

املركز  دول  يف  اإلجتماعية  السياسات  سياقات  إن 

،لذلك  احمليط  دول  يف  مثيالتها  عن  تختلف  الرأسمالي 
حتديدا  والطبقية  االجتماعية  السياسات  سياقات 
الكلونيالية  الراسمالية  بشروط  ستتحدد  املغرب  يف 
بــالدنــا.....  يف  التبعي  الــنــظــام  ــاء  ارسـ مــع  القاسية 
السياسات  يف  مرحلتني  بــني  التمييز  ميكن  وعموما 
مطلع  مع  التبعية  ارساء  مرحلة  بالدنا  يف  االجتماعية 
القرن  ثمانينيات  بــدايــات  الــى  الشكلي  االســتــقــالل 
خصوصا  الراسمالية  املصالح  بتركيز   ومتيزت  املاضي 
ويف  الوطنية  ــدرات  ــق امل على  وسيطرتها  الفرنسية 
واحتكاري  ريعي  اقتصادي  نظام  ارســاء  الوقت  نفس 
الكبار  املــالكــني  مــن  التشكل  قيد  الطبقي  للتحالف 
اجلديد  االستعمار  وكــالء  الوسيطية  والبورجوازية 
الزراعي  االصالح  وسياسة  اخلماسية  املخططات  عبر 
من  وغيرها   1973 لسنة  املغربة  وقانون  السدود  وبناء 
ادنى  وعلى  الضعف  موقع  من  الراسمالية  العالقات 
من  ذلك  رافق  وما  للعمل  العاملية  القسمة  سلم  درجات 
االنعاش  ببرنامج  للجماهير  واخــتــراق  وقمع  تفقير 
نظام  اكديرة)لتسويق  رضــى  وضعه  ــذي  ال الوطني 

ثمار  على  رهاناتها  وتبخر  املجتمع(  ــل  داخ املــخــزن 
اما   ...   1965 مارس   23 انتفاضة  اشعل  مما  االستقالل 
مع  فبدأت  االجتماعية   السياسات  من  الثانية  املرحلة 
العوملة  مع  واستمرت   1983 الهيكلي  التقومي  سياسية 
اليوم  املتوحشة  الراسمالية  مع  وتفاقمت  الراسمالية 
االجتماعية  السياسات  الورقة  هذه  يف  نحن  يهمنا  وما 
االلفية  مطلع  منذ  اي  االخيرة  سنة  العشرين  خالل 

... اليوم  الى  الثالثة 

أن  الــثــاين  ــؤال  ــس ال عــن  جــوابــكــم  يف  ذكـــرمت              
تبعي  كنظام  ابملغرب  االجمتاعية  السياسات  سياقات 
النظام  وإرساء  الكولونيالية  الرأمسالية  برشوط  تحددت 
واملخططات  االجمتاعية  السياسات  التدابري   ،ما  التبعي 
لهذه  املعلنة  األهداف  وما  ذلك؟  عىل  تؤرش  اليت  الطبقية 

السياسات؟

البنك  اصــدر  املاضي  القرن  تسعينيات  منتصف  يف 
االقتصادية  املغرب  حالة  حول  اســودا  تقريرا  العاملي 
النظام  فيها  ويدعو  باخلصوص  واالجتماعية  واملالية 
عميقة  هيكلية  اصالحات  بإجراء  اإلسراع  الى  التبعي 
التكلفة  ــى  ال ــارة  ــ االش كــانــت  الــتــقــريــر  ــذا  ه ضــمــن   ..
لسياسات  كــارثــيــة  كحصيلة  الثقيلة  االجتماعية 
التدريجي  االنسحاب  على  انبنت  التي  الهيكلي  التقومي 
تشكل  باعتبارها  اإلجتماعية  القطاعات  من  للدولة 
يف  االندماج  امــام  وعقبة  العمومية  املالية  على  عبئا 
املتراكمة  اخلارجية  الديون  وخدمة  العاملي  النظام 
املالية  املراكز  ازاء  الدولية  بالتزاماتها  الدولة  ووفــاء 
مساهمة  انتقلت  حيث  العاملية  التجارة  ومنظمة  العاملية 
والبنيات  االجتماعية  اخلــدمــات  يف  العامة  املالية 
سنة   47% الــى   1990 سنة   39% من  االساسية 

سنويا....  0,8% 2002 يعني اقل من 
حــصــيــلــة اجــتــمــاعــيــة كــارثــيــة جتــلــت يف خــصــاص 
ومجال  والتكوين  التعليم  مجال  يف  مهول  اجتماعي 
الى  والولوج  والنقل  الالئق  والسكن  الصحية  اخلدمات 
معدالت  وارتفاع  االساسية  واخلدمات  التحتية  البنية 

 .. واالمية  والفقر  البطالة 
املراكز  فرضت  االجتماعية  االوضــاع  هذه  وملواجهة 
باالصالحات  سمته  مما  ثانيا  جيال  العاملية  املالية 
سياسات  وضع  عبر  القلبية  السكتة  لتفادي  الهيكلية 
خوصصة  استهدفت  وتصفوية  تراجعية  اجتماعية 
الدولة  وانسحاب  االجتماعية  اخلدمات  كل  وتسليع 
والسكن  والتشغيل  والصحة  التعليم  خصوصا  منها 
التحتية  والبنية  النقل  يف  االساسية  للخدمات  والولوج 
السياسات  هذه  ولتصريف  الشروب  واملــاء  والكهرباء 
القانوني  التأهيل  سمته  ما  الدولة  اعتمدت  التراجعية 
اجلديد  املــفــهــوم  اطـــار  يف  واملــؤســســاتــي  والتشريعي 

 : خالل  من  للسلطة 
على  تراجعية  وتشريعية  قانونية  اليات  فــرض   -
دستور  اي  مــن  واخلــالــي  املمنوح   2011 دســتــور  راســهــا 
مرة  ألول  دسترة  والتي   31 املــادة  باستثناء  اجتماعي 
احلق  ضمان  من  الدولة  انسحاب   96 دستور  مع  مقارنة 
والصحة  التعليم  راسها  وعلى  االجتماعية  اخلدمات  يف 
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الــدولــة  ان  على  املـــادة  نصت  حيث  والسكن  والشغل 
الولوج  تيسير  على  فقط  تعمل  احمللية  واجلماعات 
اصدرت  ان  لها  سبق  كما   .. االجتماعية   اخلدمات  الى 
اســرة  وقــانــون  والرجعية  التراجعية  الشغل  مــدونــة 
تفكيك  يف  الشروع  على  عملت  كما   2004 سنة  رجعي 
 05/58 قنون  راسها  على  العمومية  الوظيفة  قوانني 
سيمهد  الذي  التوظيف  عن  التكوين  فصل  قانون  ثم 
القانون  مررت  كما  التقاعد   انظمة  وتخريب  للتعاقد 

التعاقد  وشرعنة  التعليم  مجانية  لضرب   51/17 االطار 
لالضراب  تكبيلي  قانون  لتمرير  حتضر  وهي  وتعميمه 

 ... النقابات  يف  التحكم  وقانون 
يف  الوساطة  دور  تلعب  مؤسساتية   اليات  فــرض   -
املــاء  وخــدمــات  والــنــقــل  والتعليم  والــســكــن  التشغيل 
والراسمااللريعي  اخلاص  القطاع  الشــراك  والكهرباء 
الوطنية  الوكالة  املؤسسات  هــذه  ومــن  واالحــتــكــاري 
الثاني  احلسن  وصــنــدوق  والــكــفــاءات  الشغل  إلنــعــاش 
الــوكــالــة  ثــم  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  للتنمية 
صندوق  جانبها  الى  وانشأت  البشرية  للتنمية  الوطنية 

البشرية...  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
طابع  ذات  مــؤســســات  عــلــى  ــة  ــدول ال حــافــظــت  كــمــا 
االعلى  املجلس  منها  بدسترتها  قامت  بل  استشاري 
الوطني  واملجلس  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية 
ــا من  ــره ــي ــوق االنـــســـان ومــجــلــس املــنــافــســة وغ ــق حل
مخزني  مدني  محتمع  الى  اضافة  الشكلية  املؤسسات 

والنساء..   والشباب  البوادي  على  للسيطرة  ريعي 
والقوانني  الصورية  املؤسسات  بهده  الدولة  وحتاول 
الفقر  دائرة  تقليص  على   تعمل  تريد  انها  التراجعية 
املجالية  االختالالت  عن  واجلواب  والتهميش  واالقصاء 
من  الفقراء  وانــصــاف  وجتــويــده  التعليم  تعميم  عبر 
والبرنامج  والتكوين  التربية  ميثاق  مخططات  خالل 
والتغطية  االستراتيجية   الــرؤيــة  ثــم  االستعجالي 
اإلجبارية  الصحية  التغطية  اقـــرار  عبر  الصحية 
على  املتوفرين  لفائدة  التكميلية  والتغطية   L'AMO

نظام احلماية االجتماعية وايضا برنامج راميد لفائدة 
والنساء  الشباب  الدماج  الشغل  فرص  وتوفير  الفقراء 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  التنمية  يف  واشــراكــهــم 

... والسياسية 

 ،              وصفمت أهداف السياسات االجمتاعية ابملعلنة 
الحقيقية  الخلفيات  المتثل  األهداف  هذه  ان  يوحي  مما 
أثرها عىل  ؟ وما  الحقيقة  الخلفيات  ، فما  لهذه السياسات 

املايض؟ القرن  ستينيات  منذ  ببالدان  الطبقي  الرصاع 

الطبقية  الــســيــاســات  وراء  احلقيقية  اخلــلــفــيــات 
: يلي  كما  اجمالها  ميكن  التبعي  للنظام  التصفوية 

الشكلي  االستقالل  بداية  يف  التبعي  النظام  ارساء   -
السلطة  من  التشكل  قيد  الطبقي  التحالف  متكني  عبر 
والثروة وهذا لم يكن ممكنا دون خدمة الراسمال العاملي 
االستبداد  فرض  ودون  واملنطقة  بالدنا  يف  ومصاحله 
والفساد  واالمتيازات  الريع  شبكات  بناء  عبر  املخزني 

لالمبريالية...  والعمالة  الزبونية  والعالقات  والوالءات 
الــعــاملــي خــالل  الــنــظــام  ــن االنـــدمـــاج يف  ــدا م ــزي - م
التقومي  ســيــاســات  عــبــر  ــي  ــاض امل ــرن  ــق ال ثمانينيات 
املد  اطار  يف  املتكافئة   غير  العالقات  منطلق  الهيكلي 
التام  واخلضوع  وريغان  تاتشر  فترة  النيوليبرالياملعولم 
خصوصا  العاملية  التجارة  ملنظمة  القاسية  للمعايير 
تعميم االنفتاح االقتصادي وخوصصة قطاع اخلدمات.
جتريد  عبر  الشعبية  الطبقات  تفقير  من  مزيدا   -
واملاء وتكثيف  واملتوسطني  من االرض  الصغار  الفالحني 
القيمة  فائض  من  للرفع  والعامالت  العمال  استغالل 
الرأسمالية  ازمات  على  للجواب  الربح  هامش  وتوسيع 
الراسمالي  التوحش  مرحلة  ويف  وتناقضاتها  املستمرة 
مكتسبات  على  االجتماعية  الــســيــاســات  ستزحف 

 .. اليوم  لإلندحار  تتعرض  التي  املتوسطة  الطبقة 
تفكيك  عبر  واملغربيات  املغاربة  جتهيل  من  مزيدا   -
وتسطيح  وتسليعه  وخوصصته  العمومي  الــتــعــامي 
 71 املــرتــبــة  حتــتــل  منظومتنا  ان  حــتــى  مضامينه 
وان  العالم  يف  تعليمية  منظومة  اســوأ   73 بــني  مــن 
يف  ــة  دول  50 بني  من   48 املرتبة  يحتلون  تالمذتنا 
من   75% وان  الــقــراءة  يف  للتحكم  الهولندي  السلم 
االولية  الرياضية  القواعد  يف  يتحكمون  ال  تالمذتنا 
التحكم  من  االدنــى  احلــد  عن  بعيدون  منهم  و69% 
مبا  اللغات  الــى  اضــافــة  االولــيــة  العلمية  القواعد  يف 
فنحن  الصحية  احلماية  اما   ... الرسمية  اللغات  فيها 
الدول  عن  حتى  وبعيدون  الدولية  املعايير  عن  بعيدون 
نسبة  مثال  منا  ومقدراتها  تنميتها  مستوى  يف  القريبة 
تتعدى  ال  الصحية  للخدمات  املخصصة  املــيــزانــيــة 
 8% تونس   4% فقط  كانت  قريب  عهد  والى   5,5%
 12% ب  تقول  الدولة  املعايير  بينما   9% واجلزائر 
الدولة   .. العامة  للصحة  تتوجه  ان  يجب  امليزانية  من 
نحن  يعني   33% بنسبة  اال  املغاربة  عالج  يف  تساهم  ال 
تقول  العاملية  الصحة  منظمة  حني  يف   67% نــؤدي 
كرونا  جائحة  كشفت  اخر  مستوى  وعلى  النسبة  بعكس 
عنه  املعلن  عكس  بالدنا  يف  توسعت  الفقر  ــرة  دائ ان 
مواطن  مليون   24 ان  حيث  االجتماعية  البرامج  يف 
تؤكد  الدولية  املؤشرات  ان  كما  املعونات   الى  احتاجوا 
على  املرتبة  املغاربة  عند  املهول  االجتماعي  اخلصاص 
 .. و119   123 بني  مكانها  تــراوح  البشرية  التنمية  سلم 
هذه   ..  148 احلريات  سلم   125 املرتبة  املــســاواة   سلم 
االختيارات  عن  الناجمة  االجتماعية  الــكــوارث  هي 

 .. بالدنا  يف  الطبقية 
ــادات  ــ رغـــم الــتــضــلــيــل واالدعــــــاءات الــرســمــيــة واش
ظل  التبعي  النظام  باختيار  العاملية  املالية  املــراكــز 
كما  الشعارات  هذه  زيف  يدركون  و  يفهمون  املغاربة 
ورافضة  مناهضة  و  متقدة  الشعبية  املقاومات  ظلت 
وقوافل  اإلنتفاضات  عبر  الالشعبية  السياسات  لهذه 
القمع  وضحايا  واملعتقلني  اجلماعية   واملقابر  الشهداء 
ب  مرورا   1958/59 االولى  الريف  انتفاضة  منذ  املخزني 
بوعزة  وموالي  خليفة  اوالد  وانتفاضة   1965 23مارس 
ويناير   1980 يونيو  انتفاضات  ثم  السبعينيات  خالل 
وصفرو  افني  سيدي  انتفاضات  ثم   1990 ودجنبر   1984
20 فبراير املجديد وحراك جرادة والريف هذه  وحركة 
تستطع  لم  االن  حلد  اجلسام  والتضحيات  االنتفاضات 
غياب  بسبب  التبعي  النظام  جوهر  يف  اختراق  احداث 
ما  وهذا  التغيير  لقيادة  سياسية  وقيادة  سياسي  افق 
وكل  والكادحني  العمال  حزب  بناء  مهمة  اجناز  يفرض 

.. البلد   التغير يف هذا  لهم مصلحة يف  الذين 

مزيدا من تفقري الطبقات 
الشعبية عرب تجريد الفالحني 

الصغار واملتوسطني  من االرض 
واملاء وتكثيف استغالل العمال 

والعامالت للرفع من فائض 
القمية وتوسيع هامش الربح 

للجواب عىل ازمات الرأمسالية 
املسمترة وتناقضاهتا ويف مرحلة 

التوحش الرامسايل 
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على  االحتكارية  البرجوازية  ومعها  الدولة  دأبت 
االقتصادية  الظرفية  على  الغالء  مسؤولية  إلقاء 
بذلك  وهي  العاملية.  االقتصادية  واألزمــة  واملناخية 
تريد ان تبعد املسؤولية عنها حتى تتجنب احملاسبة 
للتفصيل  العواقب. ال يسعنا احليز هنا  ومعها حتمل 
إلى  عجالة  يف  سنتطرق  ولذلك  املسؤولية  هــذه  يف 
للمواطنات  ضرر  اكبر  فيها  الغالء  يشكل  مــادة  أهم 
واملواطنني، إنها مادة احملروقات وهي منوذج من السلع 
وهذه  احتكار؛  شبه  متارس  وبعضها  شركات  تسوقه 
والزراعي  الصناعي  اإلنتاج  يف  أساسية  تعتبر  املــادة 
ونقل البضائع واملسافرين...إن أية زيادة يف أسعار هذه 
أو  بضائع  أكانت  السلع  باقي  أسعار  على  تنعكس  املادة 

خدمات.

مسؤولية  نجد  املحروقات  أسعار  تحديد  موضوع  يف 
الدولة قامئة يف شقني اثنني:

تلخيص  وميكنا  نفسه  السعر  بنية  حتديد  شق   -
وهي  الدولة  تفرضها  التي  الضرائب  حجم  يف  ذلــك 
على  الداخلية  الضريبة  هي  األولــى،  نوعني:  أساسا 
املستوردة  الكميات  تهم  الضريبة  وهذه  االستهالك 
درهما  مليار   15 مستوى   2021 سنة  بلغت  ــد  وق
املضافة  القيمة  على  الضريبة  هي  الثانية  والضريبة 
الضريبة  وهــذه  درهما  مليار   11 حوالي  بلغا  التي 
إلى  احملــروقــات  تخضع  هكذا  االستيراد.  كلفة  تهم 
عملية تضريب مزدوجة االولى تهم الكميات والثانية 
هذه  الى  يضاف  االستيراد؛  يف  املدفوعة  املبالغ  تهم 
الضرائب سياسة الدولة يف حتديد هامش الربح الذي 
تكرمت به على الشركات العاملة يف القطاع وهو هامش 
%15 . إن تركيبة أثمان احملروقات تشمل %50 تكلفة 

و%35 ضرائب و %15 هامش األرباح.

- الشق الثاني هو قرار احلكومة حترير القطاع بعد 
ان تخلت عن سامير التي اجهز عليها القطاع اخلاص 
مسؤولية  من  يتهرب  حتى  املصطنع  لإلفالس  ودفعها 
املواطنات  لعموم  ونهبه  العاملة  للطبقة  استغالل 
واملواطنني. ان التفريط يف وحدة تكرير النفط سامير 
كونها  عن  ناهيك  واجتماعية  اقتصادية  جرمية  هو 
الطاقي  األمن  يف  التفريط  عنوانها  سياسية  جرمية 

للمغرب ورهنه للشركات البترولية العاملية.

أعمق  أن  يتضح  للعالء  النموذج  هــذا  خــالل  مــن 
ــي تعصف  ــت ــالء املــتــتــالــيــة وال ــغ ــات ال ــوج ــاب م ــب أس
واملواطنات  املواطنني  ألغلبية  الشرائية  بالقدرة 
الطبقية  الكتلة  مصالح  خدمية  الدولة  سياسات  هي 
اختيارات  إنها  الكبرى.  الرأسمالية  الشركات  عميلة 
منذ  املطبقة  االقتصادية  للمنظومة  إستراتيجية 
اختيارات  املاضي  القرن  ستينيات  سنوات  بــدايــات 
متلي  التي  الدولية  للمؤسسات  واالنصياع  الليبرالية 
لصالح  الــوطــن  خــيــرات  تسخير  وتــفــرض  شروطها 

االستعمار اجلديد.

واحدة  معركة  هي  الغالء  على  القضاء  معركة  إن 
االمبريالية  قبضة  من  الوطني  التحرر  معركة  مع 
حفنة  من  مشكلة  طبقية  كتلة  وسيادة  هيمنة  ومن 
الغالء  يوظفون  الذي  والطفيليني  االحتكاريني  من 
حساباتهم  إلى  وتهريبها  الثروات  جمع  من  للمزيد 

السرية باخلارج. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

مسؤولية الدولة يف 
غالء األسعار

يف خلفيات الرتاجع عن نظام البكالوريوس

ببالدنا  التعليم  قطاع  تردي  مظاهر  إن 
تعرض  الــقــطــاع  ــذا  ــه ــدة،ف ــدي ج لــيــســت 
حملاوالت "إصالح" متكررة لم تخرجه أبدا 
من أزمته البنيوية ولم تؤد تلك احملاوالت، 
يف كل مرة،سوى إلى تفاقم وتعميق مظاهر 
كان  بطبيعته  القطاع  هذا  أن  كما  األزمة. 
منظور  بــني  سياسي  صــراع  محط  دائــمــا 
تكريس  إلـــى  بــاســتــمــرار  يــهــدف  رســمــي 
النخبويةوضرب مجانية التعليم وجودته 
من  والتحرري  النقدي  الفكر  ومحاصرة 
جــهــة ومــنــظــور دميــقــراطــي تــقــدمــي من 
شعبي  تعليم  أجل  من  يناضل  ثانية،  جهة 
وجيد  وعلماني،مجاني  دميقراطي،علمي 
من  جزءا  وسيبقى  كان  إذن  للجميع.فهو 

معادلة الصراع العام يف املجتمع.

كون  على  متفق  الكل  أن  معلوم  هو  كما 
منذ  عميقة  أزمة  يعيش  ببالدنا  التعليم 
الفاشلة  اإلصــالحــات  ومــا  عــقــود،  عــدة 
ذلك  على  دليل  إال  واملــتــكــررة  املــزعــومــة 
ــا نــظــام الــبــكــالــوريــوس الـــذي لم  ــره وآخ
الوزارة  طرف  من  عنه  التخلي  ومت  يصمد 
األعلى  املجلس  ألن  أوال  انــفــرادي  بشكل 
العلمي  ــبــحــث  وال والــتــكــويــن  لــلــتــربــيــة 
املخزنية(  للدولة  تابعة   )مؤسسة رسمية 
اعتبر  والــذي  البكالوريوس،  نظام  حول 
الرؤية  يوضح  تصور  إلى  يفتقر  أنه  فيه 
السبب  هــو  ــذا  ه و  وثانيا  مــنــه،  والــغــايــة 
الرئيسي للتراجع على نظام البكالوريوس 
السياسي  القرار  استقاللية  لعدم  نظرا 
االمبريالية  لــلــدوائــر  وتبعيته  املغربي 
وخصوصا الفرنسية. إن هذا النظام الذي 
يف  جزئيا  اعتماده  ومت  ــوزارة  ال له  طبلت 
الرغم  على  الكليات  ببعض  املسالك  بعض 
عبر  أساتذة،  من  باألمر  املعنيني  كون  من 
والنقابة  اجلامعية  الهياكل  يف  ممثليهم 
الــوزارة  حــذروا  العالي،  للتعليم  الوطنية 
البكالوريوس  نظام  تنزيل  يف  التسرع  من 
دليل  وهذا   ،LMD لنظام  جدي  دونتقييم 

على االرجتالية وعدم وضوح الرؤيا.

لم  املــزعــوم  الــبــكــالــوريــوس  نــظــام  إن 
لم  كونه   LMD نظام  عن  كثيرا  يختلف 
اجلوهرية  األسباب  عن  اإلجابة  إلى  يرق 
برمتها  التعليمية  املنظومة  أوصلت  التي 
ال  وكما  جــدا.  املتدني  املستوى  هــذا  إلــى 
ببالدنا  التعليم  أزمة  أن  أحد  على  يخفى 
املتتالية،  اإلصالح  محاوالت  من  وبالرغم 
سببها  السبعينات  نهاية  منذ  مزمنة  أزمة 
تفتقر  مرجتلة  تعليمية  سياسات  تعاقب 
يف  تضع  وال  الرؤيا  وبعد  االستمرارية  إلى 
البشري  العنصر  الفعلي  اهتمامها  مركز 
تولي  ال  كما  وأساتذة،  وطلبة  تالميذ  من 
الفضاء  وحتديث  لصيانة  الالزم  االهتمام 
وجتهيزات  حتتية  بنيات  من  التعليمي 
التعليمية  العملية  إجناز  ظروف  وحتسني 
محور  باعتباره  العلمي  والبحث  والتأطير 

هذه العملية يف التعليم العالي.

إن عدم فهم الهدف العام وهو، أي مجتمع 
سيضعنا  القادمة؟  لألجيال  بناءه  ننشد 
ــام إشــكــال عــويــص، وهــو  ــ بــالــضــرورة أم
اإلشكالي:  السؤال  على  اإلجابة  استحالة 
أي  نريد؟وبالتالي  جامعة  أي  مدرسة،  أي 

مواطن أي إنسان نريد؟

طــبــق مـــع بـــدايـــة الــســنــة اجلــامــعــيــة 

للدراسة  جديد  نظام  2003ـ2004 
إلى  عمومه  يف  يستند  والشعب،  واملـــواد 
وزاريــة،  مذكرات  وإلى   ،01.00 القانون 
املعينة  اللجن  بعض  أعــمــال  نتائج  ــى  وإل
بإعادة  النظام  هــذا  ــاء  وج املهمة.  لهذه 
إطار  يف  للدراسة  البيداغوجية  الهيكلة 
وتغيير  ومـــجـــزوءات،  ــدات  ــ ووح مسالك 
نظام  وتغيير  فصول،  يف  الــدراســة  برامج 
عليه  اصطلح  مبا  والشواهد  االمتحانات، 
أن  هنا  اإلشــارة  من  بد  وال   ،LMD نظام  
هذا  عــن  يخرج  لــم  البكالوريوس  نظام 
القدمي،  اجلديد  النظام  أن  إال  اإلطـــار. 
بذلها  ــتــي  ال ــودات  ــه ــج امل ــن  م ــم  ــرغ ــال وب
املشاكل  من  العديد  صاحبته  األســاتــذة، 

نذكر منها:

ــالح  ــ اإلصـ ــني  ــ ب الــــرابــــط  انــــعــــدام   -
استراتيجية كبرى  البيداغوجي وخيارات 
املغربي  الشعب  لطموح  تستجيب  واضحة 
التي  احلقيقية  للمشاكل  حلوال  وتوفر 

تعاني منها اجلامعة املغربية.

- اإللقاء مبسؤوليات جديدة على عاتق 
األستاذ والطالب واإلداري دون أي حتفيز.

- التركيز على املراقبة واختزال العالقة 
بني الطالب واألستاذ يف التنقيط وتهميش 

عنصر التأطير واالحتضان.

-  محدودية اإلمكانات البشرية واملادية 
املعتمدة وضعف نسبة التأطير.

منها  هامة،  مكتسبات  على  اإلجهاز   -

التكوينات  واعــتــمــاد  التعليم  مجانية 
تكلفة   " ملنطق  واخلــضــوع  عنها،  املـــؤدى 

اخلصوصي. التعليم  التعليم"وتشجيع 

ــادة  ــوإع ــع ــذي طــبــع وض ــ ال ــرع  ــس ــت ال  -
للطلبة،  امللقنة  اجلديدة  املضامني  صياغة 
وانعدام  شكال  جتديدها  إلى  أدى  والــذي 
على  انفتاحها  وعدم  انسجامهامضمونا، 
آفاق واضحة، وغياب استجابتها ملواصفات 
تخرج مضبوطة مرتبطة بحاجيات معينة 

وأهداف استراتيجية محددة.

نفس  ــل  ــ داخ ــة  ــم ــظ األن ازدواجـــيـــة   -
املؤسسة وخلق مؤسسات داخل املؤسسة.

نــظــام  ــا  ــه ــرح ــط ي ــي  ــتـ الـ املـــشـــاكـــل   -
ــدات،  ــوح ال يف  التسجيل  ــات:  ــي ــدس األس
آخــر،  إلــى  ــدس  أس مــن  االنتقال  وشـــروط 
وبرمجة الوحدات مرة واحدة يف السنة... 

تفرغ النظام اجلديد من محتواه.

البيداغوجية  اإلصالحات  هذه  كل  إن 
لم تكرس سوى مزيد من التدهور وفقدان 
العمومي،  العالي  تعليمنا  نظام  يف  الثقة 
وعلى  واحملــتــوى  األهـــداف  مستوى  فعلى 
كــان  ــا  م يتحقق  ــم  ل ــل،  ــائ ــوس ال مــســتــوى 
تعميق  يف  ساهم  يكون  وبذلك  متوقعا، 
أزمة اجلامعة املغربية وعالقاتها مبحيطها 
االجتماعي واالقتصادي والثقايف، وبشكل 
نوعية  ضــرب  يف  مركزيا  دورا  لعبت  أدق 
على  والتضييق  وجودته  العالي  التعليم 

امتداداته وتخريبه عن وعي.

املطروحة  الكبرى  األساسية  املهام  إن 
ــاف مــســار هـــذا اإلصـــالح  ــق ــي إي ــوم ه ــي ال
وعقالني  حقيقي  جذري  إصالح  واعتماد 
كل  فيه  تساهم  شموليا  منظورا  يتبنى 
مكونات اجلامعة املغربية ويضع املقتضيات 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
واحملتملة  املمكنة  والتحديات  واجلغرافية 
العالي  بالتعليم  النهوض  أولويات  ضمن 

العلمي وتطويرهما. والبحث 

عبد الحق الواسولي


