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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

.

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :سعيد رحيم

احلق يف الدواء بني سياسة فاشلة وهيمنة
االحتكارات الدوائية الراسمالية

كلمة العدد

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :عزيز غالي

ال بديل عن املقاومة الشعبية

يف إحدى قرى منطقة تالسينت لم جتد
الساكنة بــدا من بنائها بنفسها حلجرات
دراســيــة ألطــفــال القرية يف الــوقــت الــذي
التزمت فيه الدولة بإرسال املعلمني .لكن
ويف تطور جديد امتنعت الدولة حتى عن
توفير هؤالء املعلمني لتجد الساكنة نفسها
مــحــرومــة مــن حــق األطــفــال يف التمدرس
فخرجت لتحتج على الــوضــع .هــذا املثال
ليس حالة معزولة أو نادرة بل هو تعبير عن
أمر يتكرر يف صيغ واشكال متنوعة كلها تعبر
عن حتلل الدولة من واجباتها جتاه الشعب.
إن هــذا األمــر يفضح املنتهى الــذي دشنه
الفصل  31من الدستور عندما قررت الدولة
أنها تشرف على تيسير احلقوق بشراكة مع
القطاع اخلاص ومع جهات اخرى .لقد فتح
الفصل  31مــن الدستور طريق استقالة
الدولة من واجب التعليم والصحة والسكن
الــائــق والشغل الــقــار املنتج وغيرها من
احلقوق االقتصادية واالجتماعية التي
من املفروض على الدولة توفيرها مقابل
حتصيلها للضرائب وغيرها من االتــاوات
التي تنزعها من املواطنات واملواطنني

.

ويف موكب ثاني سارت جماهير املعازيز يف
مسيرة ضد العطش لتطالب باحلق يف املاء
الشروب بينما يف مسيرة ثالثة سار املعطلون
وعائالتهم يف مسيرة واعتصامات بطولية
يف بني تدجيت للمطالبة باحلق يف الشغل
الكرمي للشباب املعطل واملفقر .كما انتظمت
وقــفــات أمــام املستشفيات واملستوصفات
للمطالبة باحلق يف الــعــاج وانــقــاذ ارواح
النساء احلوامل وضحايا لسعات العقارب
وتفشي جائحة كورونا التي عرت حقيقة
القطاع الصحي العمومي املخرب عنوة وعن
سبق إصرار

.

الثمن  4 :دراهم

كل هذه املسيرات واملظاهرات والوقفات
تعرضت الى التضييق واملنع واعتقل الشباب
الذي حتمل مسؤولية التنظيم والتنسيق؛
ليس لدى الدولة اال القمع واملنع كجواب؛
معتقدة انــهــا بــذلــك ستقضي عــلــى روح
املقاومة والنضال ومتنع اجلماهير من الوعي
وإدراك أهمية تنظيم ذاتها والتنسيق بني
جميع املتضررين يف الناحية ثم يف اجلهة
وصوال الى الصعيد الوطني .فهل ستنجح
الــدولــة يف عــرقــلــة هـــذا الــتــطــور وحتــرم
اجلماهير الكادحة من سالح التنظيم

؟

نعم ميكنها أن تنجح وهــي قــد جنحت
نسبيا يف ذلك وهــذا ما ميكننا استنتاجه
بعد إغ ــراق حــراك الــريــف يف جلــة القمع
واالعتقاالت والسجون لنشطائه وتفجير
التناقضات الداخلية بــن الــقــوى امللتفة
أو امللتحقة باحلراك كما جنحت ايضا يف
كتم أصــوات حــراك جــرادة وها هي مدينة
جــرادة منطقة حتت حالة الطوارئ يطبق
فيها القمع جهرا نهارا ضد شباب املدينة
ومينعون حتى مــن االحــتــجــاج على عدم
الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الدولة على
نفسها أيام احلراك

.

لــكــن هــنــاك مــخــرج آخـــر يــقــول رغــم
هــذا الــنــجــاح النسبي لــلــدولــة يف إطــفــاء
احلــراكــات االجتماعية مــادامــت أسباب
انفجار االحتجاجات موجودة وموضوعية
ومــادامــت الــدولــة عــاجــزة عــن االستجابة
لــتــلــبــيــة املــطــالــب الــشــعــبــيــة ،ومـــا دام ــت
اجلماهير عازمة ومصممة على املطالبة
بــاحلــق ولـــم يــعــد بــاإلمــكــان الــتــحــمــل أو
الصبر ،واخيرا مادام خطابات الدولة غير
مقنعة لــلــفــقــراء لــاســتــمــرار يف التحمل
وانتظارحتقيق الوعود املقدمة من طرفها.

هــذه هــي الــشــروط املــوضــوعــيــة للنهوض
الشعبي وهي شــروط متوفرة وقائمة لكن
لكي تتحول هذه الشروط الى قوة مادية
تفشل محاوالت االلتفاف على املطالب من
طرف الدولة وأحزاب اغلبيتها ومعارضتها
البرملانية ،يبقى دور الشرط الذاتي املتمثل
يف انــخــراط الــقــوى النقابية واجلمعوية
والسياسية يف هذه احلركات االجتماعية
مــن أجــل مساعدتها على التنظيم وعلى
التنسيق وعــلــى توسيع التضامن ورقعة
احلــركــات االحــتــجــاجــيــة وحتــويــلــهــا الــى
حركات اجتماعية وحتصينها من تأثير
احلمالت القمعية وتنظيم حمالت املؤازرة
واملساندة للمعتقلني وعائالتهم ،مما يوفر
عــوامــل الــصــمــود يف وجــه االل ــة القمعية
ويبطل مفعولها الــذي حتقق يف التجارب
السابقة .وإلعــطــاء الزخم احلاسم لهذه
احلركات االجتماعية وجب توفير شروط
انخراط الطبقة العاملة سواء يف االحياء
الصناعية او العمال الــزراعــيــن وحركة
املعطلني ،والسعي اللتحاق الفئات الوسطى
التي تضررت كثيرا يف السنوات االخيرة.
سيكون امــام هــذه احلــركــات االجتماعية
حتدي قوي هذه الشهور املقبلة بارتباط
مــع احلــمــلــة االنــتــخــابــيــة الــتــي ستشتعل
اطوار مسرحيتها بني االحزاب الرجعية او
االصالحية املقتنعة بأهمية االنتخابات
ولــذلــك سيسعى الكل الــى تــوزيــع الوعود
واجل ــري وراء السلم االجتماعي وإطفاء
جــذوة النضال وتأجيل املطالب وامللفات.
يجب على الــقــوى املناضلة ايــجــاد الــرد
النضالي على كل بائعي األوهــام وعزلهم
عن احلركات االجتماعية كلما رصدوهم
ميزقون الصفوف او يكسرون النضاالت

.

الــحــصــول عــلــى ال ــدواء
جزء من الحق في الصحة
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النهج الدميقراطي يحمل الدولة مسؤولية تفيش وباء كورونا
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي يوم األحد 1
نونبر  2020يف دورة " الفقيد عبد اللطيف الدشيش" تقديرا
منها لدور الفقيد يف بناء حزبنا وإخالصه يف الكفاح إلى جانب
الفئات الشعبية ،وتناولت مستجدات الوضع واملتسم مبا يلي :
 العمليات اإلرهابية بفرنسا وتداعياتها، انتصار اليسار يف بوليفيا ويف الشيلي، حلول الذكرى  103لوعد بلفور املشؤوم وتسارع وتيرةالتطبيع مع العدو الصهيوني،
 تفاقم جائحة كوفيد  19ودخولها مرحلة أخطر منسابقتها وفقدان أزيد من  700ألف منصب شغل

.

 ســن مــشــروع قــانــون املالية لسنة  2021يعد استمراراللسياسات التبعية والتقشفية والتفقيرية املتبعة

.

 وجود نضاالت للعمال الزراعيني خاصة يف سوس ماسةوعمال أمانور وأنترونيك وعمال املناولة يف الطرق السيارة وعمال
النظافة وإضرابات ناجحة يف اجلماعات احمللية وقطاع البريد
واحملافظة العقارية واملكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي
وأخرى مبرمجة لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفئات
أخرى يف التعليم وغيره من القطاعات ويف صفوف املعطلني

.

 نضاالت يف املناطق املهمشة باملدن والبادية حيث يعانيالفالحون من اجلفاف والتهميش انضافت إليهما جائحة كورونا
(سكان املعازيز ضد العطش منوذجا)

.

وانطالقا مما سبق قررت إعالن ما يلي :

السياسيني (حــراك الريف وجــرادة وبني جتيت والصحفيني
وغيرهم)

والطبقات السائدة ويشوش على الصراع الذي يعد يف جوهره
صراعا طبقيا

 - 3حتمل املسؤولية يف تفشي جائحة كورونا للدولة وتؤكد
على ضرورة :

تشجب تصريحات ماكرون الذي أعطى عمليا للكاريكاتور
طابعا رسميا واستهدف بذلك املسلمني وخلط بينهم وبني
االرهاب

.

الرفع من عدد التحاليل للكشف عن اإلصابات مع ضمان
مجانيتها وإعطاء عناية خاصة للحاالت الهشة وتوفير األجهزة
الطبية الكافية وعلى رأسها أجهزة التنفس االصطناعي.

.
.
.
.

احترام اإلجراءات االحترازية والوقائية يف مواقع العمل
(ضيعات ومؤسسات إنتاجية وخدماتية)،
ضمان نقل من والى العمل يحفظ كرامة العامالت والعمال
وسالمتهم/ن وصحتهم/ن،
احلــرص على أن يشتغل االنقل العمومي بنسبة  50يف
املائة لضمان التباعد اجلسدي،
تعويض الفئات احملتاجة للدعم،

 - 4تسجل فيما يتعلق مبشروع امليزانية هزالة االعتمادات
املخصصة لقطاعي التعليم والصحة رغم اجلائحة وتعبر عن
رفضها للضريبة التضامنية التي من شأنها املزيد من إنهاك
الفئات الوسطى وتطالب بسن ضريبة تصاعدية على الثروة
واإلرث وأربــاح املضاربات واألنشطة املضرة بالبيئة وحذف
اإلعفاءات الضريبية وتوقيف نفقات البذخ وحتويل احلسابات
اخلصوصية وميزانية التسلح للصندوق اخلــاص باجلائحة
وفــرض إرجــاع أمــوال األثــريــاء املــودعــة بــاخلــارج وغيرها من
اإلجراءات

.

 - 1تشيد بالنضاالت العمالية والشعبية عموما وتدعو
قيادات املركزيات النقابية الرئيسية (االمش والكدش) إلى
حتمل مسؤولياتها يف توطيد دعائم الوحدة النضالية بني
كافة األجــراء والدفاع عن مصالح الطيقة العاملة ومواجهة
املخططات الطبقية التي تستهدفها كمشروع القانون التكبيلي
لإلضراب

حق اجلميع يف حرية الرأي والتعبير بكافة أشكاله بعيدا
عن أية رقابة أو اعتداء باسم املقدسات

 - 2تندد باألحكام األخيرة الصادرة يف حق معتقلي جرادة
وجتدد مطالبتها بوقف املتابعات وإطالق سراح كافة املعتقلني

إدانتها بقوة لــازدراء بالديانات وبرموزها ومايخلفه
من تأجيج للنعرات الدينية ،يستفيد منه اليمني املتطرف

.

 - 5تدين بقوة كل االعــتــداءات اإلرهابية التي شهدتها
فرنسا وأدت إلى إزهاق أرواح عدد من املواطنني بهذا البلد وتؤكد
على :

.
.

.

.

.

.

.

تستنكر عنترية النظام التركي االخواني الذي يصب
الزيت على النار وكعادته ينشر الفنت يف منطقتنا وينصب نفسه
زورا وبهتانا ناطقا باسم املسلمني

.

.

تعتبر إجماال أن ما يغذي التزمت واالنغالق واإلرهاب هو
االستعمار واالمبريالية والصهيونية واألنظمة الرجعية وعلى
رأسها أنظمة اخلليج املوغلة يف التخلف

.

 - 6تعبر عن اعتزازها بانتصار اليسار يف بوليفيا بالفوز
الساحق حلزب الطريق إلى االشتراكية باالنتخابات الرئاسية
وبنجاحه يف الشيلي يف انتزاع قــرار صياغة دستور جديد
بواسطة مجلس تأسيسي يطوي الى األبد صفحة الديكتاتور
بينوشي السيئ الذكر

.

 - 7ومبناسبة ذكرى وعد بلفور املشؤوم الذي شكل بداية
مــأســاة الزالـــت مستمرة ومتفاقمة للشعب الفلسطيني،
تعبر عــن مــســانــدة النهج الــدميــقــراطــي للكفاح التاريخي
لهذا الشعب املناضل مــن أجــل حترير بــاده مــن االستعمار
االستطاني الصهيوني وعــودة الالجئني إلــى ديــارهــم وبناء
دولته الدميقراطية والعلمانية على كامل التراب الفلسطيني
وعاصمتها الــقــدس ،وتدين هرولة األنظمة الرجعية نحو
التطبيع العلني والرسمي مع العدو الصهيوني وآخرها السودان
وحتذر من مغبة التطبيع معه من طرف الدولة املغربية وتضم
صوتها إلى كل الهيآت املغربية املطالبة بإصدار قانون يجرم
التطبيع مع الكيان الصهيوني

.

 - 8تخبر الــرأي العام املناضل بتنظيم ذكــرى الشهداء
وذلك يوم األحد  15نونبر  2020وفاء من النهج الدميقراطي
لتضحياتهم وتأكيدا على السير على نهجهم الثوري حتى
النصر

.

اليوم العاملي للقضاء عىل الفقر
بيان القطاعات واملنظامت النسائية ألحزاب اليسار

حتت شعار " النضال النسائي الوحدوي ملواجهة الفقر
والقهر وسط النساء" حتيي القطاعات واملنظمات النسائية
ألحزاب اليسار املغربية ) االشتراكي املوحد ,واملؤمتر الوطني
االحتادي ,والنهج الدميقراطي) اليوم العاملي للقضاء على
الفقر  17 -أكتوبر  - 2020يف سياق مطبوع ببشاعة ما
تعيشه شعوب العالم من فقر وجــوع وعطالة حيث  1,4مليار
شخص يعيشون يف براثن الفقر ،وقد ازداد الوضع تأزما بسبب
تداعيات جائحة كوفيد  19وعواقبها الوخيمة على املستويات
الصحية واالجتماعية واالقــتــصــاديــة واســتــغــال األنظمة
األنظمة الرأسمالية حالة الطوارئ الصحية لتمرير العديد من
املخططات والقوانني خدمة ملصالح الشركات الرأسمالية الكبرى،
مستهترة بحياة ومصالح اجلماهير الشعبية العمالية والكادحة
ويف مقدمتها النساء احللقة األضعف واألكثر هشاشة

.

لقد رفعنا كقطاعات ومنظمات نسائية ألحزاب اليسارهذا
الشعار ،يقينا منا ان النضال الــوحــدوي السبيل ملواجهة
املخططات الالشعبية التي ٍ تكرس الفوارق االجتماعية وتفاقم
انتشار الفقر والبطالة حيث تعرض ازيد من  625الف عامل
وعاملة الــى فقدان مصدر معيشهم وأصبحوا عرضة للقهر
االجتماعي والتشريد؛ وأصبح وضع النساء يف ظل االزمة اكثر

قتامة واشد حدة خصوصا وانهن يشتغلن يف وضعية الهشاشة
بأجور منخفضة  ،دون حماية او ضمان اجتماعي و يعانني من
كل أنواع االنتهاكات من حترش وعنف ومتييز.
إن القطاعات واملنظمات النسائية ألحزاب اليسار إذ تخلد
هذا اليوم النضالي العاملي :

.

تؤكد ان القضاء على الفقر مشروط بسن سياسة تنموية
حقيقية تستجيب للطموحات والتطلعات املشروعة والعميقة
للشعب املغربي ،تنقد الفالحني الكادحني من سنوات اجلفاف
عبر دعم فعلي لهم ،وتعتبر ان ال تنمية حقيقية يف ظل نظام
مخزني يخدم الدوائر االمبريالية يكرس الفساد واالستبداد
والريع واالحتكار

.

.

 تدعو الى احلفاظ على مناصب الشغل وحماية دخلالعامالت وحمايتهن اثناء االزمـــة ،كما تدعو الــى محاربة
الهشاشة يف العمل ،ومراعاة النوع االجتماعي لتفادي زيادة
عدم املساواة

.

.

ترفض مشاريع القوانني التي تكرس الهشاشة وتقيد
احلقوق واحلريات وجتهز على املكتسبات

.

.

تــطــالــب بــإطــاق ســـراح كــافــة للمعتقلني السياسيني
والصحفيني املتابعني ومعتقلي احلراكات االجتماعية بكل من
الريف وجرادة وبني جتيت وتنوه بنضاالت األمهات وعائالت
املعتقلني واملتابعني

.

.

تعلن تضامنها مــع كــل شــعــوب الــعــالــم ضحايا اجلشع
اإلمبريالي وترفع صوتها مع كل األصــوات املؤمنة بغد أفضل
واملناضلة ضــد كــل أشــكــال القهر والفقر مــن عنف واحتالل
وعنصرية واستغالل طبقي واضطهاد ومتييز جنسي

.

.

تهيب بكل مكونات احلــركــة الدمقراطية والتقدمية
النسائية السياسية احلقوقية والنقابية الى املزيد من رص
الصفوف من أجل مواصلة النضال الوحدوي من اجل موصلة
النضال الوحدوي  ،وتدعو الى االنخراط يف اجلبهات احمللية
والعاملية من اجــل اتخلص من املخزن ومواجهة االمبريالية
العاملية

.

.

تدين مسلسل اخليانة والتطبيع الذي دشنته األنظمة
العربية الرجعية املتحالفة مع الكيان الصهيوني ،مطالبة الدولة
املغربية بسن قانون لتجرمي التطبيع

.
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العدد 383 :

من  10إلى  16نونبر 2020

من أجل خطة انقاذ صحية واجتامعية مستعجلة ملدينة الدار البيضاء
عىل الدولة أن تتحمل مسؤوليتها يف حامية أرواح املواطنني (مكتب الجمعية املغربية لحقوق
االنسان بكل من البيضاء وسيدي الربنويص وأطاك املغرب مجموعة الدار البيضاء)

يعرف الوضع الصحي مبدينة الدار البيضاء شبه انهيار
من جراء جائحة كورونا و التدبير املرجتل لها على املستوين
احمللي والــوطــنــي .فمند أكثر مــن شهرين تسجل املدينة
نصف ح ــاالت االصــابــة الــتــي مت فحصها بــاملــغــرب وتضم
مستشفيات املدينة  40يف املائة من احلاالت احلرجة و38
يف املائة من الوفيات املسجلة على الصعيد الوطني .حيث
يتراوح عدد الوفيات يوميا بني  10و 20حالة وفاة يوميا
بعماالت الدار البيضاء .ينضاف لذلك استنزاف الطاقات
البشرية العاملة يف القطاع الصحي مند شهر مارس األخير

يف ظل شروط عمل خطرة وغير مالئمة.

يف هذا الظرف الصحي الكارثي والذي أودى ٬حتى االن،
بحياة أكثر من  700مواطن-ة من سكان مدينة الدار البيضاء
مند شهر مارس ،يتميز اخلطاب الرسمي املوجه للبيضاويني
بازدواجيته .فمع بداية رفع احلجر الصحي ،قامت األلة
اإلعالمية الناطقة الرسمية للحاكمني بالتأكيد على
ضــرورة إعــادة تشغيل االقتصاد والتعايش مع الفيروس،
تسارع نتج عنه أولــى البؤر الوبائية باملدينة باملناطق
الصناعية حيث مت تعريض حياة العامالت والعمال للخطر
من جراء عدم اتخاذ اإلجراءات االحترازية الضرورية من
طرف املشغلني وتوالت معه األخطاء التدبيرية الفادحة،
لنصل اليوم ألزمة سمتها البارزة :مواطنون ال يتم توفير
لهم اختبارات الفحص واألدويــة كالفيتامني سي والزنك
وأجهزة التنفس ،وتكفل باملرضى دون املستوى ويواجهون

مصيرهم وحيدون ويصلون للمستشفيات يف حالة متقدمة

من املرض أو بعد فوات األوان.

وأمـــام تــزايــد احلـــاالت وفــتــح الــدولــة إمــكــانــيــة اج ــراء

أمــام هــذا الــوضــع املــأســاوي ،اجلمعية املغربية حلقوق
االنسان  -مكتب اجلهة وفرع البرنوصي  -وجمعية أطاك -
مجموعة البيضاء ،ندعو الى ما يلي :

الفحوصات أمــام بعض املختبرات اخلاصة ٬استغلت هذه

 -إطالق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات

األخيرة الفرصة من اجل فرض تسعيرات تصل الى 800

من جــراء نقص املــوارد املادية والبشرية من خالل تعبئة

درهم للفحص مع انعدام أي إمكانية للتعويض عبر برامج

جميع الــفــئــات الطبية بالقطاع الــعــام واخلـــاص والطب

التغطية الصحية االمر الذي أثقل كاهل االسر املتضررة
أصـــا مــن تــبــعــات اجلــائــحــة عــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي
واالجتماعي .يف حني أصبح اجــراء الفحوصات يف القطاع
العمومي امتيازا يتطلب احلصول عليه انتظار  5او  6أيام
كما ان الدولة أوقفت تتبع املخالطني.
كــمــا ان انــعــدام وســائــل الــوقــايــة يف معظم املــؤســســات
التعليمية العمومية والتي تفتقر بعضها ألبسط شروط
النظافة والصحة يعرض األغلبية من أبناء املدينة من
الطبقات الفقيرة واســرهــم إلمكانية اإلصــابــة وانتقال
العدوى بشكل مضاعف .وتؤكد قوانني املالية سواء املعدل
لسنة  2020أو مشروع قانون 2021الذي
يخصص  43يف املــائــة مــن املــنــاصــب احملــدثــة يف القطاع
العمومي لوزارة الداخلية غياب أية إرادة من طرف الدولة
لوضع كــل امكانياتها مــن أجــل مساعدة قطاعي الصحة
والتعليم اللذان دمرتهما سياسات اخلوصصة التي فرضها

احلاكمني منذ عقود.

العسكري .

 وضــع عــدد كــايف من املؤسسات االستشفائية اخلاصةحتــت رهــن إشــارة القطاع الــعــام باملجان مــن أجــل حتسني
شروط استقبال وتكفل املرضى ومخالطني ،خاصة وأن أكبر
جزء من العرض الصحي باملدينة يوجد اليوم لدى القطاع

اخلاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي .

 تقدمي الدعم املادي واملعنوي الفوري لألطر الصحيةاحملاربة لوباء كوفيد  19باملدينة واجلهة وكافة التراب

الوطني .

 التشديد على ضــرورة مراقبة أماكن العمل من أجلالتأكد على احترامها لشروط الصحة والسالمة للعامالت

والعمال.

 دعوتنا للساكنة البيضاوية لتكثيف التعبئة من خاللاحــتــرام جميع احــتــرازات الصحية الــضــروريــة واملطالبة
بتوفير شــروط األمــان يف أماكن العمل والــدراســة ووسائل

النقل العمومي.

األساتذة املتعاقدون يصعدون نضالهم من أجل
مطالبهم املرشوعة

متثلت هذه احلركة النضالية يف برنامج نضالي متيز بتنوع

مدينة الدارالبيضاء التي عرف وقفة احتجاجية يف ساحة

األشكال االحتجاجية والنضالية طيلة األسبوع املمتد من

ماريشال والــذي حضرتها أعــداد كبيرة من األساتذة  ،بل

 2نونبر إلى السابع منه  ،حيث قرر األساتذة الذين فرض

وقامت السلطات األمنية باعتقال عدد كمن األساتذة قبل

عليهم التعاقد االنسحاب من مجالس املؤسسات وتقدمي

أن يتم إطالق سراحهم .وشهدت مدن أخرى نفس التطورات

تظلمات بخصوص االقــتــطــاعــات املــتــكــررة واملستقبلية،

إذ اعــتــمــدت الــســلــطــة أســلــوب الــقــمــعــكــرد عــلــى الــوقــفــات

وعقد جمع عام عبر إحدى منصات االجتماعات الرقمية,

االحتجاجية حيث مت تطويق وقفات يف وجدة والعرائش

زتأكيدا على العمل الــوحــدوي قــرر األســاتــذة عقد لقاء

وسيدي سليمان .ويف سياق نفس البرنامج النضالي انخرط

تواصليا مع اإلط ــارات النقابية والتنسيقيات احمللية يف

األساتذة يف إضراب وطني مبن الثالث من نونبر إلى السابع

إطار توحيد نضاالت الشغيلةالتعليمية.وشكل يوم خامس

منه  ،وسيتابعون نضالهم ضد املمارسات التسويفية للوزارة

نونبر يوما نضاليا مكثفا وقويا حيث قام األساتذة بوقفات

وضد االقتطاعات املتوالية من أجورهم  ،ومن أجل حتقيق

يف مختلف أقاليم البالد  ،والتي وجهتما السلطات ببقاربة

املــطــلــب اجلــوهــري لتنسيقيتهم واملــتــمــثــل يف اإلدمـــاج يف

قمعية حيث تدخلس القوات األمنية مبختلف تالوينها
يف عدة أقاليم لتطويق األشكال االحتجاجية وخاصة يف

الوظيفة العمومية ببرنامج نضالي آوئل شهر دجنبر.
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احملمدية

تصاعد املقاومة العاملية ضد الراساملية املتوحشة
يــومــا بــعــد يـــوم تــــزداد األوضــــاع املعيشية
واالجتماعية للطبقة العاملة تأزما من جراء
السياسة الطبقية املتوحشة املنتهجة من طرف
النظام املخزني خدمة ملصالح الباطرونا احمللية
والشركات الرأسمالية األجنبية وخصوصا يف
ظل استمرار وباء كورنا واستفحال تداعياته
االجتماعية واالقتصادية اخلطيرة .ومن ابرز
مظاهر دلك :
 فقدان أزيد من  700ألف عامل/ة رسمي/ةعملهم/هن من جراء إغالق أو إفالس املؤسسات
التي كانوا يشتغلون بها أو من جراء تسريحهم/
هن باستغالل القراراحلكومي اجلائر القاضي
بالسماح للشركات بتقليص عدد العمال بنسبة
 ./. 30مما ألقى بأغلبهم/هن يف براثني البطالة
والفقر واحلاجة وتعزيز صفوف املشتغلني يف
القطاع غير املهيكل الــذي لم يسلم بــدوره من
احلــصــار والقمع املخزني مــع حرمانهم مــن أي
دعم مالي جراء فقدانهم/هن ملناصب شغلهم/
هن على اثــر حتلل الدولة املخزنية يف حتمل
مسؤوليتها يف ذلك

.

 التقليص من أجور العمال/ت إما مباشرة أوعبر تقليص مدة العمل اليومية أو األسبوعية
باإلضافة إلى تشغليهم/هن ملدة أطــول بدون
تعويضات وخاصة من طرف شركات الوساطة
واملــنــاولــة -.مــعــانــاة الــعــمــال/ات يف املؤسسات
اإلنتاجية واخلدماتية والضيعات الفالحية
من سوء شروط العمل أو النقل حيث االستغالل
املــفــرط وغــيــاب وســائــل وتــدابــيــر االحــتــراز
للوقاية من انتشار وبــاء كورونا الشيء الذي
حــول الــعــديــد منها إلــى بــؤر وبــائــيــة النتشار
ال ــوب ــاء وس ــط الــعــمــال/الــت وعــائــاتــهــم/هــن
وأوســـــاط اخــتــاطــهــم/هــن يف ظــل غــيــاب أي
مراقبة جدية مــن طــرف السلطات املخزنية
ومفتشيات الشغل واملصالح الصحية-.محاربة
ومنع الباطرونا العمال/ات من احلق يف التنظيم
النقابي واحلرية النقابية وشن حمالت الطرد
يف صــفــوف املــســؤولــن النقابيني والــعــمــال/ات
الدين يحتجون على شــروط العمال بتواطؤ
مكشوف من طرف السلطات ومفتشيات الشغل
والقضاء املخزني يف ظل اختالل موازين القوى
وعجز البروقراطيات النقابية عن الدفاع عم
مصالح وحقوق الطبقة العاملة

.

أمــــام هـــده األزمـــــة املــســتــفــحــلــة والــهــجــوم
الرأسمالي املتوحش لم جتد الطبقة مبختلف
فئاتها بــدا من الــدفــاع عن نفسها عبر خوض
نضاالت بطولية ندكر من بينها حاليا :
 اســتــمــرار اإلضـــراب واالعــتــصــام البطولياملــفــتــوح ل 500مــن عــمــال/ت شــركــة "امــانــور"
بــطــنــجــة تــطــوان ال ــرب ــاط الــتــابــعــة للشركة
االستعمارية الفرنسية "فيوليا" مند أكثر
من أكثر من تسعة أشهررغم احلصار والقمع
املخزني املتكرر لفك االعتصام وظروف اجلائحة
يــؤازرهــم االحتـــاد اجلــهــوي لــنــقــابــات طنجة
التابع لالحتاد املغربي للشغل والدي نظم زيارة
تضامنية معهم/هن بتاريخ  29أكتوبر 2020
مبعية الشبيبة واملرأة العاملة بحضور مناضلنب
من فرع طنجة للنهج الدميقراطي .وقد توجت
الــزيــارة بوقفة احتجاجية تركزت شعاراتها
حول إرجــاع العمال املطرودين واحترام حرية
العمل النقابي واالستجابة للمطالب العادلة
واملشروعة لعمال/ات الشركة .وحتظى معركة
عمال/ات " امانور" بدعم وتضامن نقابي وطني
ودولي هام.

 تنظيم عــمــال/ات شــركــة "انترطرونيك"بالدار البيضاء لوقفة احتجاجية ضد طرد
حوالي  300عامل/ة وإغالق الشركة بدون أي
تعويض من طــرف صاحب الشركة الــذي ظهر
مؤخرا وهو يؤسس وحدات األموال واستثمارها
يف فرنسا

.

 دخــول  22عامال لألمن اخلــاص والصيانةبــشــركــة " دوجـــي واش" الــعــامــلــة مــع الشركة
الوطنية للطرق السيارة مبحور برشيد-بني
مــال يف اعــتــصــام مفتوح بــالــقــرب مــن محطة
األداء للطريق السيار بخريبكة مند  6غشت
 2020يف ظ ــروف جــد صعبة احــتــجــاجــا على
الــطــرد التعسفي الـــذي تــعــرضــوا لــه.وعــوض
تــدخــل الــســلــطــات إلنــصــافــهــم فــإنــهــا تدخلت
لقمعهم وترهيبهم ومتزيق الفتتهم معبرة عن
انحيازها السافر للباطرونا

4

العدد 383 :

من  10إلى  16نونبر 2020

ساكنة كاريان براهمة بني التهميش واإلقصاء
وجشع املضاربني
يــعــيــش كـــاريـــان بــراهــمــة شــرقــاوة

اإلنــســان ،فــإن مــعــانــاة ســكــان براهمة

بــــضــــواحــــي احملــــمــــديــــة الــتــهــمــيــش

شرقاوة لم تنتهي ،ومطالبهم لم جتد

واإلقــصــاء ،زاد مــن مــعــانــاة الساكنة

حــا .وللتذكير فقد فقد فــرع النهج

املــشــروع الــســكــنــي (  6500شــقــة فــوق

الدميقراطي خــال هــذه السنة أحد

اراضـــي فــاحــيــة) ،املــشــروع املــجــهــول

أعضائه الــكــادحــن بــالــدوار ،الفقيد

"الـــهـــويـــة"(صـــاحـــبـــه أو أصــحــابــه

عــاكــف  ,ويــزيــد مــن مــعــانــاة الــســكــان

.

 تنظيم عــمــال شــركــات الــوســاطــة العاملةمع املكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة ("ا
ف س س" و"سوديكسو" و"كلون " ) املطرودين
من العمل لعدة وقفات احتجاجية أمــام إدارة
الفوسفاط بخريبكة يف إطار نقابتهم التابعة
للكونفدرالية الدميقراطية للشغل مطالبني
بإرجاعهم للعمل وإدماجهم يف املجمع الشريف
للفوسفاط.
 تنظيم عمال ومستخدمو حافالت النقلاحلضري لشركة " موبيليس ديف املنضوون حتت
لواء االحتاد املغربي للشغل وقفة احتجاجية
بــتــاريــخ  2أكــتــوبــر  2020أم ــام مقر اجلماعة
احلضرية لــوجــدة للمطالبة بــإرجــاع العمال
اخلمسة املــطــروديــن مــن طــرف إدارة الشركة
بشكل تعسفي وبتحسني ظروف العمل.وعوض
احلوار مع املكتب النقابي للعمال واالستجابة
ملطالبهم العادلة واملشروعة فانه مت اللجوء
إلى أسلوب الترهيب والقمع باالعتداء البدني
واللفظي بالسب والشتم على املناضل عبد
العزيز مــرزاق الكاتب العام للنقابة أمــام مقر
الشركة بتاريخ  3أكتوبر  .2020وهو ما أدانته
الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بوجدة يف
بيان لها بتاريخ  5أكتوبر 2020

.

 تنظيم وقفات احتجاجية يف عدة مناطقمن املغرب يف اطــار احلملة الوطنية التي دعا
اليها االحتاد املغربي للشغل ضد الهجوم على
احلريات النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة
مابني  20شتنبر و 20أكتوبر  2020منها تلك
الوقفة احلــاشــدة التي نظمها االحتــاد احمللي
بــالــعــرائــش والــتــي شــهــدت مــشــاركــة قطاعات
عمالية عديدة والتي عبرت عن مستوى جد
مهم يف تنقيب وتاطير العمال/ات باملنطقة

.

 تنظيم اجلامعة الوطنية لعمال وموظفياجلــمــاعــات احملــلــيــة (ا م ش) إلضـــراب وطني
بــتــاريــخ  8اكــتــوبــر  2020عــرف جنــاحــا كبيرا
حــســب الــبــيــان الــصــادر عــن اللجنة اإلداريـــة
للجامعة واملؤرخ يف  8أكتوبر 2020

.

 إصدار النقابة الوطنية للبريد (ك د ش)واجلامعة الوطنية للبريد واللوجستيك (ا
م ش) بيانا شــديــد اللهجة تستنكران فيه
استمرار استهتار االدارة ورعونتها يف ايجاد
حــلــول ج ــدري ــة لــلــمــشــاكــل الــعــمــيــقــة لقطب
األنشطة البريدية معبرتان عن استعدادهما
خلــوض كافة أشكال النضال لتحقيق مطالب
الشغيلة البريدية بكافة فئاتها.

مــجــهــولــن عــنــد الــعــامــة) ال ــذي قطع

انعدام البنيات التحتية الذي يؤدي

على الــدوار ممرات البشر ،وممر مياه

إلــــى م ــع ــان ــاة ال ــس ــك ــان مـــن عــواقــب

األمــطــار .بخنقهم لــلــســاكــنــة ،يريد

الــتــســاقــطــات املــطــريــة الــتــي تــتــحــول

املــضــاربــون العقاريني تهجير حوالي

كــمــيــات قــلــيــلــة مــنــهــا إلـــى فــيــضــانــات

عــائــلــة بـــدون تــعــويــض يــذكــر،

تلحق أضــرارا كبيرة بالبراكات حيث

مـــن أجــــل إجنــــاز "مـــشـــاريـــع" بــهــدف

تــغــرق أحــد ســكــان الــكــاريــان براهمة

حتقيق أربــاح خيالية .فرغم مكاتبة

شرقاوة وعضو الكتابة احمللية للنهج

مختلف اجلــهــات مــن طــرف الضحايا،

الــدميــقــراطــي ،ف ــرع احملــمــديــة .فقد

و رغــــم ال ــوق ــف ــات واالح ــت ــج ــاج ــات،

ت ــض ــررت بــراكــتــه إثـــر فــيــضــان ليلة

ورغ ــم تــضــامــن الــنــهــج الــدميــقــراطــي ،

األربعاء  4نونبر  .2020كل التضامن
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ومــــؤازرة اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق

مع ساكنة الكاريان .

النهج الدميقراطي فرع سال يتضامن مع األساتذة الذي
فرض عليهم التعاقد
يف اطـــار بــرنــامــجــهــا الــنــضــالــي ،دعــت
تنسيقية االساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد الى تنظيم اشكال احتجاجية
يف عـــدة ج ــه ــات ،لــلــمــطــالــبــة بتسوية
وضعيتهم عبرادماجهم يف سلك الوظيفة
الــعــمــومــيــة ،لـــرد االعــتــبــار لــلــمــدرســة
الــعــمــومــيــة الــتــي تــســتــمــر الــســيــاســات
املنتهجة يف تخريبها مع تشجيع و دعم
لوبي التعليم اخلصوصي .وبدل االصغاء
ملطالب هــذه الفئة الــتــي تعد الركيزة
االساسية يف اعداد اجيال الغد ،جيشت
الدولة املخزنية اعداد هائلة من مختلف
القوات القمعية التي قامت باعتداءات
على االستاذات و االساتذة الذين قاموا
بتنظيم احــتــجــاجــهــم امـــام املــديــريــة
االقليمية بسال ،بشكل حضاري و سلمي.
و قد اسفرت هذه االعتداءات البوليسية

الــى اصــابــة الــعــديــد مــن احملتجني و مت
اعــتــقــال ث ــاث اســاتــذة واحــتــجــازهــكــم
بالدائرة االولــى للشرطة .اال ان ضغط
القوى السياسية واحلقوقية والنقابية
الــدميــقــراطــيــة بــاملــديــنــة الــتــي ازرت
احملتجني افضى الى اطالق سراحهم

.

ان فـــرع الــنــهــج الــدميــقــراطــي بــســا،
اذ يثمن نــضــاالت التنسيقية ووحــدة
صــفــوفــهــا ،يــتــضــامــن مـــع االســـتـــاذات
واالســـاتـــذة املعنفني ويــطــالــب الــدولــة
بادماجهم و التراجع عن هــذا التوجه
اململى من طرف صندوق النقد الدولي،
الذي يستهدف تسليع التعليم و تبخيس
دور نساء ورجــال التعليم عبر وضعهم
رهــن اشــارة لوبيات التعليم اخلصوصي
بارخص االثمان

.

الرأي

الحالة الوبائية باملغرب _ الجزء الرابع _
يحصد الفيروس التاجي (كوفيد  )19كل يوم أالف اإلصابات
واألرواح مسجال أرقاما قياسية ويف تصاعد مستمر وظهور بؤر مهنية
بالقطاع اخلــاص والــعــام  ,الشيء الــذي كشف زيــف كل الشعارات
واإلصالحات التي ظلت الدولة تتغنى بها طوال سنوات ,و لعل أبرزها
انهيار املنظومة الصحية العمومية التي تعيش واقعا مزريا وكارثيا
بكل املقاييس يف البنية التحتية واملــوارد البشرية بسبب تعاقب
السياسات التخريبية على مر سنوات  ,هذا الوباء كشف أيضا واقعا
مرا وخطيرا تعيشه الطبقة العاملة فاضحا جشع و طمع الباطرونا
فناهيك عن األجور الزهيدة و ساعات العمل الطوال واحلرمان من
احلماية االجتماعية لالالف منهم/ن فهم يواجهون املوت احملقق كل
يوم يف ظل غياب تام للشروط الصحية و الوقائية الشيء الذي خلف
إصابات كثيرة و انفجار العديد من البؤر الوبائية .أجور الزهيدة
وعدد الساعات الطوال

.

ال يزال الفيروس التاجي يجتاح كل بقاع العالم مخلفا ورائه نكسة
صحية عاملية حيث وصل عدد اإلصابات عامليا إلى 49.114.225
حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى  1.239.757حالة وفاة .أما يف أوربا
فقد صرح املدير اإلقليمي للمنظمة العاملية للصحة بالقارة العجوز
أنه يتوقع أن يكون فصل اخلريف يف شهري أكتوبر و نونبر حتديدا
أقسى من املرحلة السابقة بسبب عودة نشاط الوباء حيث ستشهد
أوربا ارتفاعا كبيرا يف الوفيات و اإلصابات مما يستدعي ردا محددا

.

إجراءات متديد حالة الطوارئ
بعد وصول املغرب ملا يناهز  246,349حالة إجمالية وتسجيله
ألرقام قياسية بلغت ملا يناهز  5745حالة يف  24ساعة يوم  4نونبر
 2020قررت الدولة املغربية متديد حالة الطوارئ الصحية بسائر
البالد حتى  10دجنبر  2020املقبل

.

كما قررت الدولة عن طريق وزارة الداخلية إعطاء الصالحية
ملمثليها اإلقليميني لتدبير الوضع الوبائي واتخاذ إجراءات لكل إقليم
 ,حيث تقرر متديد اإلغــاق بعمالة الــدار البيضاء  ،و فرض حظر
التجول الليلي مبجموعة من املدن مثل وجدة وعمالة املضيق ( مضيق
– مارتيل – فنيدق ) و تطوان وجرسيف

.

و تتضمن اإلجــراءات إغالق احملالت التجارية واملقاهي واملطاعم
و املنتزهات و احلدائق  ,وإغالق أسواق القرب يف توقيت محدد ومنع
التجمعات وإقامة األعراس واجلنائز مع فرض الرخص االستثنائية
لدخول مجموعة من املــدن مثل الــدار البيضاء ,و استمرار فرض
إجبارية وضع الكمامة و فرض غرامة  300درهم على كل شخص ال
يرتديها

.

أعلنت أيضا وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية أنه تقرر الرفع
من عدد املساجد املفتوحة إلى عشرة آالف مسجد ،وأن تقام صالة
اجلمعة فيها ،باإلضافة إلــى الصلوات اخلمس ،وذلــك ابــتــداء من
صالة يوم اجلمعة  16أكتوبر  .2020وأكدت الوزارة ،يف بالغ لها ،أنها
ستقوم مبا يلزم إلجناح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات
املختصة

.

فيما صــرح رئيس احلكومة "سعد الدين العثماني" أن العودة
للحجر الصحي يظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة ومن
جهة أخرى صرح معاذ املرابط منسق املركز الوطني لعمليات طوارئ
الصحية بــوزارة الصحة أن قــرار فــرض احلجر الصحي ال يرتبط
فقط باحلالة الوبائية و إمنا هو قرار سيادي حسب تعبيره مضيفا
أن هذا القرار مرتبط بعدة جوانب حتددها احلكومة خاصة ملا له
من تداعيات اقتصادية و اجتماعية  ,ثم أضاف أن اإلغالق التام يتم
فرضه عند تسجيل انتكاسة وبائية واحلال أن املغرب لم يصل بعد
إلى هذا املستوى

.

عدد اإلصاابت وتوزيعها حسب الجهات :
سنعمل على استعراض تطور عدد اإلصابات والوفيات واملتعافون
يف الفترة املمتدة بني  26شتنبر  2020و  6نونبر  2020من خالل
اجلدولني التاليني :

التاريخ
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عزيزة الرامي

العدد اإلجمالي
اإلصابات

 26شتنبر 2020

 6نونبر 2020

املعدل االرتفاع خالل هذه
الفترة

115241

246349

131713

املتعافون

94150

200954

196804

الوفيات

2041

4127

2086

جدول  : 2ترتيب تطور الحالة الوابئية ابملغرب
اإلصاابت

الوفيات

املتعافون

العدد

التاريخ

العدد

التاريخ

العدد

التاريخ

4.11.2020

5745

4.11.2020

3977

4.11.2020

82

5.11.2020

5641

6.11.2020

3739

5.11.2020

77

6.11.2020

5398

31.10.2020

3350

3.11.2020

74

3.11.2020

4495

5.11.2020

3329

23.10.2020

73

مــن خــال مالحظتنا وحتليلنا للمعطيات بــاجلــدولــن  1و , 2
نالحظ أنه خالل الفترة املدروسة واملمتدة ما بني  26شتنبر 2020و
 6نونبر 2020حتطيم األرقام قياسية وتسجيل إصابات بعدد متزايد
وغير مسبوق بفيروس كوفيد  "131713 " 19مع تسجيل معدل
التعايف "  "196804كما نسجل أيضا ارتفاع معدل الفتك باملغرب بحيث
بلغ  % 1,7بعد أن كان يف احلالة العادية يبلغ  .0,8%بينما يبلغ معدل
اإلصابات التراكمي حسب وزارة الصحة  423,4لكل  100000نسمة.
وأضافت وزارة الصحة املغربية أنه مت تصنيف املغرب عامليا يف املرتبة
 30من حيث عدد اإلصابات و يف املرتبة  36من حيث عدد الوفيات,
أما على املستوى اإلفريقي فقد مت ترتيبه يف الرتبة  2من حيث عدد
احلاالت والرتبة  3من حيث عدد الوفيات.
أما فيما يخص توزيع نسبة اإلصابات حسب اجلهات بتاريخ  6نونبر
 2020فتحتل جهة الدار البيضاء سطات الصدارة ( ،)41.57%تليها
جهة الرباط سال القنيطرة ( )12.38%ثم جهة مراكش أسفي (9.34
 )%ويف املركز الرابع جهة طنجة تطوان احلسيمة ( )8.18%بينما
حتتل املركز األخير جهة كلميم واد نون (.)0.79%
وبالنسبة لتطور عدد احلــاالت قيد العالج فتم تسجيل 19050
حالة قيد العالج بتاريخ  26شتنبر 2020يف املقابل وصل العدد ل
 41268حالة قيد العالج بتاريخ  6نونبر 2020كأعلى رقم منذ ظهور
أول إصابة بتاريخ  2مارس  2020أي بزيادة أكثر من  10000حالة قيد
العالج يف أقل من شهر واحد.
يرجع تفسير استمرار االرتفاع القياسي باملغرب يف نظرنا لعدة عوامل
من بينها كما أشرنا يف املقاالت السابقة البؤر املهنية بالوحدات املهنية
الصناعية والفالحية بعدة مناطق أبرزها الدار البيضاء وانتقالها من
املصانع واملعامل لألحياء السكنية والشعبية ,ومرورا بالعطلة الصيفية
وما تعرفه من حركية و عيد األضحى.
نضيف ملا سبق أن تطور احلالة الوبائية عرفت تصاعدا مرتفعا
و منحى خطير إزاء الدخول االجتماعي ابتداءا من مطلع شتنبر
لالنوالتي تعود ألسباب إضافية من بينها "النقل العمومي" باملدن
خصوصا حافالت النقل احلضري التي تعرف اكتظاظا بعيدا كل البعد
عن تطبيق الشروط الصحية و الوقائية و مسافة األمان الضرورية

و ينضاف اليوم سبب أخر مييز أول السنة الدراسية وهو" الدخول
املدرسي واجلامعي" الــذي تدبره الدولة بشكل انفرادي وعشوائي
مستغلة جائحة كورونا و متملصة من مسؤوليتها ويتجلى هذا يف
حتميلها مسؤولية اختيار نوع التعليم للتالميذ/ات لألسر مما أدى
الختيار  80يف املائة منهم للتعليم احلضوري بالتناوب ألبنائهم
وبناتهم الشيء الذي جعل الدولة بقرارها تخاطر بحياة و صحة بأبناء
و بنات املغاربة و األطر التربوية و اإلدارية خصوصا مع الواقع املتردي
و الكارثي الذي تعرفه البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية و ضعف
اإلمكانيات املالية والبشرية الكفيلة بالتقيد باإلجراءات االحترازية,
مما أدى الستمرار تسجيل عدة إصابات ووفيات بالوسط املدرسي
واستمرار تطور البؤر املدرسية بعدة مؤسسات تعليمية حسب تصريح
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
والبحث العلمي الذي أقر بإصابة  1708تلميذ/ة و  1767أستاذ/ة و
 289إطار بهيئة اإلدارة التربوية و  187من األطر األخرى  ,وإغالق
 229مؤسسة تعليمية بعدة مناطق على إثــر ظهور حــاالت إصابة
بفيروس كوفيد  19تستقبل  128,599تلميذ/ة وبالتالي التخلي عن
اعتماد الدراسة احلضورية القائمة على التناوب ،واللجوء إلى خيار
النمط التربوي القائم عن بعد ،حتى إشعار آخر

.

بروتوكول العالجي ملصايب كوفيد 19
صرح معاذ املرابط ،منسق املركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة
بــوزارة الصحة ،أن  60باملائة من املصابني بفيروس كورونا يعاجلون
داخل منازلهم .بعد أن قرر املغرب سابقا الشروع يف عالج األشخاص
املرضى بـ"كوفيد "-19يف منازلهم ،حيث يوقعون تصريحا بالشرف
يلتزمون فيه بأنهم سيمتثلون لتوجيهات السلطات الصحية بخصوص
فترة احلجر الصحي املتمثلة يف  14يوم ًا .كما أضاف أن اللجنة العلمية
االستشارية اخلاصة بفيروس كورونا املستجد باملغرب يرتقب أن تعلن
عن رأيها بخصوص إعادة النظر يف املدة الزمنية املتعلقة بعزل مرضى
كورونا داخل منازلهم.
و جتذر اإلشــارة أن أغلب احلــاالت اخلالية من عالمات مرضية أو
أمراض مزمنة باتت تعالج باملنازل بعد التأكد من اإلصابة بالفيروس،
وتستغرق فترة العزل الصحي  14يوم ًا ،وما بني  7و  10أيام بالنسبة
لتناول الــدواء ،حسب حالة كل شخص على حــدة .ويف حالة ظهور

تتمة الصفحة 15

السياسية

التفقري والرصاع الطبقي
لقد مر االحتفال باليوم العالم ملناهضة الفقر والذي
يصادف  17من أكتوبر ،هذه السنة يف املغرب ،باهتا حيث
كان من املنتظر اخلروج الى الشارع والتعبير عن الوضعية
املتردية جــراء تفاقم االخــتــاالت السياسية واإلجــهــاز
على ما تبقى من املكتسبات واحلقوق التي مت النضال من
أجلها وقدمت تضحيات جسام من استشهاد واعتقال ونفي
واختطاف  ,,,,األمر الذي يجعلنا نسائل أنفسنا كيسار سواء
اجلــذري منه أو الدميقراطي  :ما السبل للنهوض وإعــادة
االعتبار للزخم النضالي الذي خضناه ومازلنا نخوضه ضد
السياسات الالشعبية والالدميقراطية التي ينهجها النظام

هذه الهجمة الشرسة بكل ما أوتينا من قوة حتى يتسنى
لنا إعادة موازين القوى لصالح الطبقات املقهورة واملستغلة
(بفتح الــغــن) .وممــا ال شك فيه ان املقولة الفيزيائية
الشهيرة " الضغط يولد االنفجار" وكــذا "الشــيء يضيع
الكل يتحول " للعالم الفيزيائي الفوازييه ،جتد صداها
يف املجتمع وليس يف الطبيعة فــقــط ،حيث أن األوضــاع
احلالية يف املغرب االجتماعية منها واالقتصادية قابلة
لالنفجار يف كل وقت وحني (االرتفاع املهول للمديونية/
ركود اقتصادي/تفاقم التهميش والفقر املدقع/التسريح
اجلماعي للعمال والعامالت ),,,وردة الفعل املوازية من طرف

املخزني عبر دولته البوليسية حيث استغل "جائحة كرونا"
للتحكم املطلق يف الشارع املغربي وتكميم االفــواه وقمع
ومنع كل من خولت له نفسه الدفاع عن حقوقه املسلوبة،
بدءا باحلق يف العيش الكرمي بشروطه األساسية من صحة
وتغذية سليمة وسكن الئق وتعليم وشغل قار الخ ,,,؟

اجلماهير الشعبية التي تتجلى يف تواتر االحتجاجات يف
املدن والقري املهمشة (بني تدجيت ،جرادة،اوطاط احلاج
 ،زاكورة  ،الريف ),,,مما يستدعي طرح السؤال التالي :ما
الذي أعددناه من خطط واستراتيجيات للعمل املشترك

كلنا ندرك أن جائحة كورونا قد عرت وأزاحت الستار عن
األوضــاع املزرية التي يعيشها املغاربة وخصوصا الطبقات
الــكــادحــة واملــفــقــرة يف شتى املــجــاالت االقــتــصــاديــة منها
واالجتماعية وتداعياتها على املعيشة من فقدان لفرص
العمل وإغــاق للوحدات االنتاجية وتسريحات باجلملة
للعمال وفق قوانني ومراسيم منظمة لصالح الباطرونا  ،حيث
يــؤدي ضريبتها املواطن الــذي فقد مــوارد العيش الكرمي،
وحيث نصطدم يوميا بجحافل من املشردين واملوقوفني عن
العمل ومبئات من املتسولني جتوب الشوارع بحثا عن لقمة
تسد بها رمقها وذلك يف غياب تام لدعم اجتماعي يتكفل
بهذه الفئات الهشة املتزايدة يوما عن يوم

.

ان ظــاهــرة الفقر وبــاألحــرى التفقير والتجويع التي
نعرفها ما هي اال جتليات للرأسمالية التي من سماتها
األساسية اإلجــهــاز على اإلنــســان والطبيعة باالستغالل
البشع ومراكمة الثروة على حساب العنصر البشري وتدمير
للبيئة ،وذلك دون حسيب او رقيب

.

ان تفقير وجتويع الشعوب من طرف الطبقات السائدة
من خالل الهيمنة األيديولوجية واالقتصادية واملالية
يفرض علينا كمناهضني لهذه السياسات النيولبرالية
املتوحشة ان نــرص الصفوف ونتوحد ونتكتل للرد على

وفي هذا
الصدد يعمل
حزب النهج
الديمقراطي جاهدا
على إنجاح محطة
سياسية مفصلية في
التاريخ النضالي بالمغرب،
وذلك باإلعالن عن" بناء
حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحين"
في مؤتمره
المقبل(المؤتمر
الخامس)
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زهرة حاكيمي

والــوحــدوي ومــا هي االمكانات النضالية الستيعاب هذا
"االنفجار العظيم" و هذا " التحول املنتظر " لقلب املوازين
لــصــالــح املضطهدين (بــفــتــح الــهــاء) والــكــادحــن وهــل
استوعبنا درس حركة  20فبراير ،أم أننا سنظل ننتظر
"كودو" الذي لن يأتي؟؟

؟

ويف هذا الصدد يعمل حزب النهج الدميقراطي جاهدا
على إجناح محطة سياسية مفصلية يف التاريخ النضالي
باملغرب ،وذلك باإلعالن عن" بناء حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني" يف مؤمتره املقبل(املؤمتر اخلامس) ،مع
مناشدة كل القوى التواقة الى التغيير اجلذري للمساهمة
يف بناء هــذا الصرح العظيم لبنة لبنة لنصرة الطبقة
العاملة وعــمــوم الــكــادحــن لكي يتسنى لــهــذه االخــيــرة
التمكن من الهيمنة الفكرية (االيديولوجية) وامتالك
قرارها السياسي لتصبح " االرض ملن يحرثها" و"املعمل
لسواعد العمال" الذين ينتجون " فائض القيمة" حجر
زاويــة االستغالل البشع من طرف البرجوازية ووكالئها؛
إن انتقال الوعي الطبقي عند الطبقة العاملة من وعي
لذاتها الى وعي بذاتها هو السبيل الوحيد الحتداد شدة
التناقض الذي هو محرك الصراع الطبقي يف إطار ما يسمى
" جدلية العبد والسيد" " وبصيغة أخرى جدلية العامل
(البروليتاري )/رب العمل (البرجوازي )"التي جتلت عبر
التاريخ االنساني ،وكما يقال "ان دوام احلــال من احملــال"
 ،و أن اإلنسان هو صانع لتاريخه من خالل وعيه لوضعه
االجتماعي  ،كل هذا يجعل من النهج الدميقراطي ،من
خالل حتليله امللموس للواقع امللموس  ،واضــح الرؤية يف
ادبياته ومقرراته ذات البعد االشتراكي من أجل تغيير
االوضــاع نحو االفضل  ،وبصيغة اخــرى من أجــل القضاء
على كل اشكال االضطهاد واالستغالل عبر األداة السياسية
املعبرة على مصالح العمال والكادحني والذين حلد اآلن ال
ممثل سياسي لديهم

.

ان اكتساب اليات الدفاع الذاتي للعمال والكادحني هي
النتيجة املتوخاة مــن النهج الدميقراطي نحو التغيير
املنشود وهــي إحــدي السيرورات التي يناضل من أجلها،
إضــافــة الــى ســيــرورات اخــرى ومــن ضمنها كذلك توحيد
النضاالت بني جميع املاركسيني سواء على املستوى احمللي،
من خالل جبهات دميقراطية وميدانية ضد املافيا املخزنية
وأذنابها بهدف التغيير اجلذري من أجل مجتمع دميقراطي
تكون فيه السيادة للشعب يف تقرير مصيره السياسي
واالقتصادي  ،وكذلك على مستوى دولــي من أجل اممية
ماركسية تعيد االعتبار لإلنسان والتوزيع العادل للثروات
عبر العالم

.

وبناء على ما سلف ذكره يتضح جليا أننا يف أمس احلاجة
الى تعبئة كل اجلهود من أجل إجنــاح هذا املشروع "بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني"األداة السياسية
املعبرة عن مصالح العمال والكادحني ،وذلك مبعية كل القوى
املناضلة من أجل التغيير ومن أجل غد أفضل ينتفي فيه
استغالل اإلنسان ألخيه االنسان .وذلك عبر كل االمكانات
املتاحة من تطوير جلبهات النضال املشترك وتنسيقيات
وشبكات وتكتالت تفضي بنا جميعا نحو حتقيق الوحدة
لهزم العدو األكثر شراسة واملعيق لتطور املجتمع املغربي
الغني مب ــوارده الطبيعية والبشرية ونحو توزيع عادل
للثروة

.
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الحق يف الدواء بني سياسة فاشلة وهمينة االحتكارات الدوائية الرامسالية
يف سياق الوضعية الوبائية العاملية احلالية اشتد الطلب على األدوية مبختلف
أصنافها وخاصة املرتبطة باملناعة ضد الفيروسات واألمراض املختلفة  ،وعانى
املواطنون املغاربة من نقص ما هو متوفر من عدة أدوية ومنها الفيتامينات وتلقيح
األنفلونزا املوسمية التي متيز تدبير وزارة الصحة لتوفيره بالفشل الذريع،
بداية من تأخر احلصول عليه وثانيا بقلة ما مت توفيره ،فلجأت الــوزارة إلى
أساليب حتد من الطلب عليه بفرض عدة تدابير تتطلب إمكانيات مالية على
طالبي هذا اللقاح والزيادة يف سعره بنسبة تصل إلى  70يف املائة مقارنة مع سعره
يف السنوات املاضية.هذه اإلجراءات التعجيزية جعلت العديد من ذوي األمراض
املزمنة التخلي عن هذا اللقاح مما يهدد صحتهم خاصة إذا كانوا متعودين على

استعماله يف السنوات السابقة ،كما تردد عبر وسائط التواصل االجتماعي
معاناة مرضى الكوفيد مع احلصول على األدوية اخلاصة بهذا الوباء سواء داخل
املستشفيات او يف الصيدليات ولم يستثن مهنيو الصحة من هذه املعاناة  .هذا
فيض من غيض الوضعية الدوائية يف ظل اجلائحة التي جعلت اجلريدة تخصص
هذا العدد إلى موضوع الــدواء يف املغرب  ،من خالل أوال تنبيه املسؤولني إلى
الداللة احلقوقية حلصول املواطنني على الدواء وتشخيص السياسة الدوائية
للدولة .وال يفوتنا يف هذا التقدمي أن نشكر الدكتور عزيز غالي على إعداده
لهذا امللف املتكامل الذي تدخل ضمنه مادة ضيف العدد والتي ستعتمد صفحتها
لتتمة مقاالت هذا امللف

الحق يف الدواء

.

عزيز غالي

إن احلــصــول على األدويـــة األســاســيــة كجزء مــن احلق

تؤدى إلى نشوء احتكارات من شأنها إحكام قبضة الشركات

لم تعرف اللغة العربية ترجمة موحدة ودقيقة لكلمة

يف الصحة يجد له أساسا يف القانون الــدولــي ،فاحلق يف

الدوائية املبتكرة لألدوية اجلديدة على منتجاتها واملغاالة

الصحة ظهر ألول مــرة كحق من احلقوق االجتماعية يف

يف أسعارها.

"” accessibilitéاملستخدمة بكثرة يف تعريف احلــق يف

دستور منظمة الصحة العاملية عام ( )1946ويف اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان عام ( ،)1948والعهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()ICESCR
يفصل اإلعــمــال التدريجي للحق يف الصحة
لعام 1966
ّ
من خالل أربع خطوات ملموسة تشمل الوصول إلى املرافق

والسلع واخلدمات الصحية.

كما يطبق التعليق العام الرسمي  )2000( 14مبادئ
اإلتاحة والتوافر واملالءمة وضمان جودة السلع واخلدمات

الـــدواء .تستخدم هــذه املــذكــرة جملة "إتــاحــة احلصول"

الحق يف الدواء
الدواء سلعة ال ميكن االستغناء عنها ،حيث أنها ضرورية
للسالمة البدنية وأيضا يف أحوال كثيرة للبقاء ،على قيد

للتعبير عن املصطلح الذي يعني توفير الدواء اجليد بتوزيع
جغرايف متوازن يتيح جلميع فئات السكان الوصول إليه
(اإلتاحة املادية) وبسعر ميكن اجلميع حتمله.

أنواع اإلاتحة؟

احلياة .لذلك اجتهت املنظمات والهيئات واألفراد املهتمني
بحقوق اإلنسان للدعوة إلى أهمية ضمان توفير الــدواء
اجليد وبشكل يتيح للجميع إمكانية احلصول عليه.
ويتحدث القانون الدولي حلقوق اإلنسان بوضوح على

أصدرت األمم املتحدة عام  1996العهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -والــذي
أصبح معموال به يف املغرب منذ  1979-وركزت جلنة األمم

التي تشمل األدوية األساسية "حسب تعريف برنامج عمل

منظمة الصحة العاملية املتعلق باألدوية األساسية ".

إن احلصول على املنتجات والتقنيات الطبية كجزء من
احلق يف الصحة املعترف به يف دساتير البلدان أو التشريعات
الوطنية هو املؤشر األول لتقدم البلد يف الهدف االستراتيجي
( 11حتسني إتاحة وجودة واستخدام املنتجات والتقنيات
الطبية) للخطة اإلستراتيجية متوسطة األمــد ملنظمة

الصحة العاملية لألعوام .2008-2013

من املعلوم أن الصناعة الدوائية تعد من أهم الصناعات
احليوية يف العالم الرتباطها الوثيق بصحة اإلنــســان.
ومن أهم ما مييز الصناعة الدوائية عن غيرها أنها حتتاج
لتدبير رؤوس أمــوال ضخمة العتمادها بصفة أساسية
على البحث والتطوير املستمر ،وهذا ما يفسر أن الصناعة
الدوائية تخضع لسيطرة واحتكار عدد محدود من الشركات

حق اجلميع يف احلصول على األدويــة املقررة طبيا بشكل

متعددة القوميات التي متتلك رؤوس أموال ضخمة وقدرات

منتظم وأمن وسعر يف املتناول .مع التأكيد على عدم حرمان

تكنولوجية فائقة ال تتوافر لدى الدول الفقيرة .وتسعى

شخص أو مجموعة أشخاص من حقهم يف احلصول على أية

هذه الشركات بصفة مستمرة لتعزيز حماية ابتكاراتها

أدويــة مقررة طبيا ســواء بسبب العنصر واللون أو اجلنس

واختراعاتها الدوائية عن طريق املطالبة برفع مستويات

أو اللغة أو الدين أو الــرأي أو األصــل القومي أو امليالد أو

حماية حقوق امللكية الفكرية إلحكام قبضتها وسيطرتها
على األسواق العاملية للمنتجات الدوائية وحتقيق مزيد من

األرباح.

االجتماعي أو امللكية أو أي وضعية أخرى.

ويعتبر حــق الشخص يف احلــصــول على الـــدواء جــزءا
أساسيا من حزمة حقوق أخــرى أهمها :احلــق يف احلياة،

وتوفير املنتجات الصيدالنية للمرضى بأسعار معتدلة

والصحة .واالستفادة من التقدم العلمي .وهو أيضا عنصر

يف أي دولــة يتوقف على عــوامــل شتى مــن أهمها موقف

أساسي لضمان حماية مجموعة حقوق أخرى مثل احلقوق

قــوانــن امللكية الفكرية ومستوى احلماية الــذي تقرره

يف التعليم والعمل وتوفير مستوى معيشة الئقة.

بالنسبة للمنتجات الصيدالنية ،إذ متنح قوانني امللكية
الفكرية حقوق ًا استشارية ألصحاب احلقوق ،ومن ثم فهي

إاتحة الحصول عىل الدواء

املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية –
املعنية مبراقبة تنفيذ العهد – على مسألة الــدواء بشكل

خاص.

ويف التعليق العام  1رقم  14والذي أصدرته جلنة األمم
املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
عــام  2000حــول احلــق يف الــصــحــة ،رك ــزت اللجنة على
إتاحة احلصول على األدويــة األساسية (وهــي قائمة من
األدوية حتددها احلكومات وتعتبرها أهم األدوية الواجب
توافرها) ،واعتبرت اللجنة أن إتاحة احلصول على األدوية
األساسية يعتبر احلد األدنى لاللتزامات األساسية الواجبة

على الدول وذلك مبوجب العهد الدولي.

ورغــم أن تعليق اللجنة يــدرك الطابع احملــدد للمرافق
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امللف

تمتة مقال الحق يف الدواء
والسلع واخلدمات (الصحة) ،يختلف لعوامل عديدة من

الحصول عىل الدواء جزء من الحق يف الحياة:

يف تعليقها ان االلتزامات األساسية ومنها احلصول على

ألن الــدواء ال ميكن االستغناء عنه من أجل احلياة يف

بينها املستوى اإلمنــائــي للدولة ،إال أن اللجنة أوضحت
األدويــة األساسية ال ميكن اإلخــاص بها .كما ان الوفاء
بهذه االلــتــزامــات ال يعتمد – إلــى حــد كبير – املستوى

اإلمنائي للدولة املوقعة على العهد.

ووضــعــت جلنة األمم املــتــحــدة للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية عــدة ضــوابــط لتحديد أنــواع
ودرجات إتاحة احلصول على الدواء كالتالي :
• اإلتاحة املادية  :وتعني أن تكون املرافق والسلع

واخلدمات الصحية متوفرة بتوزيع جغرايف متوازن يتيح
جلميع فئات السكان الوصول إليها ،خاصة الفئات املهمشة
أو األكثر عرضة للخطر ،مثل األقليات والشعوب األصلية
والنساء واألطفال واملراهقني وكبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة واألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشري

ومرض اإليدز.

• اإلتاحة االقتصادية  :وتعني أن تكون املرافق

والسلع واخلدمات الصحية يف متناول اجلميع ماليا ،وبشكل
يسهل على األفــراد الذين يحتاجون لــدواء مقرر طبيا أم

بحصول عليه بسعر مناسب.

• إتاحة الوصول إلى املعلومات  :وتشمل احلق يف

طلب املعلومات واألفكار املتعلقة باملسائل الصحية واحلصول

عليها ونقلها.

التعليقات العامة هي وثائق تصدرها األمم املتحدة
املعنية مبتابعة العهود الدولية لتفسير مــواد العهد من
االلتزامات ومبادئ يجب على الدول األطراف يف املعاهدة

االسترشاد بها عند تطبيق االتفاقية.

الحصول عىل الدواء حق من حقوق اإلنسان:

أحــوال كثيرة ،فاتباع الدولة لسياسات ما قد يــؤدي إلى
عرقلة إتاحة احلصول على ال ــدواء مثل اتباع سياسات
جتعل املواطنني غير قــادريــن على دفــع ثمنه ،أو حصر
إتاحته يف مناطق يصعب الوصول إليها من اجلميع سوف
تكون نتيجتها املباشرة هي حرمان مجموعة من البشر من

حقهم يف احلياة.

ويعتبر احلــق يف احلياة احلــق األســاســي األول من بني
جميع احلــقــوق ،ولــقــد كفل هــذا احلــق يف عــدة مواثيق

اعتبر
العهد الدولي
للحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية وكذلك
القانون للحق في
التنمية الحصول
على الدواء جزء ال
يتجزأ من حقوق
اإلنسان

اعتبر العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وكذلك القانون للحق يف التنمية احلصول على
الــدواء جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان .وينص اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام  1948يف املادة )1( 25
على أنه :
لــكــل شــخــص احل ــق يف مــســتــوى مــن املعيشة الكافية
للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته ،يتضمن
ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك
اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله احلق يف تأمني معيشته
يف حاالت البطالة واملــرض والعجز والترمل والشيخوخة
وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة

عن إرادته.

وهناك حاجة إلى النظر يف إتاحة احلصول على الدواء
يف سياق أوســع حلياة الناس .وهــو السياق الــذي يتضمن
االحتياجات إلــى (احلقوق يف) كسب العيش أو احلصول
على نوع من الدعم االجتماعي الــذي يوفر األمــن للفرد
وأسرته .وكذلك احلق يف تلقي التعليم ،وهذا يعني أن عدم
حصول الفرد أو مجموعة من األفــراد على الــدواء سوف
يتسبب ببساطة يف حرمان الكثير من املرضى من الذهاب
إلى مدارسهم والقيام بأعمالهم فضال عن مختلف األنشطة

احلياتية.

دولية حيث أكد العهد الدولي اخلــاص باحلقوق املدنية
والسياسية الصادر عن األمم املتحدة عام ( 1966ودخل
حيز النفاذ) أنــه ،على القانون أن يحمي هــذا احلــق ،وال
يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا (املادة  6من العهد)،
وقد أشارت بعض احملاكم الدولية إلى انه مبوجب القانون
الدولي ،اكتسب احلق يف احلياة وضعية األحكام األمر الذي

ال يجوز اإلخالل به.

واحلــق يف احلــيــاة يحتوي على مــا هــو أكثر مــن مجرد
حماية ضد وفاة األفراد نتيجة األعمال املنسوبة مباشرة
للدولة ،فطبقا للتعليق العام رقم  6املعني يشرح األعمال
املنسوبة مباشرة للدولة .فطبقا للتعليق العام رقم  6املعني
بشرح مفهوم احلق يف احلياة والــذي أصدرته جلنة األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان يف سنة  .1982فإن هذا احلق ميتد
ليشمل الظروف التي تسمح بالبقاء على قيد احلياة كحد
أدنى ،فضال عن الظروف املواتية للعيش يف كرامة ورفاه على
نطاق واسع مبا يف ذلك اتخاذ إجــراءات إيجابية حلماية
احلياة مثل االلتزام بتخفيض معدل وفيات املواليد ،وزيادة

العمر املتوقع ،والقضاء على سوء التغذية واألوبئة.

وحــالــيــا تــتــزايــد عــلــى الصعيدين الــوطــنــي والــدولــي

العدد 383 :

من  10إلى  16نونبر 2020

املطالبات القانونية الداعمة لفكرة أن إتاحة احلصول على
األدويــة املنقذة للحياة بشكل جزء ال يتجزأ من احلق يف
احلياة .ومبا أن احلق يف احلياة ال يطبق تدريجيا مبوجب

القانون الدولي.

تشكل إتــاحــة احلــصــول عــلــى الــــدواء أح ــد املــقــومــات
األساسية للحق يف احلــيــاة .ويقر العهد الــدولــي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بحق كل
إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية

والعقلية( ،املادة  12من العهد).

ويــنــص الــعــهــد الــدولــي أيــضــا يف نــفــس املــــادة عــلــى أن
اإلجراءات الواجبة لتأمني ممارسة هذا احلق بشكل كامل
هي ،تلك التدابير الالزمة من أجل الوقاية من األمراض
الوبائية واملستوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها
ومكافحتها وتوفير ظــروف لضمان حصول اجلميع على
اخلدمات الطبية يف حاالت املرض .وتشكل إتاحة احلصول
على الــدواء مكونا جوهريا للحق يف الصحة كعالج لتلك
األمراض غير أنها جزءا أساسيا من االهتمام الطبي يف حالة

اإلصابة بأي مرض من أي نوع.

ومن اجلدير بالذكر ،أن جلنة األمم املتحدة للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقايف ،كانت قد أوضحت يف
تعليقها العام رقم  14أن كل مرافق وسلع وخدمات الرعاية
الصحية مبا يف ذلك األدوية – ينبغي أن تكون :

• متوفرة بالقدر الكايف.

• وميكن للجميع إتاحة الوصول إلى متوفرة منها

دون متييز.
الطبية.

• مقبولة من حيث احترامها لألخالقيات واألعراف
• ذات جودة عالية ومناسبة عمليا حلماية مبدأ

عدم التمييز وحماية الفئات املهمشة واألكثر عرضة.

كيف يعترب الحرمان من الدواء متزيا ؟
كثير من االنتهاكات املتصلة باحلق يف إتاحة احلصول
على الدواء تعتبر قضايا متييز .ولذلك من منظور قانوني،
يجب التأكيد على مبدأ عدم التمييز – أي مبدأ املساواة يف

حماية احلقوق  -حق إجرائي وقابل للتقاضي يف القوانني
احمللية .ومبقتضى القانون الدولي أيضا .ويعني ذلك أن
املواطن له احلق يف اللجوء إلى القضاء يف حالة حرمانه من
إمكانية احلصول على الدواء .وهو األمر الذي يسري بنفس
احلجم يف حالة احلديث عن احلق يف الصحة بصفة عامة.
وباقي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية – مثل

احلق يف املأكل واملسكن والعمل والتعليم .باإلضافة إلى كافة
احلقوق املدنية والسياسية – مثل احلق يف حرية الفكر
وحرية اعتناق دين أو معتقد واحلق يف السالمة اجلسدية

وعدم التعرض للتعذيب.

وبالنسبة إلتاحة احلصول على الدواء ،فتحرمي التمييز
يتطلب من الدول عدم التفرقة يف معاملة أفراد ومجموعات
مهمشة بعينها او حرمانهم مــن احلــصــول على األدويــة
الضرورية لتلبية احتياجاتهم الصحية ،وال متيز النظم
الصحة ضد الناس على أساس حالتهم الصحية ،مثل حامل

لفيروس اإليدز أو على أساس آخر.
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امللف

الدواء يف املغرب
غياب سياسة دوائية حقيقية

يف سنة  2019مثلت مصاريف الصحة باملغرب أكثر من 40
مليار درهم حسب منظمة الصحة العاملية 57% ،من هذا الرقم
حتمله املريض مباشرة 20% ،حتملته الدولة والباقي حتملته
منظمات الضمان اخلاصة .ويشكل الــدواء حصة مهمة من
مصاريف املنظومة الصحية باملغرب ،حيث ميثل أكثر من 40%
(بينما ميثل  18%يف دول أوربا).
ومتثل املصاريف الدوائية باملغرب ما يوازي  19مليار درهم
سنة  2019ويتوزع هذا الرقم على الشكل التالي :
• الصيدليات اخلاصة 16 :مليار.
• املستشفيات العمومية 1 :و 200مليون.
• املستشفيات اجلامعية 950 :مليون.
• صيدليات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 850 :
مليون.

• األدوية الجنيسة واألصلية ابملغرب:

نظرا للصراع الــذي تعرفه األدويــة اجلنيسة واألصيلة
باملغرب ،تطالب عدة أصوات مختلفة الدولة ،بتشجيع الدواء
اجلنيس ،وإرســاء دعامات اإلنتاج الوطني ،غير أن األدوية
األصلية ما تزال حتكم قبضتها على السوق ،إذ تفوق نسبها 65
باملائة ،رغم أن القدرة الشرائية للمغاربة ضعيفة ،وال تستطيع
حتمل نفقات الدواء األصيل ،ومع ذلك ،فإن الدولة ال ترغب يف
تغيير احلال ،وأن حوالي  90باملائة التي تقتنيها وزارة الصحة
واملستشفيات العمومية ،أدوية جنيسة ،منخفضة التكلفة

.

• الزتود ابألدويــة واقع الحال واألسباب
البنيوية

ويعد ثمن الدواء باملغرب مرتفعا بصفة مبالغ فيها وترجع
املسؤولية يف ذلك إلى اإلدارة ولوبي صناعة الدواء .ومبقارنة
ثمن الدواء األصيل باملغرب مع دول أخرى جنده مرتفعا :

 189% – -30باملقارنة مع تونس.
 70% – 20 -باملقارنة مع فرنسا.

كما جند ثمن نفس الدواء مبسميات مختلفة قد يصل إلى
الضعف أو ثالث أضعاف (مثال  ALZOLيباع من طرف نفس
الشركة باسم  25درهم و Mopral =131.10درهم)

.

فهناك أدوية تباع خالل طلبات العروض بأثمنة تقل حتى
 6أضعاف الثمن العمومي (مثال األنسولني بيعت من طرف
شركة سوطيما جلماعة الدار البيضاء ب  20درهما بينما ثمن
بيعها للعموم هو  198درهم) مما يطرح سؤاال حول هامش
الربح للشركة املصنعة)

عزيز غالي

.

الدواء
زاريكسZAREX 150mg
جيمزار GEMZAR 1g
كاربوبالتينCARBOPLATINE
 MERCK 450mgميرك
DOCETAXEL 80mg/
دوسيطاكسيلB1
إيرينوتيكان IRINOTECAN
100mg
جيمزار GEMZAR 200mg

ثمن

ثمن وزارة
الصحة

ثمن

الثمن

الفرق
بني ثمن

الفرق
بني الثمن

225

109

690

1040

ثالث مرات
أكبر

مرات
أكبر4,6

397

775

1244,3

1881

مرات أكبر3.1

مرات أكبر 4,7

620

325

1315

1987

مرات 2,1
أكبر

مرات أكبر 3,2

800

290

2240

3386

مرات 2,8
أكبر

مرات أكبر 4,2

662

345

1878

2840

مرات أكبر 2,8

مرات أكبر 4,3

273,9

414

مرات أكبر 2,1

أكبر3,3

125

فمثال بالنسبة ملريض يعالج ضد مــرض الكبد الوبائي
بفيروس “س” وباستعمال الدواء اجلنيس املصنع مبصر تنتقل
كلفة العالج  85درهما للعلبة ،يف حني أن ثمن نفس العلبة يف
املغرب يصل إلى  3000درهما

.

نوع السرطان

الثمن بالدرهم

سرطان الرئة

35364

سرطان القولون

31164 ,4

سرطان عنق الرحم

50680

.

ويعود نقاش األدوية اجلنيسة باملغرب ،إلى بداية األلفية
الثالثة ،بعد وضع القانون قم  ،17.04املعروف مبدونة األدوية،
وكانت حينها األدوية اجلنيسة ال تتجاوز سقف  20باملائة،
من األدوية التي تباع يف الصيدليات ،ولم يتحرك هذا املؤشر
كثيرا ،إذ ما يزال أقل من  35باملائة ،بينما يتجاوز سقف 70
باملائة ،يف البلدان الغنية التي يتمتع فيها املواطن بقدرة
شرائية قوية
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اقل بكثير من ثمنها باملغرب .فبالنسبة لداء السرطان نالحظ
ارتفاع تكلفة العالج حسب اجلدول التالي

.

وتعتبر سوق األدويــة باملغرب ،جنة الشركات واللوبيات،
بالنظر إلى األسعار املرتفعة لألدوية األصلية نفسها ،فرغم
عجز الــدولــة عــن إدمـــاج الـــدواء اجلنيس بقوة يف السوق
الوطنية ،فإن األدوية األصلية تبقى مرتفعة األسعار ،مقارنة
بالدول األوربية واملغاربية ،وهو ما يفسر انخفاض استهالك
املغاربة من األدويــة ،الــذي يتراوح ما بني  400درهــم و600
سنويا

العدد 383 :

سرطان الحلق

50120
27935 ,5

سرطان الثدي
يف ظل احتدام السيطرة لبعض مصنعي األدوية على السوق
مما يجعل املنافسة غير شريفة أو منعدمة ،حيث يحظى
مصنع واحد ب  54%من املبيعات و 5املصنعني األوائل ب 82%

.

املختبر

احلصة

الرتبة

روش ROCH

54%

1

أفنتيس AVENTIS

10%

2

سوطيما SOTHEMA

7%

3

مافار MAPHR

8%

4

البروفان LA PROPHAN

4%

مجموع حصة املختبرات اخلمس
األولى

83%

5

.

ويختلف ثمن الدواء حسب نقطة الشراء :صيدلية خاصة،
صيدلية املستشفى ،والفرق يف ثمن األشكال الصيدالنية
لنفس الدواء قد تصل إلى  %600وتكون يف الغالب حول .%20
ويبني اجلدول التالي التفاوتات يف األثمنة الدوائية :
توجد بدول أخرى أدويــة جنيسة لبعض األمــراض ،التي
تسمى أمراضا ثقيلة الرتفاع كلفة عالجها ،والتي يكون ثمنها

تتمة الصفحة 15
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قضايا نظرية

العدد 383 :

ماذا ُيشرتط يف املناضل الشيوعي؟

أصدر احلزب الشيوعي البرازيلي وثيقة حول رؤيته للقيم التي
يجب ان يتحلى بها املناضل الشيوعي العضو يف احلــزب ،نقتبس
منها هذا املقطع حول شروط العضوية ملا له من اهمية يف نقاشات
املناضلني املاركسيني عبر العالم

.

إن احلزب كطليعة ثورية ماركسية لينينية للبروليتاريا ميتلك
ّ
وفعال ،يدخل إليه أعضاء جدد باستمرار،
قوة وحيوية جهاز حي ّ
ّ
إنّهم رفاق برهنوا على خصال طالئعية يف معارك الصراع الطبقي،
يبحثون عن احلزب ليناضلوا يف صلبه ويصبحوا شيوعيني .ولكن
ً
مناضال يف احلزب الشيوعي
لنسأل :ماذا يعني أن تكون

؟

ويقبل كأحد مناضليه
ّ
إن من يرغب يف االنتماء إلــى احلــزب ُ
إن الرفيق
يعرف جـ ّـيــدا أ ّنــه ال ميلك
ُ
بعد كـ ّـل صفات الشيوعيّ .
الذي يدخل إلى احلزب يأتي سواء من صفوف الطبقة العاملة أو
اجلماهير الفالحية أو من احلركة الطالّ بية أو من قطاعات أخرى
ّ
املتجذرة ،ويحمل معه مبستويات متفاوتة
من البورجوازية الصغيرة
ميزات وعيوب أصله الطبقي والتكوين الــذي تلقّ اه .ففي خالل
املتعدد األوجه ،يأخذ احلزب على عاتقه تربية مناضليه
نشاطه
ّ
حتولهم إلــى شيوعيني
التي
الطريقة
ـن
ـ
ع
لهم
ويكشف
اجلــدد
ّ
فيشجعهم على التخلّص من عيوبهم ونواقصهم وعلى
حقيقيني،
ّ
تطوير صفاتهم اإليجابية واكتساب اخلصال الثورية البروليتارية
للمناضل الطالئعي ،وال يوجد لقب أشرف من أن يكون املرء عضوا
يف احلزب .فاالنضمام إلى صفوفه هو االنتماء إلى املنظمة الثورية
املاركسية اللينينية للبروليتاريني التي عليها خدمة الطبقة العاملة
والشعب الــكــادح بــإخــاص والــنــضــال مــن أجــل مصاحلها احليوية
وحتقيق االنتصار للثورة الشعبية ولالشتراكية .يناضل الشيوعي
إن
مهام اليوم التكتيكية
من أجل
ومهام الغد الثورية اإلستراتيجيةّ .
ّ
ّ
يتطور نحو االكتمال وبثقة ويف أفق
الشاق واملعقّ د لن
هذا النضال
ّ
ّ
واضح ما لم ينخرط املناضل روحا وجسدا يف احلياة العضوية للحزب
ويف نشاطه الثوري.

.

ّ
متقطعا ،بــل بصورة
وال ميكن أن يــكــون االنــتــمــاء موسميا،
مسترسلة ومتماسكة ،ال ميكن أن يكون هــذا االنتماء مشروطا
معينة ،بل يف ّ
أشدها تقلّبا .ولذا يجب
كل الظروف حتى
ّ
بظروف ّ
أن يفهم الشيوعي القيمة الفائقة للشروط اللينينية الواجب
ّ
املرشحني لعضوية احلزب .هناك أربعة شروط لينينية
توفّ رها لدى
يضبطها القانون الداخلي للحزب وينبغي أن تتوفّ ر لدى كل مناضل
هي :تبنّ ي برنامج احلزب وقانونه الداخلي واملساهمة يف تطبيقهما،
ملقرراته ،ودفع
النضال داخــل إحــدى منظمات احلــزب ،االنضباط ّ
مبجرد
املساهمة املالية كل شهر .وهــذا ال يعني أن األمــر يتعلّق
ّ
جمع ملتطلبات قانونية يخضع لها املناضل ،كالّ  ،فمغزاها أبعد من
ذلك .إنّها حصيلة املبادئ اإليديولوجية والسياسية والتنظيمية،
املعيارية واملنهجية للحزب البروليتاري الثوري من الطراز اللينيني،
حلزب الثورة االجتماعية الذي يكافح يف سبيل بناء االشتراكية
والشيوعية ،وبدون هذه الشروط األربعة ،يستحيل ضمان تطوير
ّ
كمنظمة تكون فعال طليعة البروليتاريا ويف نفس
وتدعيم احلزب
الوقت كوحدة إلرادة كفاحية بإيديولوجيتها وسياستها وهيكلتها
املركزية الدميقراطية .فأن يشترط احلزب على مناضليه االلتزام
الكلّي بهذه املبادئ ،فذلك ألنّه يريد تكوين مناضلني بروليتاريني
ثوريني من طــراز خــاص ،يهبون أنفسهم وكامل حياتهم لقضية
احلزب الثورية الكبرى وللطبقة العاملة .إن القبول ببرنامج احلزب
وقوانينه ليس إالّ اخلطوة األولية للدخول إلى احلزب .إنّها املرحلة
األولــى ،وفيما بعد يساعد احلــزب املناضل على استيعاب هاتني
توجهان حياة احلــزب ،ومــن ناحية
الوثيقتني األساسيتني اللتني
ّ
أخرى يبذل املناضل باستمرار مجهودا لتملّكهما يف العمق ،وال ميكن
ملناضل أن يجهل برنامج احلزب وأن ال يفقه أهميته التاريخية ،كما
يخص محتوى قوانني احلزب
ال ميكن له أن يبدو غير متأكّ د فيما
ّ
ومنتهى قيمتها .هاتان الوثيقتان األساسيتان متثّ الن املرشد الثابت
للمناضل يف نشاطه الثوري.

.

ّ
بدقة ووضوح عملي هو ليس سوى
يقدمه برنامج احلزب
إن ما
ّ
ّ
ثمرة التحليل املاركسي اللينيني للوضع امللموس القائم يف البرازيل.
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واملهمات التي يطرحها ليست سوى التعبيرة املوضوعية
وإن األهداف
ّ
ّ
امللحة للتغيير باجتاه إحــداث حت ّــوالت دميقراطية
احلاجة
عن
ّ
جذرية وذات طابع معادي لالمبريالية واملالكني العقاريني الكبار
البنى التحتية والفوقية للمجتمع البرازيلي
واالحتكارات ،وشعبية يف ُ
يوضح البرنامج االجتاه األساسي الذي
سيرا نحو االشتراكية .كما
ّ
معبرا عن مصالح
يجب أن يأخذه النضال الثوري والشعبي حتّ ى يكون ّ
البروليتاريا والشعب قصد إحراز النصر .إنّه البوصلة التي ُتشير إلى
الطريق الذي ال يدخله الشك يف نشاط الشيوعيني ونضالهم مهما
بأن شعبا يناضل
كان مجاله .وهي الوثيقة التي متنحنا القناعة ّ
من أجل احلرية واالستقالل لن ُيغلبّ .أما بالنسبة لقوانني احلزب،

يتبوأ
إن الشرط الثالث الذي يجب توفّ ره لدى مناضلي احلزب
ّ
ّ
ويتمثّ
مقررات احلزب بإخالص.
تطبيق
يف
ل
كبيرة
أهمية
أيضا
هو
ّ
ـام وتضبط التعليمات التي ينبغي
ّ
إن مــقـ ّـررات احلــزب حتـ ّـدد املــهـ ّ
التحررية للبروليتاريا
تنفيذها ،ومن أجل تنظيم وقيادة النضاالت
ّ
موحدة وهــو ما
إرادة
ضمن
التحرك
والشعب ،يحتاج احلــزب إلــى
ّ
ّ
يتطلّب من مناضليه عمال يتجلّى يف ّ
كفاحي منسجم .ويجب
كل
ّ
حيز التطبيق وال
أن ُتفهم
مقررات احلزب بالوضوح الكايف وتوضع ّ
ّ
ّ
يتوقف األمر إال على النشاط املتواصل واملتفاني لكل مناضل وعلى
مقررات احلزب
تصميمه الثوري وإرادتهّ .
ويثري املناضل أثناء إجناز ّ
جتربته ويكتسب صالبة وحزما ثوريني كما يكتسب روح املسؤولية

حدد مفهومه كطليعة ماركسية لينينية للطبقة العاملة ،تضبط
فتُ ّ
املتطلبات والواجبات واحلقوقُ ،
وترسي مبادئ التنظيم وهيكلته
وحتدد مشموالت الهياكل ،قاعدية ووسطى وعليا ،وتضبط القواعد
ّ
التنظيمية الرئيسية وطرق العمل وتنظيم كامل حياة احلزب قبل
مهمتها تنظيم
وفوق كل شيء كمنظمة بروليتارية ثورية طالئعية ّ
العمالية والشعبية يف كافّ ة مجال الصراع الطبقي.
وقيادة اجلماهير
ّ
ـإن البرنامج هو األداة
وبارتباط باخلط االستراتيجي للحزب ،فـ ّ
الالزمة لتحرير شعبنا من نير االمبريالية وامللكية العقارية الكبيرة
والبورجوازية الكبيرة االحتكارية والتقدم به يف طريق االشتراكية
وحتت قيادة البروليتاريا .على كل مناضل أن يبذل أحسن ما لديه
وأن يناضل بال كلل من أجل انتصار برنامج احلزب وتطبيق التكتيك
املتولّد عنه ،التكتيك الثوري الذي ميتاز بكفاحيته ومرونته معا،
ويهدف إلى كسب أوسع اجلماهير الكادحة والشعبية للثورة .وال
تقل قوانني احلزب قيمة إذ أنّها تعتمد املبادئ والضوابط التي ُت ّ
ّ
نظم
باستمرار حياة احلزب ويضمن تطبيقها الفعلي السير العادي ّ
لكل
هياكل احلزب ونشاطا مثاليا لكافّ ة مناضليه

واملبادرة ،وميكنه أن ُيعاين النجاحات التي يحقّ قها والنواقص التي
ويقيمها ّ
حق قدرها
حتصل
ّ

.

هناك شرط ثان يجب أن يتوفّ ر لدى املناضل الشيوعي هو ضرورة
ّ
ّ
منظمة
منظمات احلزب كطليعة للبروليتاريا
االنتماء إلى إحدى

جتمعا مفكّ كا عــدمي الشكل ،كتلة من األفــراد
وثــوريــة .إ ّنــه ليس
ّ
ولكنه وحــدة مهيكلة بصورة عضوية على كل واحــد من أعضائه
املقررات ،وعلى
اخلضوع للروابط التنظيمية ولالنضباط يف تطبيق
ّ
هذا النحو يتمكّ ن احلــزب من حتقيق الظروف والــقــدرات الالزمة
لقيادة اجلماهير الكادحة عمليا يف كل مجاالت الصراع الطبقي،
ألي مناضل حزبي أن ال ينتمي إلى أحد هياكله وأن
إذن ال ميكن ّ
مستمر
ثم إ ّنــه من واجــب املناضل بذل نشاط
ال يخضع له كلياّ .
ّ
الصعاب والتضحيات أو يضعف
يخشى
أن
دون
وبنّ اء ضمن هيكله
ّ
أمام تقلّب الظروف .وبتوجيه من الهيكل ،يكتسب املناضل بفضل
نشاطه الدائب مقدرة تنظيمية ووعيا وشعورا بروليتاريني ثوريني
وروحا رفاقية وإخالصا ال متناهيا لقضية االشتراكية ،هذه الصفات
الشيوعية التي تنعكس يف صالبة منظمة احلزب وكفاحيتها .وعلى
مييز بني مسؤوليته وطموحاته الثورية
هذا النحوّ ،
فإن املناضل ال ّ
ومسؤوليات احلزب وطموحاته .وهكذا اعتمادا على منظمة احلزب،
ميكن له احلفاظ دوما على نشاطه كمناضل من الطليعة الثورية
املاركسية اللينينية للبروليتاريا

.

.

املهام وإجنازها ،يتعلّم املناضل كيف يناضل وينتصر،
فبتحمل
ّ
ّ
يتقدم دائما وينعت
ويتحمل التضحيات وكيف
كيف يذلّل الصعاب
ّ
ّ
نفسه كشيوعي أصيل .وهكذا يساهم يف إضفاء نشاط متزايد على
منظمة احلزب ويدعم طاقاتها الكفاحية .ويشكّ ل دفع املساهمات
املالية يف ّإبانها واجبا آخر من واجبات املناضل الشيوعي .فاملساهمة
املالية توجد رابطة مادية بني املناضل واحلزب كما أنّها ُتعتبر عنصرا
إن مــوارد
هاما يف تربيته إذ ُتكسبه شعورا باملسؤولية احلزبيةّ .
ّ
القارة تأتي من مساهمات مناضليه ،وبدونها يصبح كل نشاط
احلزب
ّ
ّ
يتوقف بدرجة ما على
أهم ما حتقّ قه منظمات احلزب
أعوصّ .
إن ّ
بأي تقصير للشيوعي يف هذا
موارده املالية وال ميكن البتّ ة القبول ّ
الصدد .فعلى املناضل إدراك املغزى السياسي واإليديولوجي العميق
احملدد ،يكون
لدفع املساهمات الشهرية ،إذ أنّه بتقدميها يف املوعد
ّ
ملهمته الثورية
ساعد منظمة احلزب على أداء أفضل ّ

.

أن ُيذعن املناضل أمــام هــذه الــشــروط اللينينية األربــعــة فهي
ض ــرورة مشروطة بطبيعة احلــزب نفسه وال ميكن أبــدا اإليفاء
بأحدها دون سواها بل يجب توفّ رها كاملة ،فهي تشكّ ل وحدة
ّ
يتوطد صلبا
عضوية ال تتفكّ ك ونظام مبادئ متمفصلة متناسقة
الصرح التنظيمي للحزب .يجب أن يكون احترام املناضل
داخله كامل ّ
ألن ذلك يتيح له التطوير والتحسني
لهذه الشروط شغال شاغال دوما ّ
ّ
املطرد خلصاله كشيوعي وبناء حياته على أساس ممارسات جديرة

مبناضل ماركسي لينيني.

يتميز احل ــزب الشيوعي الــبــرازيــلــي بــاالنــســجــام الــقــائــم بني
ّ
برنامجه وقوانينه ،بني إستراتيجيته وتكتيكه الثوري ،بني هيكلته
كحزب ماركسي لينيني ونضاليته البروليتارية .أن يكون املرء
مناضال يف احلزب الشيوعي البرازيلي يعني أن يدخل يف عالقة مع
ويتحمل املسؤوليات
هذا االنسجام وأن يفي بهذه الشروط اللينينية
ّ
إن احلديث عن كل ذلك هو احلديث عن حوصلة
وينجز
مهام احلزبّ .
ّ
بأن احلزب يكافح دائما للحفاظ على
وتعميم املبدأ الكبير القائل ّ
وإن مناضليه يتذكّ رون على الدوام املقولة التالية " :أن
قلبه أحمر ّ
تكون شيوعيا فهو خيار يومي"

.
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االسبوع العاملي ملناهضة االمربيالية
دينامية أممية ضد التطبيع ومعا ملناهضة االمربيالية وحليفتها الصهيونية والرجعية
مهدي املغربي

شهد شهر أكتوبر تنظيم العديد من األنشطة النضالية يف
إطال األسبوع العاملي للنضال ضد اإلمبريالية .وهو دينامية
نضالية أطلقتها العديد من احلركات الشعبية ،واملنظمات
السياسية والشبكات الدولية حول العالم .ويأتي تنظيم هذا
االسبوع يف وقت تواجه فيه االنسانيا تهديدا خطيرا من قبل
فيروس غير مرئي ينتشر بسرعة ،مع تعمق أزمة الرأسمالية
وتفشي البطالة واجلوع والعنصرية والنظام األبوي والالمساواة
واحلروب .وانطالقا من قناعة هذه املنظمات واحلركات الشعبية
بأن النظام الرأسمالي بسياساته اجلوفاء ال يجيب على هذه
األزمات ,بل على العكس ،يقوم الرأسماليون بتعميق اتغالل
واضطهاد والطبقة العاملة والفالحني يف البلدان الفقيرة.
كذلك يجري جتريد دول اجلنوب من السيادة الوطنية ،ويتم
السيطرة عليها والتالعب بها من قبل الرأسمال العابر للقارات،
واملؤسسات املالية الدولية وإعالم الشركات

.

من ياخد االمور مببدئيتها و بجوهرها و بعمقها الصادق الذي
يضمن مصداقية القول و الفعل لذلك نحن هنا يف هذه احملطة
النضالية كمادرة مشجعة للتضامن االممي مع كل قوى منتدى
الشعوب املناضلة من فعاليات سياسية ومنظمات واحــزاب
وجمعيات اليسار العربي و االوروبــي املناضل الذي ال يكتفي
بالشعارات فقط بل الذي يؤسس للفعل و احلدث و التغيير

.

و مزيدا من التضحيات و التضامن الالمشروط مع قضايانا
اجلوهرية التاريخية املشروعة والعادلة و ما نصبوا اليه كذلك
جاهدات و جاهدين هو عمل مثمر خــارج النمطية عماده
اجلرئة الرفاقية و الوضوح املتبصر و االلتزام النضالي على
اسس تنظيمية مرنة ال يتسلل لها ال امللل و ال الضجر و ال
التصدع"

.

وبدع ذلك قدمت العديد من التدخالت يف ندوة مناهضة

كما تدخل ممثل النهج الدميوقراطي و سكرتارية احلملة
العاملية ملناهضة االمبريالية وانطلق مــن عــرض لتاريخ
نضاالت الشعوب املغاربية ضد االحتالل اإلمبريالي اإلسباني
والفرنسي ،وأملح إلى ما شكله انتصار محمد بن عبد الكرمي
اخلطابي يف حرب الريف املجيد من الهام حلركات التحرر
باملنطقة املغارية والعربية وأفريقيا وأمريكا واسيا ،و الطابع
األممي للنضال ضد اإلمبريالية الفرنسية واإلسبانية .وقد
حتدث كذلك عن ضــرورة اإلنخراط يف مواجهة املخططات
العدوانية األمريكية باملنطقة ومن ضمنها دعمها للصهيونية
كأداة الضطهاج الشعب الفلسطيني واملزيد من تعميق تبعية
و اضطهاد الشعوب .كما اكد الرفيق على ضــرورة رفع وتيرة
التنسيق يف اوروبا وتوسيع اطار احلملة حتى تتمكن من التأثير
الهام يف مواجهة االمبريالية والرأسمالية وتدافع عن الطبقة
العاملة املهاجرة ورفع الظلم عنها كما نبه الى تنامي العنصرية
يف اوروبا و كيفية النضال اجلماعي من أجل مواجهة هذا اخلطر
الذي يهدد املهاجرين وأليات تنظيم الطبقة العاملة بأوروبا

.

وانطالقا من قناعة راسخة بأن شعوب العالم يجب أن تتوحد
ملواجهة عدوها املشترك .فقد نظما العديد من االنشطة
الدولية واجلهوية خالل األسبوع املمتد من  05إلى  11أكتوبر
 .2020وتنوعت التظاهرات من نــدوات سياسية ،ونسائية
وشبابية إلى مهرجانات موسيقية وعروض فنية تناولت قضايا
األزمة الرأسمالية والبديل اإلشتراكي ،النضاالت النسائية
والشبابية ،ومظاهر التدخالت االمبريالية سواء ما جتسده
االمبريالية األمريكية من خطر على املستوى العاملي ويف
املنطقة العربية أو مامتثله االمبريالية الفرنسية واألوروبية
من امتداداتها على املستوى املغاربي

.

ويف  24اكتوبر  2020كان موعد التقدميني واملناهضني
لالمبريالية من منظمات و أحزاب شيوعية ويسارية و جاليات
عربية يف مدينة كلونيا بأملانيا مع ندوة سياسية ومهرجان فني
مناهض لإلمبريالية .إذ مت جتهيز قاعة الندوة وازدانت القاعة
بعرض كبير لصور رموزنا التاريخيني االمميني املناضالت
واملناضلني من مختلف دول العالم يتقدهما املهدي بن بركة
باتريس ملومامبا جيفارا ليلى خالد وعبدالكرمي اخلطابي
وعدد واسع من الشهداء و املعتقلني السياسيني الذين ضحوا
بحياتهم يف مواجهة االمبريالية والفاشية واجلشع الرأسمالي
اضافة الى لوحات و الفتات املنظمات املشاركة و كذلك معرض
كتب من ثراتنا الثقايف

.

وقد أفتتحت الفعالية بتقدمي من منسق و مدير الندوة
الرفيق مهدي ممثل منتدى الشعوب الذي أكد على أنه :

"لن يناهض معك االمربايلية اال من اكتوى بنارها
لن يكون يف صفك اال من ادى ضريبة النضال يف مسيرة
مواجهة االستعمار و االمبريالية و الرجعية

.

لن يضع يده يف يدك اال من تشبع بحرقة االسئلة و سبر
اغوار التغيير املنشود على درب التضحيات لن يكون بجنبك اال

االمبريالية وسبل العمل لتحقيق التحرر ســواء الوطني أو
األممي.
وقد شارك احلزب الشيوعي العراقي مبداخلة حول تاريخ
الشعب العراقي ونضاله الالف السنني يف مواجهة االستعمار
القدمي واملتجدد وشدد على ان ما يربو له الشعب العراقي هو
الدميقراطية احلقيقية وسيطرة الشعب العراقي على خيراته
ومــوارده حتى يستطيع العراق اخذ دوره الطبيعي من اجل
ازاحت االمبريالية من على ظهره.

نضال الشعب
الفلسطيني
على مدى عشرات
السنين في مواجهة
االستعمار االنجليزي
واالحتالل الصهيوني
لفلسطين والذي جاء تجسيد
لوعد بلفور والذي اعطى
الصهاينة ما ال يملك
وتحت مقولة ارض
بدون شعب لشعب
بدون ارض

بعد ذلك قمت مداخلة الرفيق خالد حمد منسق التحالف
االوروبي ملناصرة اسرى فلسطني والذي القى كلمة حول نضال
الشعب الفلسطيني على مــدى عشرات السنني يف مواجهة
االستعمار االجنليزي واالحتالل الصهيوني لفلسطني والذي
جاء جتسيد لوعد بلفور والذي اعطى الصهاينة ما ال ميلك
وحتت مقولة ارض بدون شعب لشعب بدون ارض .وبني وذلك
لهدف السيطرة على البترول والغاز وطرق امداداتها وكيف ان
كل مناضلي هذا العالم ضد االستعمار واالمبريالية عبروا عن
ارتباطهم بالقضية الفلسطينية وانخرطوا يف صفوفها بحيث
اصبحت القضية الفلسطينية مقياس ملواجهة االمبريالية.
وبعد ذلك تطرق الرفيق خالد الى وضع االســرى يف سجون
االحتالل ومــن مختلف اجلنسيات وشــرح معاناتهم يف هذه
السجون ومخالفة االسرائيلي لكل القوانني واالعراف الدولية.
وعبر الرفيق من خاللها باسم احلاضرين عن التضامن الكامل
مع االسير االخرس الذي يواجه بأمعائه اخلاوية والكثر من
 90يوما ،سياسية االحتالل االسرائيلي الفاشية املستمرة ضد
ابناء الشعب الفلسطيني بشكل عام واالســرى بشكل خاص،
معتبرا ان االحتالل االسرائيلي من خــال انتهاج سياسية
االعتقال االداري التعسفي يضرب بعرض احلائط جميع
املواثيق الدولية وحقوق االنسان على مراى من العالم اجمع،
وهذا ما يعبر عن اجلوهر االجرامي لالحتالل االسرائيلي

.

وطالب الرفيق املجتمع الدولي املؤسسات الدولية ومؤسسات
حقوق االنسان للتدخل العاجل من إجل انقاذ حياة االسير
االخرس الذي يعاني من حالة صحية حرجة وخطيرة جدا
كما طالب القيادة الفلسطينية بضرورة رفع ملف االسرى
حملكمة اجلنايات الدولية من اجل محاكمة قادة االحتالل على
هذه اجلرائم التي ترتكب بحق االسرى الفلسطينيني وخاصة
يف ظل تفشي وباء كورونا محمال االحتالل املسؤولية الكاملة
عن حياة االسير ماهر االخرس

.

كما اكــد ان قضية االســرى هي قضية الكل الفلسطيني
مطالبا بضرورة التحرك اجلماهيري الواسع يف الوطن والشتات
واملهجر لتشكيل اداة ضغط على االحتالل لالفراج عن االسير
االخــرس ومــن اجــل فضح انتهاكاته وجرائمه بحق جميع
االسرى الفلسطينيني

.

بعد ان ختم الرفيق مهدي اشغال الندوة السياسية تقدمت
الرفيقة امل باحلديث عن الوصلة الفنية املجسدة يف رقصة
الدبكة الفلسطينية الشعبية و املعبرة .بعد ذلــك قدمت
الفرقة رقصات غنائية فلسطينية شعبية ومــأكــوالت من
التراث الفلسطيني

.

وقــد اختتم املهرجان بكلمة تضامنية مع األسير ماهر
األخرس الذي يخوض اضرابا بطوليا عن الطعام يف سجون
االحتالل االسرائيلي

.
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املرأة املناضلة

العدد 383 :

من  10إلى  16نونبر 2020

القطاعات واملنظامت النسائية ألحزاب اليسار تحيي اليوم العاملي للقضاء عىل
حياة بعنو  /مجدولني أنور
الفقر  17أكتوبر 2020

لبت منظمة نساء حزب املؤمتر الوطني االحتادي ممثلة
يف رئيستها الرفيقة فاطمة التامني ،والقطاع النسائي
للحزب االشــتــراكــي املــوحــد الــذي مثلته الرفيقة كرمية
الرمضاني دعــوة وجهها لها القطاع النسائي حلزب النهج
الدميقراطي ونابت عنه منسقته الرفيقة عتيقة الظعيف
للمشاركة يف ندوة عن بعد إلحياء اليوم العاملي للقضاء على
الفقر يوم  17أكتوبر  ،2020حتت شعار" :النضال النسائي
الوحدوي ملواجهة الفقر والقهر وسط النساء والعامالت
الكادحات "
كانت الــنــدوة مــن تسيير الرفيقة فاطمة حــار عضو
السكرتارية الوطنية للعمل النسائي للنهج الدميقراطي
التي قدمت أرضــيــة شرحت فيها حيثيات تخليد النهج

وتداعياتها وتفاقم أوضــاع النساء وازديــادهــا ســوءا ويف
املقابل استغالل الدولة للجائحة واستغالل قانون الطوارئ
من خالل التضييق على القوانني واستغالل قانون الطوارئ
لإلجهاز على مكتسبات الشعب املغربي وكــذا استغالل
الظرفية لتمرير قانون املالية وانعكاسه على أوضاع الشعب
املغربي .شخصت الرفيقة إذن أوضــاع النساء العامالت يف
املعامل والكوابيس التي عشنها حني حتولت هذه املعامل إلى
بؤر للوباء (اللة ميمونة وغيرها )..والعامالت يف القطاع
الزراعي والفالحي ومشاكل االستغالل البشع وحروبهن مع
الباطرونا وحوادث النقل وخادمات البيوت وأيضا استغالل
العامالت املهاجرات يف اسبانيا ناهيك عن العالم القروي
الذي تعرف فيه النساء معاناة مضاعفة من أجل احلياة.

التطلعات وينافيان القوانني الدولية واالتفاقيات املصادق
عليها .وغطت يف تشخيصها بعض مظاهر معاناة العامالت
(الال مساواة يف األجر  -ظروف النقل  -احلرمان من صندوق
التقاعد  -حماية احلــق يف األمــومــة) كما رصــدت معاناة
النساء يف الضيعات الزراعية (مشاكل النقل  -التحرش -
افتقار أمكنة العمل إلى شروط السالمة  -ظاهرة املوقف
والــوســطــاء) يف شبه غياب تــام ملفتشية الشغل عن هذه
الضيعات .وتوقفت عند العامالت املنزليات ومواجهتهن
ملختلف أشكال العنف واحليف يف غياب احلماية القانونية
ناهيك عن تشغيل الطفالت وحتملهن املسؤولية يف وقت
مبكر من حياتهن ،وخلصت الرفيقة إلى أوضــاع النساء يف
القطاع غير املهيكل يف مدونة الشغل قبل وبعد كوفيد 19
وبينت كيف عمقت اجلائحة من فقر النساء يف هذا القطاع.
الرفيقة عتيقة الضعيف  :حتكم االمبريالية وجنب
الرأسمال االحتكاري املغربي تواطؤ مؤسسات الدولة مع
الباطرونا من األسباب األساسية للفقر باملغرب

.

الــدميــقــراطــي لــهــذا الــيــوم حتــت الــظــروف الصحية التي
تعرفها البالد وتداعيات الوباء على أوضــاع كافة الشعب
املغربي والنساء منه على اخلصوص .وطرحت مجموعة من
التساؤالت حول دور القطاعات النسائية ألحــزاب اليسار
يف احلفاظ على املكتسبات التي حققتها احلركة النسائية
طيلة عقود من النضال ،وكيفية توقيف مسلسل التراجعات
التي حتاك ضد الشعب املغربي وضد الطبقة العاملة والنساء
جزء منها ،عبر استغالل ظرفية جائحة كوفيد  19وحالة
احلجر الصحي   وفرض مجموعة من القوانني ،وتساءلت
أيضا عن إمكانية إحداث تغيير ثوري يف هذه الظروف ويف
غياب متلك الطبقة العاملة ألداتها السياسية احلزب الثوري
املدافع عن مصاحلها

.

الفترة األولــى من الندوة خصصت لتشخيص وضعية
النساء بينما همت الفترة الثانية آفــاق العمل وتصور
املتدخالت للمرحلة املقبلة

.

الرفيقة فاطمة الزهراء التامين  :ماذا بعد اسهتداف
الطبقة الوسطى و انتشار ظاهرة التسليع؟

تناولت الكلمة يف البداية الرفيقة فاطمة الــزهــراء
التامني وقفت فيها عند تعريف الفقر وبعض أسبابه كسوء
توزيع الثروة وعدم تكافؤ الفرص يف التعليم وغياب إمكانية
الترقي وتنمية الثروات وغياب العدالة االجتماعية ناهيك
عن استهداف اختيارات استراتيجية للدولة ،واستهداف
الطبقة الوسطى وهو األمر الذي عمق الفوارق االجتماعية
بني الناس إضافة إلــى توحش الرأسمال وانتشار ظاهرة
التسليع (تسليع التربية والتعليم والصحة )...وانعكاس كل
ذلك على الفئات الهشة خصوصا منها النساء .واستشهدت
الرفيقة فاطمة على تدني أوضــاع النساء بتقارير دولية
(األمم املتحدة والبنك الدولي) وأخرى محلية (املندوبية
السامية للتخطيط) كما استشهدت ببعض بنود مدونة
الشغل على عالتها .وتوقفت عند جائحة كوفيد 19

الرفيقة كرمية الرمضاين أي واقع لحماية النساء
العامالت يف القوانني االجمتاعية يف املغرب؟

بعد تناولها للكلمة ركزت الرفيقة كرمية الرمضاني على
واقع حماية النساء العامالت يف القوانني االجتماعية يف
املغرب (مدونة الشغل وقانون العمال والعامالت املنزليات)
والــلــذان اعتبرت الرفيقة انهما ال يرقيان الــى مستوى

وعند تحليلها
ألسباب الفقر
الذي يعاني منه
الشعب المغربي عزت
هذه األسباب إلى  :تحكم
االمبريالية في مصير الدولة
المغربية وخاصة الفرنسية
واألمريكية باعتبار تبعيتها
لهما ،وجبن الرأسمال
االحتكاري المغربي
التبعي وتملصه من
المسؤولية

الرفيقة عتيقة الظعيف منسقة القطاع النسائي للنهج
الدميقراطي بدورها وبعد تشخيصها ألوضــاع النساء يف
املغرب قبل وبعد جائحة كورونا كوفيد  19اعتمادا على
مؤشرات وأرقام رسمية ،قارنت بني أوضاع النساء يف القطاع
املهيكل وغير املهيكل ،أبرزت يف كلمتها كيف عملت الدولة
املغربية على تعميق الــفــوارق الطبقية و تكريس ظاهرة
الفقر بفضل اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها يف صالح
الباطرونا حيث أغدقت عليها من صندوق كورونا وأصدرت
مجموعة من القوانني خلدمتها ومراسيم تسمح لها بتسريح
العمال والعامالت ،ويف املقابل سمحت لها بالتضييق على
العمل النقابي وقامت بكبح وقمع كل االحتجاجات الشعبية
و مبحاكمة ومتابعة نشطائها وافترضت أن ظاهرة الفقر يف
املغرب يف املستقبل ستزداد سوءا إذا لم يتم التصدي لها
ومواجهتها

.

وعند حتليلها ألسباب الفقر الــذي يعاني منه الشعب
املغربي عزت هذه األسباب إلى :حتكم االمبريالية يف مصير
الدولة املغربية وخاصة الفرنسية واألمريكية باعتبار
تبعيتها لهما ،وجنب الرأسمال االحتكاري املغربي التبعي
ومتلصه من املسؤولية  ،ثم تواطؤ مؤسسات الــدولــة مع
الباطرونا وحمايتها سواء بإغداق املال عليها أومترير قوانني
تخدم مصاحلها ضدا على اإلرادة الشعبية

.

أي دور ملنظمات النساء ألحــزاب اليسار ملواجهة
الفقر وسط العامالت والكادحات؟

يف الفترة الثانية من الندوة ويف جــواب الرفيقات عن
سؤال :أي دور ملنظمات النساء ألحزاب اليسار ملواجهة الفقر
وسط العامالت والكادحات ،اعتبرت الرفيقات أن أدوار هذه
القطاعات مرتبطة أساسا بسبب وجودها أي التواجد الدائم
الى جانب العامالت والكادحات ،مع التأكيد على ضرورة
استحضار النوع االجتماعي لوضع البرامج واملخططات
والنضال املشترك من أجل قوانني اجتماعية تشمل جميع
النساء والترافع ملواجهة السياسات العمومية

.

ودعت الرفيقات الى التشبيك وتقوية العمل املشترك
عن طريق التحسيس والتعبئة للقوانني على عالتها داخل
اإلطارات احلقوقية والنقابية والسياسية .كما أحلت على
التواجد والعمل من خــال اجلبهة االجتماعية وتأطير
العامالت والعمال وعموم الكادحات والكادحني من أجل
امتالك أداتهم السياسية .و متكني ودعــوة غير املنتظمني
منهم/هن يف النقابات الــى االنــخــراط يف العمل النقابي
للمطالبة والــدفــاع عــن حقوقهم وحــمــايــة مكتسباتهم
وجددت املتدخالت مطلب إطالق سراح املعتقلني السياسيني
باملغرب

.
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الشباب

الدخول الجامعي 2021 – 2020
إما معركة وطنية كمدخل لبناء النقابة وإما اندثار الحركة

على عكس املواسم اجلامعية السابقة يعتبر الدخول
اجلامعي  2020-2021موسما استثنائيا بكل املقاييس،
فقد أتــى هــذا املوسم يف ظرفية تفاقم األزمــة الصحية

واملتكررة لليسار التقدمي من مختلف مكونات احلركة

الطالبية ،هذا السكون الذي ندفع ثمنه اليوم جميعا.

إن الهجوم على التعليم العالي اليوم بلغ مستويات جد

الناجتة عن فيروس كورونا املستجد والتدبير السيء

متقدمة ،فجائحة كورنا استغلها النظام السياسي أحسن

الداخلية والبوليس السياسي واملخابرات.

استغالل ممكن لتزيل البنود التي لم يكن قــادرا على

للسلطات لها ،وما رافقها من تغول خطير ألجهزة وزارة

تنزيلها يف أوقات أخرى ،لكن أعتقد أن اآلمل يف استرجاع

العدد 383 :

من  10إلى  16نونبر 2020

سعد مرتاح

التعليم عن بعد" وضد تنزيل بنود "قانون اإلطار "51.17

نضاال مشروعا ،خاصة ان بعض املكونات يف بعض املواقع
اجلامعية قد صاغت بالفعل خطوات نضالية ضد هذه
اآللية ودعت املواقع األخرى إلى صياغة خطوات مماثلة،
وبالتالي ميكن اعتبار هذه اخلطوة نقطة ضوء داخل هذا

الوضع السوداوي.

ويف عجزها عــن مالئمة الــدخــول اجلامعي مــع هذه

هذه الواجهة لدورها يف الصراع االجتماعي العام ما زال

لــهــذا على الفصائل الطالبية الــيــوم والتنسيقيات

املستجدات ،لم تــأت وزارة التربية الوطنية والتعليم

قائما رغم تضاءله ،فبرغم هذا الواقع الطالبي الذي

الطالبية الفئوية (على اعتبار أن أبرز خطأ نرتكبه هو

الــعــالــي والــبــحــث العلمي بــأي مقترحات جــديــدة سوى

ميكن اعتباره مأساويا فإن عناصر نهوض حركة نضالية

حصرنا احلركة الطالبية يف الفصائل) أن جتمع شتاتها

مبطالبة املــؤســســات اجلــامــعــيــة وبــاقــي مــراكــز التعليم
العالي باالستمرار يف اعتماد "آلية التعليم عن بعد"
كحل وحيد ،هــذا الــقــرار الــذي لم يرافقه ال تخصيص
مبالغ مالية للطلبة والــطــالــبــات متكنهم/ن مــن شــراء
أجهزة إلكترونية حديثة ملتابعة دروسهم/ن وال لتغطية
نفقات األنترنيت الباهض الثمن ،وال لتوفير مراكز
رقمية حديثة داخل املؤسسات التعليمية متكن األساتذة
واألستاذات اجلامعيني/ات من إعطاء دروسهم/ن يف أفضل
الظروف ،ناهيك عن تسريع تنزيل مختلف بنود قانون
اإلطار  51.17املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث

ا لعلمي .

ويف تفاعل مع كل هــذه املستجدات ،حاولت احلركة
الطالبية مــن موقعها اتــخــاذ أشــكــال نضالية ملواجهة
هــذه املخططات ،لكن ضعف طريقة اشتغالها والــفــراغ
التنظيمي الــذي تعرفه نقابة االحتــاد الوطني لطلبة
املغرب ألزيد من  40سنة جعلها عاجزة عن صياغة برامج
نضالية قــادرة على استيعاب هــذه التطورات ،فاكتفت
بــردات فعل أحادية  -ال أظــن أنــي سأبالغ إن قلت عنها
عشوائية  -يف بعض املواقع اجلامعية ،هذه الردات التي
لم تخلق ال التفافا طالبيا عليها وال إشعاعا إعالميا وال
حتى اهتماما من طــرف القوى املناضلة ،ناهيك عن أن

طالبية عارمة كامنة يف هذا الواقع بحد ذاتــه ،ومــادام

بأقصى سرعة ممكنة ،عبر الدعوة لعقد لقاء طالبي

املجتمع منقسما إلــى طبقات إحداها سائدة واألخــرى

وطني شامل ،لقاء يسوده االحترام وقبول اآلخر ،لقاء

مسحوقة فستوجد مقاومة وصراع وحركة يف كافة حقول

يــســوده تقبل جميع وجــهــات النظر املــطــروحــة ،وجمع

هذا املجتمع ،و ستبقى احلركة الطالبية عامال مهما ايف

املشترك بينها يف ورقة واحدة مؤطرة لنضاالت احلركة

الصراع الطبقي الراهن.

وم ــن ه ــذا املــطــلــق ميــكــن اعــتــبــار الــنــضــال ضــد "آلــيــة

األساليب التقليدية التي اعتادت جميع الفصائل دون
استثناء اتباعها دون أدنــى جتديد فيها يف كل دخول
جامعي لم تستطع مواكبة دخول جامعي بحجم دخول

هذه السنة.

إن مــا أكــدتــه شبيبة الــنــهــج الــدميــقــراطــي وفصيلها
الطالبي اليسار التقدمي على ضرورة استرجاع التنظيم
وإعــادة بناء النقابة الطالبية يف أقرب وقت قبل ضياع
اآلوان ،هو ما يتأكد االن بامللموس ،فاحلركة اجلماهيرية
القطاعية غــيــر املنظمة لــن تستطيع أب ــدا يف أوقــات
األزمــات أن تواجه املخططات الطبقية التي تستهدف
حقلها اخلــاص ،بل ولن متلك حتى عنصر املبادرة الذي
يعتبر بــديــهــيــا ،فــفــي وقــت األزمــــات مــن ال تنظيم له
يندثر ،فكيف ميكن حلركة جماهيرية ال متتلك ال قيادة
متجانسة وال برنامجا نضاليا وملفا مطلبيا موحدا
واضحا وال فروعا وقواعد مناضلة وال جلان أبحاث قادرة
على القيام بــدراســات نقدية علمية للمخططات التي
تستهدف قطاعها وصياغة البديل الدميقراطي الشعبي
املمكن ،كيف ميكنها أن تواجه النقيض الطبقي يف ظرفية
األزمـــة؟ (الــتــي كــمــا يعلم اجلــمــيــع هــي ظــرفــيــة تتميز
بتسارع وتيرة االحداث وترابطها) .إال أن السكون وعدم
حتمل املسؤولية لألسف هو ما قوبلت به الدعوات اجلادة

كيف يمكن
لحركة جماهيرية
ال تمتلك ال قيادة
متجانسة وال
برنامجا نضاليا وملفا
مطلبيا موحدا واضحا
وال فروعا وقواعد مناضلة
وال لجان أبحاث قادرة على
القيام بدراسات نقدية
علمية للمخططات التي
تستهدف قطاعها
أن تواجه النقيض
الطبقي في ظرفية
األزمة

على الصعيد الوطني ،تتوج ببداية التشكيل األجهزة
التنظيمية احمللية والوطنية يف آن واحد لالحتاد الوطني
لطلبة املغرب ،أجهزة تستوعب اجلميع بغض النظر عن
املرجعيات األيــدولــوجــيــة واالخــتــافــات يف التقديرات
الــســيــاســيــة ووضـــع يف احلــســبــان أن مصلحة اجلماهير
واحلــركــة الطالبية فــوق أي اعــتــبــار ،أجــهــزة تنظيمية
متطورة قادرة على استيعاب التطورات الكمية والنوعية
التي يفرضها الــقــرن  ،21كــل هــذا يــؤدي يف نظري إلى
التفكير يف بناء أوطــم كمركزية طالبية ينضوي حتت
لوائها جمعيات ونقابات وتنسيقيات طالبية مهيكلة،
فآخر اإلحصائيات تشير إلى أن هناك أزيــد من مليون
طالب(ة) اليوم ،وإذا أردنــا فعال متثيل أكبر قدر ممكن
من هؤالء الطلبة والطالبات فالبد من إبداع شكل جديد
قادر على احتوائهم/ن .غير هذا فإننا نحكم على احلركة
الطالبية بالركود التام( ،رغم أنه نظريا ال ميكن إقبار

حركة يخلقها تناقض ال زال قائما).

إذن مما سبق ميكن اعتبار أن هذه اللحظة إما حلظة
جمع الشتات والتدشني النطالق نوعي للحركة الطالبية
عن طريق معركة وطنية ضد قانون اإلطار و"آلية التعليم
عن بعد" وهي معركة نفسها ستشكل الصيغ التنظيمية
الكفيلة بإعادة استرجاع أ.و.ط.م كنقابة لكل الطالب
والطالبات وإما حلظة احتضارها (وأمتنى أال أكون قطعيا

يف هذا الرأي).
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الثقافية

املالئكة ال تتحدث لغة الشياطني

عبد اهلل البقالي

بــالــرغــم م ــن ك ــل احلــنــن ال ــذي

احلــقــيــقــيــة .ويف احلـــــاالت األق ــل

مــن اعــلــى ،وال ــذي يلمع يف أعاليه

يشدني إلــى املــاضــي ،فأنا ال اجــده

تطرفا،أن تبني قارات ممتدة جنبا

بريق عينني مليئتني باملساملة ،وال

زمــنــا جــمــيــا وال جــذابــا .فــايــامــه

إلى جنب احلياة األخــرى ،فتتحول

أثر فيهما لغير الرغبة يف حياة أقل

شاحبة ،وانتظاراته كانت طويلة

االنتكاسة إلى نصر مدو ،و يتحول

قسوة و اكثر ألفة و محبة.و بعد ان

تبدو بدون نهاية .والكبرياء وحده

الــصــد والــهــجــران يف األول ــى إلــى ما

تنتهي مراسيم القصاص والتدمير

كان مينع الفقر من إشهار بياناته،

يصل حد الهيام و التوسل .ويصير

النفسي مــن اجــل إعـــادة االعتبار

واالنفة كانت تصنع رفعة تستطيع

الــتــجــاهــل و الــنــكــران جنــمــا اوحــد

للنظام يف مواجهة الفوضى ،سيجد

أن تــطــمــس كــل الــشــواهــد املليئة
باحلاجة ،و املــرددة ألصداء البؤس

التي كانت تتردد يف كل مكان.

ساطعا بال مثيل.

هكذا كانت عيون أبناء الفقراء
واحملرومني تنظر إلى بنات األعيان

لكن بــالــرغــم مــن كــل ذل ــك ،فقد

ورجــال السلطة بتلك األلفة التي

كان هناك غنى .وهي املرة الوحيدة

تشي بــتــعــارف وطــيــد ،علما أن أي

الــتــي لــم يــكــن الــتــرف فيها يقاس

واحـــد منهم لــم يــتــجــرأ يــومــا ولــو

بــحــجــم املــكــاســب املـــاديـــة .و ألن

مــرة للتحدث إليهن ،حتى و إن كن

مصدره لم يكن العالم املمتد قبالة

زمــيــات يف الفصل الــدراســي.وهــم

الــعــن ،بــل كــان يف اجلــهــة النقيض

حــن كــانــوا ينظرون إليهن ،فليس

لها ،فــا تــراه إال بصيرة متوقدة،

من باب االستطالع أو التطلع لبناء

أو خيال جامح تــواق ،كانت بساط

صـــرح حــيــاتــي مــن شــانــه أن يقيم

الواقع أضيق من أن تفسح لريشاته

عمرانا ما .فقد كانت تلك حماقة

مــتــســعــا لفسيفسائه املــشــكــل من

معروفة الــعــواقــب ،و ال ميكن معها

ألـــوان بــا تــعــداد .كما ان وضاعة

التكهن بحجم و عدد األطراف التي

احلــيــاة وطاقاتها كانت أضعف من

ستنتصب مطالبة برد االعتبار يف

ان متــده بالصالبة التي يحتاجها

حال حدوث اختراق كهذا.

إلقامة عمرانه السامق الذي يناطح

الالمحدو.

سيبدأ األمر حتما باملدرس الذي
سيرتسم االستنكار على نظراته،

وألن احللم أنـــواع ،واتعسه ذلك

والذي قبل أن يتحدث ،سيكون قد

الــذي يضيق به املكان .وألن احللم

قــال كل شئ بنظراته املتنقلة بني

غــيــر قــابــل للمنازعة ولــلــمــصــادرة

مشهدين متناقضني .سيستعرض

مــا دام انــه الــكــون اخلــالــص للحالم

مظاهر الفخامة مل ــرات عــدة قبل

التقوم فيه غير مشيئته وإرادتــه،

أن يتوقف قبالة مشهد مغرق يف

فقد أمكن لكل من كانت تفصله عن

الــوضــاعــة..بــن مــعــرض الــتــرف و

احلياة مسافة ،ان ميد ساللم توصل

األبهة ،و األسمال القذرة التي لن

ألبــعــد ممــا كــانــت تــتــيــحــه احلــيــاة

يشفع معها وجه طفولي بريئ يظل

وجع االنتظار

اجلاني بعد ان يغادراملدرسة فتيانا
وشبابا ورجاال عتاة سيتركون فيه
اثرهم املتجاوزللزمن،و سيكون دائم
احلضور كلما خفق القلب على ايقاع
نسيم الــهــوى .وسينتهي االم ــر يف
البيت باحتفاء آخر ،طقس تختلط
فيه االيقاعات التي تعزفها العصي
بأصوات كــورال متنافسة حــول من
ســيــكــون االكــثــر ارتــفــاعــا ،واألكــثــر
ترهيبا .ويختتم كل ذلك مبوعظة
سيتطوع بها االكثر لطفا ،و تتولى
تصحيح قــراءة إحداثيات خريطة
يفترض يف قارئها أن يكون مجردا
مــن األحــاســيــس .وعليه أن يــدرك
دائما أنه يف مستنقع الوضاعة ،ال
يجوز أبدا للشياطني ان تتحث إلى

املالئكة.

عاالم حني يتحرك ففقط لكي
يــضــيــق أك ــث ــر ،فــهــو يــنــكــمــش،و يف
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الثقافة و التغيري

القراء
من القارئ إىل ّ

نورالدين مو عابيد

لعل من ظواهر اللغة الطريفة ،ظاهرة الفروق التي نالت
بعض احلظوة لدى القدامى ..وكدنا يف هذه السطور أن نحاول

و(القراء).
متييز(القارئ)،
ّ

ال جــرم أن بينهما ثــوابــت ومــتــغــيــرات ،فــأمــا األول ــى فمن
بينها أنهما يــرتــادان أصقاع الفكر املختلف مما يثري أطر
يغدو مخياال إلى حد
كل ،املرجعية ،فيجمح اخليال حتى
َ
أن الــقــراءة تضحي قبل املــاء والــهــواء أحــيــانــا ،السيما إذا
املترجمات التي هي أصــل احلضارة/
استحضرت املــقــروءات
ِ
ات اإلنسانية .ومن املفجع أن أعداء التاريخ مازالوا يكفّ رون
الترجمة .والسعيد هو ذلك الذي ينوع مقروءاته متأرجحا
بني اآلداب والعلوم والفنون ...ألن ذلك سيمنحه عينا ثالثة،

وأذنا ثالثة أيضا.

ومن املأثورات أن أحدهم متنى املوت بعد أن فقد بصره ألنه
لن يجد من يقرأ يف حضرته .واضطر جنيب محفوظ إلى

االستقواء بابنته قارئة..
قرائي يقود
القراء يقرأ َوفق مشروع
وأما املتغيرات فهي أن
ّ
ّ
إلى بناء تصور استنادا إلى التراكمات الكمية التي تتحول إلى
تراكمات كيفية حسب قواعد اجلدل ..وذلك بإعماله آليات
تنسيب املعرفة ،وال إطالقيتها ،بله
القراءة الناقدة املعتمدة
َ
القراءة املتكثرة .يقول" :Todorovإن القراءة الثانية إبداع
ثان " ،حتى دفع األمر Écoإلى أن يعيد قراءة نص واحد مئتي
ٍ
مرة( ،)200ويف كل قراءة كان يكتشف ما لم يكتشفه يف التي
قبلها ..ويذكر جميعنا اعتراف ابن سينا "قرأت كتاب أرسطو
الفارابي
أربعني مرة ،ولم أظفر بشيء حتى وقع يف يدي كتاب
ّ
(يف أغراض ما بعد الطبيعة" ).

تراحعه تضيق معه املساحات،ليتم

.

الــوحــيــد للمعاندة .وان املــصــادرة

القراء ال يهادن وال يخاتل إذ هو
ومن البداهات أن صاحبنا
ّ

اكــتــشــاف أن احلــلــم ه ــو الــســبــيــل
تكبر اكــثــر حلــد ان االنــفــاس حني
تلفظ ال جتــد مــدى متــضــي إلــيــه.
ووحـــده ن ــداء احلــلــم يشق طريقه
مــحــرضــا عــلــى الــعــبــور أل ــى قــاراتــه

املمتدة بال حدود.

ّ
َ
والقارئ ،فإذا
ويف الستقالليته وحجاجيته اللتني يتقاسمهما
واع ،متطلع إلى التغيير بعد أن أجنز
املفرد قد حتول إلى جمع ٍ

مهمة التفسير.

ومن املسلمات أن النصوص التي تسعف هذا املنحى ،هي
النصوص املنجبة ،الولود ،اخلالدة املخلّدة بقيمها الكونية،
تسائل آهات
املوغلة يف سراديب جوهر اإلنسان ،وأقبيته التي
ِ
هذا اإلنسان وأنّاته ..لهذا وذاك ،ال مناص من تعزير القراءة
املنهجية وتوقيرها إن نحن طمحنا إلى حفظ ماء الوجه.

حلسن شكري

هي ...

هذي الصحراء

معا نكسر جدار الصمت

قافلة تهوى املسير

حتتوي قلبي

نخلد للشوق ذكريات

تعبر على جسدي

كنخلة بال كرب

نعبر متاهات الوحدة

وهذا القلب املوجوع

أعاند كل هذا الريح وحيدا

مبجاديف من نور وسالم

تضرم نار الشوق يف مهجتي

أقايض الوجع باالنتظار

ليس السعي يف احلب..

وتأخذ قبس اللقاء بعيدا

يخنقني هذا احلنني خلف الضياع

وميض برق وهلوسات

حيث السواد والال شيء

وتربكني الذكرى كالوجع

بل موت بطيء حني الغياب

وقــد صــدق ابــن خــلــدون حــن قــال "علم بكيفية" ،فليست
الكمي يف النصوص ،بقدر ما هي يف تصنيفها،
العبرة بالبعد
ّ
ومتييزها ،وتنخيلها ..بل إن كفاية التشذير تفرض جدواها
إذا ما تعلق األمــر بالنصوص املدرسية ،والسيما من وجهة

حتيينها ،دومنا تناسي عالقة القراءة بالكتابة.

فالكاتب ق ــارئ بــالــضــرورة ،ولــكــن ليس كــل ق ــارئ كاتبا،
مبعنى أن تلك العالقة جدلية ،غير ميكانيكية ،لها طقوسها

ومحايثاتها .
ِ

أخيرا ،نرجو أن نقارب " الكتابة " يف فرصة أخرى.
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تمتة مقال الحق يف الدواء
وبالرغم من احلديث عن مجهودات الدولة يف تخفيض ثمن الدواء باملغرب فإن هاته املجهودات ضعيفة جدا
ألنه ليست هناك إرادة سياسية خلفض ثمن األدوية ويبني اجلدول التالي التخفيضات التي همت ثمن الدواء
يف املغرب حيث أن  56%لم ينخفض ثمنها.
قيمة انخفاض ثمن الدواء في الصيدليات الخاصة وصيدليات
المستشفيات
ثمن البيع للعموم في الصيدليات
ثمن البيع في صيدلية المستشفى
الخاصة
أدوية جديدة في
السوق المغربية

390

7,35%

0

0

أدوية لم يتغير ثمنها

2970

55,95%

114

2,15%

519

9,78%

1123

21,16%

556

10,47%

3142

59,19%

570

10,74%

711

13,39%

205

3,86%

144

2,71%

50

0,94%

37

0,70%

48

0,90%

37

0,70%

5308

100,00%

5308

100,00%

الثمن انخفض بأقل
من درهم
االنخفاض بين درهم
و  10دراهم

االنــخــفــاض بين 10

دراهم و 100درهم
االنخفاض بين
و 500درهم
االنخفاض بين
و  1000درهم

100

500

االنخفاض بين 1000
و  1100درهما

المجموع

خال صة :
هــذه الوضعية تترجم
"الــعــجــز الــكــبــيــر لــولــوج
MEDICAMENT
NOUVEAU
SUR LE
الساكنة املغربية للدواء،
MARCHE MAROCAIN
وهـــو عــجــز يــتــفــاقــم مــع
TAUX DE BAISSE 0%
املستوى املرتفع ملساهمة
BAISSE DE MOINS DE 1
األسر يف نفقات الصحة،
DH
 BAISSE ENTRE 1 DH ETوالـــتـــي ت ــن ــاه ــز ح ــوال ــي
10 DH
 48يف املــائــة ،يف الــوقــت
 BAISSE ENTRE 10 ETالذي يبلغ فيه املتوسط
100 DH
 BAISSE ENTRE 100 ETالعاملي  25يف املائة" .ومع
ضــيــق الــســوق الــداخــلــيــة
500 DH
 BAISSE ENTRE 500 ETلــأدويــة يتزايد تفاقما
1000 DH
"بــفــعــل نــظــام للطلبيات
 BAISSE ENTRE 1000 ETالعمومية بــدون أهــداف
1100 DH
مــحــددة تــطــرح الــعــديــد
مــن الــتــســاؤالت املرتبطة
TOTAL

بــــــاحــــــتــــــرام قـــــواعـــــد
املـــنـــافـــســـة ،والــــتــــي ال
تضطلع بــدورهــا الكامل
كــمــنــظــم ومــقــن لــلــســوق
الوطنية للدواء".
ومــن جــهــة أخـــرى ،فــإن
الــســوق يتحكم فيها 15
مــخــتــبــرا بــنــســبــة  70يف
املائة من حصص السوق،
أمـــــا ب ــال ــن ــس ــب ــة لــبــعــض
الــفــئــات الــدوائــيــة فإنها
ج ــد مم ــرك ــزة م ــع وج ــود
اح ــت ــك ــارات ثــنــائــيــة ،أو
احـــتـــكـــارات قــلــة حتــتــل
وضعية شبه هيمنة ،مع
غــيــاب ســيــاســة عمومية
حقيقية للدواء .

تمتة مقال الحالة الوابئية ابملغرب
عالمات مرضية بالنسبة لألشخاص الذين ُيعاجلون داخل منازلهم،
فإنهم مطالبون بزيارة الطبيب يف أقرب وقت ،خصوصا يف حالة ارتفاع
درجات احلرارة أو ظهور تعقيدات على مستوى جهاز التنفس

.

وضع املنظومة الصحية ابملغرب
يعاني القطاع الصحي العمومي باملغرب ضعفا شديدا و اختالالت
كبرى نتيجة اختيارات وسياسات الدولة لتدبير القطاع على مر
سنوات

.

يعد أول مؤشرعلى الوضع الكارثي بالقطاع هو النقص احلاد باملوارد
البشرية و يف مقدمتها األطباء األطر التمريضية حيث سجل الدكتور
عزيز غالي رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف تصريح له أن
القطاع يعرف خصاص يقدر ب  17000طبيب/ة و  23000ممرض/ة
كما نضيف أنه ال تتعدى الكثافة الطبية و التمريضية نسبة  0.6يف
املائة أي إطار صحي لكل عشرة االف مواطن/ة

.

بينما نعتبر املؤشر الثاني هو تدبير ميزانية القطاع الصحي التي
كانت نسبتها من امليزانية العامة للدولة يف سنة  1979هي  7,3يف املائة
وتقلصت نسبتها بحلول سنة  1984عقب تطبيق سياسة التقومي
الهيكلي لتبلغ  3,2يف املائة أما حاليا فتبلغ نسبتها ما يقارب  6يف
املائة وهو رقم بعيد كل البعد تصرح به املنظمة العاملية للصحة حيث
توصي الدول بتخصيص نسبة  9يف املائة من امليزانية العامة الشيء
الذي يعتبر دليال قاطعا على توجهات الدولة نحو التخلي عن القطاع
الصحي العمومي لصالح اخلصوصي

.

واملؤشر الثالث هو عدد األســرة باملستشفيات حيث بلغ عددها
بسنة  2000يف القطاع العام  29000سرير والقطاع اخلاص 3000
سرير بينما بلغ عددها حاليا بالقطاع العام  22000و القطاع اخلاص
 10000سرير مما يؤكد مرة أخرى التوجهات التي تنهجها الدولة يف
القطاع الصحي العمومي

.

يف نفس السياق تشير اإلحصائيات الرسمية لــوزارة الصحة أن
اخلصاص يف صفوف األطر التمريضية يبلغ  22ألف إطار يف الوقت

الذي فشلت كل السياسات الترقيعية التي نهجتها الدولة يف قطاع
الصحة ومنها التعاقد مع اخلاص ,خصوصا أن القطاع يشهد مغادرة
حوالي  2400إطار ( استقالة أوتقاعد) مما يجعل القرار احلكومي
القاضي بتخصيص  5500منصب مالي للقطاع بزيادة تقدر ب 1500
منصب ضعيف و ال يكفي لسد متطلبات القطاع الصحي خصوصا مع
األزمة الصحية التي يشهدها املغرب

.

أما فيما يخص البنية التحتية للصحة العمومية فبفعل اإلهمال
الذي تعرضت له لسنوات بسب السياسات الترقيعية التي نهجتها
الــدولــة يف قطاع الصحة العمومي بــات يعرف افتقارا للتجهيزات
ومعدات العمل وقلة األدويــة و املستلزمات الطبية و التي تعتبر من
أكبر األزمات التدبيرية بالقطاع الشيء الذي أكدته اجلامعة املغربية
حلقوق املستهلك بتحذيرها من نفاذ أدويــة البروتوكول العالجي
املنزلي من الصيدليات و خاصة "فيتامني سي" و "زناسكني" أو " الزنك"
مما يشكل دليال على ضعف استراتيجية وزارة الصحة يف توفير
األدوية للمواطنني/ات

.

توقعات املندوبية السامية للتخطيط بخصوص الحالة
الوابئية ابملغرب
صرحت املندوبية السامية للتخطيط يف حتليل وبائي أجنزته
مديرية التوقعات واالستشرافية حــول" :الوضع الوبائي لفيروس
كوفيد -19وآفاق تطوره يف املغرب بحلول نهاية  "2020أن عدد حاالت
اإلصابة يف املغرب سيستمر يف الــزيــادة ،خــال األشهر املقبلة ،مع
تذبذب خالل الزمن ،لتتراوح يف نهاية شهر دجنبر املقبل ،ما بني 229
ألف حالة إصابة كحد أدنى ،و 475ألف حالة إصابة كحد أقصى.
وعلى املستوى اجلهوي ،ووفقا لتوقعاتها ،املستندة إلى اجتاهات
التطور الوبائي احلالية ،حــددت الــدراســة أربــع مجموعات ،أولها
الدارالبيضاء – سطات ،وستكون فيها "مخاطر عالية" ،حيث ينتظر أن
تكون هناك زيادة كبيرة يف احلاالت املصابة مع احتمال جتاوز 2000
حالة ،يوميا ،يف نهاية العام ،ما سيتطلب تطبيق تدابير صارمة.

وتضيف املندوبية ،أن املجموعة الثانية ،ستكون يف "وضــع غير
مستقر" ،وتضم كال من الرباط – سال – القنيطرة ،ومراكش – آسفي،
إذ أكدت حيث سيكون الوضع فيهما متقلبا ،وميكن أن تنطلق موجة
أشد من الوباء يف أي وقت ،ما يتطلب اإلبقاء على إجراءات االحتواء
اجلزئي احلالية "

.

أما املجموعة الثالثة ،التي تضم جهتي فاس – مكناس ،وطنجة
– تطوان – احلسيمة ،فيتوقع أن يكون تطور عدد حاالت اإلصابة
فيهما ،يوميا ،مستقرا ،مع " احتمالية التحكم الشامل يف الفيروس"،
بشرط احلفاظ على تدابير احلماية الذاتية ،واحلواجز.أما يف باقي
اجلهات ،فأكدت املندوبية أن الوضع يوحي بوضعية ميكن السيطرة
عليها

.

املغرب و لقاح ضد كوفيد 19
وقــع املغرب على اتفاقيتني بخصوص استفادته من اللقاح ضد
كوفيد  19مع شركتني  Sinopharmالصينية و  R-Pharmالروسية
حيث يشارك املغرب يف املرحلة الثالثة من التجارب السريرية متعددة
املراكز التي أجرتها شركة  Sinopharmالصينية .تشارك خمس دول
يف هذه التجارب :الصني واإلمــارات العربية املتحدة وبيرو واملغرب
واألرجنتني .وشملت التجارب السريرية  600متطوع مت إرسالهم
إلى ثالثة مستشفيات :املستشفى اجلامعي بالرباط والدار البيضاء
وكذلك املستشفى العسكري بالرباط .كما أعلن وزير الصحة أن هذه
التجارب ستنتهي يف  15نونبر  ،وأنه من املقرر توفير اللقاح احملتمل يف
دجنبرأو يناير 2021

.

وقــد صــرح املغرب بــأن عملية تنظيم تطعيم ستشمل  80٪من
استنادا إلى البيانات املأخوذة
األشخاص فوق سن  18على مدى  4أشهر.
ً
من ساعة  HCPالسكانية التي تظهر إجمالي عدد السكان البالغ 36
عاما ميثلون  ٪ 33.6من السكان .و جتدر
مليونًا ومعرفة أن أقل من ً 18
ً
معرضا للخطر
اإلشارة أن أول من سيتم تطعيمهم سيكون األشخاص
والسيما املهنيني الصحيني ، ...واألشخاص املصابني بأمراض مزمنة
عاما و الباقي يف املرحلة الثالثة
والذين تزيد أعمارهم عن ً 65

.
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األخرية

الجزائر

من  10إلى  16نونبر 2020

من وحي األحداث

الشعب يقاطع استفتاء الدستور املؤسس ل " الجمهورية امللكية ''
محــــمد شاعــــــــر

عرفت اجلــزائــر يــوم الــفــاحت مــن نونبر
 2020تنظيم االستفتاء حــول الدستور
اجلديد ،الذي جاءت الدعوة إليه يف سياق
محاوالت النظام اجلزائري االلتفاف على
املطالب املشروعة للشعب اجلزائري  ،والتي
تبلورت خــال نــضــاالت احل ــراك الشعبي
اجلزائري الذي دام أكثر من سنة يف شكل
مــظــاهــرات عــارمــة عــامــة وأخـــرى لطالب
اجلــامــعــات طيلة أيــام الــثــاثــاء واجلمعة
من فبراير  2019إلى مارس  ،2020والذي
أبــان عن الطاقات النضالية الكامنة لدى
الشعب اجلزائري ،وعن وعي سياسي جتلى
يف مقاومة مستمرة للمحاوالت املتعددة
للنظام الخــتــراق احلــراك الشعبي ووضع
حد له ،وزرع بــذور التفرقة بني مختلف
الشرائح واحلساسيات الشعبية واملدنية
والسياسية املنخرطة فيه .وكــانــت أولــى
مــحــاوالت االلــتــفــاف ،التضحية ببعض
عناصر النظام والزج بها يف السجون للظهور
مبظهر امللبي ألحد مطالب احلراك املمثلة
يف القضاء على الفساد ،ثم إعالن بوتفليقة
لعدم تقدمه للترشح لعهدة خامسة ليظهر
النظام وكأنه استجاب للحراك الذي رفع
شعار ال للعهدة اخلامسة .و مع استمرار
احلــــراك اضــطــر الــنــظــام إلـــى التضحية
أيضا ببوتفليقة الــذي أعلن تنحيه عن
السلطة الرئاسية يف أبريل  2019ليتولى
عبد القادر بن صالح الرئاسة املؤقتة إلى
حــن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة
التي حدد الدستور السابق أن ال يتجاوز
تاريخ إجرائها  90يوما بعد شغور املنصب
 ،لكن اشتداد الرفض ملناورات النظام أجلت
االنتخابات ملا يزيد عن 7أشهر لتجري يف
دجنبر  2019بنسبة مشاركة ال تتعدى
 40يف املائة رغم كل أساليب النظام لرفع
نسبة املشاركة  ،مما يعكس حركة الرفض
الواسعة من طرف احلــراك الشعبي الذي
اعتبر هــذه االنتخابات مــنــاورة جديدة
للنظام إلدامة سيطرة ركائزه على السلطة،
وال يلبي املطلب الشعبي الواسع أي إسقاط
كل رموز ه وإبعاد كل شرائح اله التي ساهمت
يف استمرار وضعية االستبداد العسكري
 .وإذا كــانــت جائحة كــورونــا قــد أنقذت
النظام من سقوط وشيك بعد أن فرضت
إجراءات احلجر الصحي توقف املظاهرات
الشعبية األسبوعية ،فإن موقف احلراك
الشعبي ظل ثابتا ومستمرا ،وابانت عنه
عملية االستفتاء األخير حول الدستور
اجلديد الــذي عرضه الرئيس اجلزائري
عبد املجيد تبون ووضعته جلنة معينة
من طرفه ولــم يشارك الشعب اجلزائري
يف اختيارها بل كان يرفض بعض أعضائها
الرتباطهم بركائز الــنــظــام .لقد ابــرزت

العدد 383 :

احملاولة أن طبيعة األنظمة االستبدادية
ال تعي أن مــدى رد الفعل الشعبي ليس
قصيرا وميتد طويال يف الــزمــان ،وأطــول

الــقــانــون واملــؤســســات واحل ــري ــات وتـــوازن
السلطات ،وهي عناصر يفتقدها مشروع
الــدســتــور املــعــروض عــلــى اســتــفــتــاء فــاحت

ممــا يــتــوقــعــون ،وال يتوقف على حلظة
عنفوانه القصوى ،بل يولد وعيا يستمر
ألجــيــال وينتفض يف حلــظــات تسمح بها
السياقات السياسية واملادية واالجتماعية،
ويتمظهر يف كل حلظة بأشكال مختلفة
يف نوعيتها ودرجــة حدتها .وهــذا ما عبر
عنه الشعب اجلزائري يف حلظة االستفتاء
الدستوري ،الذي اختار النظام تاريخ فاحت
نونبر ذكرى انطالق الثورة اجلزائرية على
االستعمار الفرنسي للتمويه لالستفادة من
رمزية الذكرى سياسيا يف هذا االستحقاق
االستفتائي .لكن احلــراك الشعبي جعلها
ثورة سياسية جديدة إلعالن أنه ال بديل
عــن احلــريــة والــدميــقــراطــيــة احلقيقية
والعدالة االجتماعية .هذه الثورة السلمية
السياسية هي ما حدث يف فاحت نونبر 2020
مــن مقاطعة غــيــر مسبوقة الستحقاق
انتخابي يف البالد ،األمر الذي لم تستطع
معه السلطات ســوى التسليم بــه حيث
أعلنت األرقام الرسمية أن ما يقرب من 77
يف املئة من املسجلني يف اللوائح االنتخابية
قد قاطعوا االستفتاء الدستوري ،وأن فقط
أقلية ضئيلة ال تتعدى  23,7يف املئة من
املسجلني هم الذين زاروا مراكز التصويت
على مشروع الدستور .ويأتي هذا الرفض
الشعبي الــواســع الــذي جتلى يف املقاطعة
الواسعة لالستفتاء نتيجة رفض احلراك
الشعبي للصيرورة السياسية واملؤسساتية
التي حتكمت السلطة القائمة يف مختلف
مراحلها منذ بدء احلــراك ،ولــم تكن فيها
استجابة للمطالب األساس للحراك ومنها
التنحي الكلي للسلطة السياسية والتغيير
اجلــذري أي إبعاد الطبقة السياسية التي
حكمت البالد منذ  1962والتزام العسكر
بثكناته وعــدم تدخل قيادته يف الشؤون
السياسية ،وحتقيق الدميقراطية ودولة

نــونــبــر .لــقــد اعــتــبــر نــشــطــاء احلــــراك أن
مشروع دستور تبون يؤسس لنظام ميكن
اعتباره "جمهورية ملكية" يتمتع فيها
الرئيس بسلطات ملكية تغيب فيها اإلرادة
الشعبية احلقيقية والتوازن بني السلطات
التشريعية والتنفيذية .وتتجلى هذا
الصالحيات امللكية للرئيس يف مضامني
املادة  84من الدستور ،التي تعطي للرئيس
ممارسة السلطة السامية والقيادة العليا
للقوات املسلحة وسلطة إرسال هذه القوات
إلى اخلــارج  ،وتقرير السياسة اخلارجية
وتوجيهها ورئاسة مجلس الــوزراء وتعيني
الــوزيــر األول أو رئيس احلكومة  ،وتولي
السلطة التنظيمية وحق العفو واستدعاء
الهيئة الناخبة وإق ــرار إجــراء انتخابات
رئاسية سابقة ألوانــهــا .ويعطي الدستور
للرئيس يف نفس املـــادة اخــتــصــاص عقد
املــعــاهــدات الــدولــيــة واملــصــادقــة عليها
وتعيني الــســفــراء واملبعوثني فــوق العادة
لــلــخــارج وتــســلــم أوراق اعــتــمــاد املمثلني
الــديــبــلــومــاســيــن األجــانــب يف اجلــزائــر.
وإضافة إلى تعيني السفراء خول الدستور
للرئيس سلطة التعيني يف عــدة وظائف
سياسية ومدنية وعسكرية ،ومنها املناصب
املــقــتــرحــة يف مجلس الـــــوزراء ،ومناصب
الرئيس األول للمحكمة العليا ورئيس
مجلس الــدولــة واألمـــن الــعــام للحكومة
ومحافظ بنك اجلزائر والقضاة ومسؤولي
أجهزة األمن واألعضاء املسؤولني السيرين
لسلطة الضبط ،ومتعه بسلطة قرار حالة
االستثناء

.

لــهــذا ولــغــيــره م ــن ســيــاســات الــنــظــام
قاطع الشعب اجلزائري االستفتاء ،وأبلغ
احلاكمني أنه يعي مناوراتهم منذ انطالق
احلــراك الشعبي ،ومنها وعيه أن مشروع
دستورهم يؤسس لنظام استبدي هجني

.

الفكر الديين جزء من
البنية الفوقية للمجمتعات
التيتي الحبيب

منذ انــحــال املشاعة البدائية اصــبــح تاريخ
املجتمعات البشرية تاريخ صراع الطبقات .وصراع
الطبقات يتمحور حــول إنــتــاج وتــوزيــع الــثــروة
بــاالعــتــمــاد على عاملني مــحــدديــن وهــمــا قوى
إنتاج تلك الثروة وعالقات انتاج لضبط ملكية
وسائل االنتاج وفائض الثروة املنتجة .إذن ،صراع
الطبقات يتمحور يف محصلة التحليل على امللكية
اخلاصة .وقد كانت قوى اإلنتاج يف تلك احلقب
أكثر ارتباطا بالطبيعة ومــوادهــا اخل ــام .فكان
لزاما ومن ضرورات األمور ان تكون عالقات االنتاج
عبارة عن عملية انعكاس يف البنية الفوقية لتلك
املجتمعات اختلط فيها ما هو جتريدي تأملي وما
هو مــادي جتريبي .كان احلق يف امللكية اخلاصة
ومــن لــه احلــق يف التمتع بها او حتــوزهــا يحتل
املكانة احملورية يف هكذا عالقات اإلنــتــاج .هذه
هي القاعدة املادية التي تأسست عليها مجمل
البنية الفوقية لتلك املجتمعات اخلارجة للتو
من احلقبة الطبيعية حيث احلدود بني املجتمع
البشري والطبيعة لم تكن واضحة وصارمة .إن هذا
االنتقال التدريجي إلى املجتمع البشري املنفصل
او املستقل عن الطبيعة كان يفرض وجود أو إنشاء
تلك البنية الفوقية التي هــي الــوعــي اجلمعي
بهذه السيرورة املوضوعية .يف صلب وثنايا هذه
البنية تطور ونشأ الفكر الديني كنظام معريف
لوضع اإلنــســان يف هــذا املجتمع اجلــديــد .الفكر
الديني هو مبثابة ايديولوجية تلك املجتمعات
وهــو خصيصا ايــديــولــوجــيــة الــفــئــات السائدة
او املتحكمة يف فائض إنــتــاج تلك املجتمعات أو
الساهرة على توزيع ذلك الفائض .الفكر الديني
عرف تطورا ليشمل كل مناحي حياة الناس يف تلك
املجتمعات سواء ما تعلق بالطبيعة وظواهرها أو
تطور املجتمع بعمرانه وطرق تسيير العالقات بني
االسر والعشائر والقبائل إلى فيدراليات القبائل
ثم الدول

.

هكذا يجب نقاش الظاهرة الدينية كظاهرة
تاريخية لها بداية ولها مسار تطور ومراحل.
ويهمنا اليوم القول بأن الظهرة الدينية لم يعد
أمامها إمكانية أن تصبح أيديولوجية أو عالقات
إنــتــاج حتكم وتضبط قــوى اإلنــتــاج ان التاريخ
ميضي إلى األمام وال يتقهقر وتطور قوى اإلنتاج
احلــاصــل الــيــوم يخبر أن مرحلة هــذا التطور
استوجبت نشوء عــاقــات انــتــاج جــديــدة كانت
نتاج صراع ضاري بني ذلك التطور الذي حققته
قوى اإلنتاج ودخولها يف تناقض حاد مع عالقات
االنتاج فكانت هناك ثــورات اجتماعية انتقلت
معها املجتمعات من امناط إنتاج متعددة لتصل الى
منط إنتاج الرأسمالية الذي بدوره يعيش مرحلة
الثورة للمرور إلى منط انتاج جديد وهو منط أنتج
متلك وسائل اإلنــتــاج اجلماعي وميالد املجتمع
االشتراكي .إن البشرية تناضل اليوم من اجل
بقائها وحتى ال تفنى  ،وهي بدأت تدرك أن عليها
أن تقضي وتطيح بالرأسمالية ومنط إنتاجها

.

ما تبقى من الفكر الديني هو مثله مثل ما تبقى
من البنيات الفكرية السابقة أي قضايا تهم فهم
الطبيعة وقوانينها ،ومبصير االنسان يف احلياة
وبعد املوت .إن ما تبقى من الفكر الديني يدخل
يف خانة املوقف الفلسفي والصراع حول من االسبق
أهي املادة او الوعي

.

