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املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :احلسني بوسحابي

سنة على كورونا ،والنضال متواصل ضد
االمبريالية واملخزن واجلائحة

كلمة العدد
تعترض البشرية معضالت وحتديات
عديدة ،نذكر منها احلروب وما ينتج عنها
من دمــار ومآسي إنسانية مروعة( تقتيل
ونـــزوح وفــقــدان ألبــســط شـــروط العيش
الكرمي) والتمييز على أساس اجلنس و/أو
اللون و/أو الدين (وداخل نفس الدين بني
الشيع وامللل) و/أو اإلثنية وما يؤدي إليه
من ظلم وقهر ونزاعات وحــروب والتدمير
املتسارع للبيئة والــبــون الشاسع بني قلة
قليلة تستحوذ على اجلـــزء األكــبــر من
الــثــروة والــســواد األعظم الــذي يعاني من
الفقر واملرض والبطالة أو االستغالل املكثف
والهشاشة االجتماعية...إن مواجهة هذه
التحديات الضخمة يتطلب تعبئة وتوحيد
قوى كثيرة تبدو ،يف الوهلة األولــى ،كأنها
ال رابط بينها .غير أن اجلواب على سؤال
ما هي أسباب هذه املعضالت قد يفيد يف
حتديد القوى املفترض فيها أن تضطلع
مبعاجلتها .إن السبب األســاســي ،وليس
الوحيد ،لهذه املعضالت هو هيمنة منط
اإلنــتــاج الرأسمالي على العالم ومستوى
التعفن الذي وصله ،وذلك :
 إمــا بشكل مباشر ،مــن خــال تدميرالبيئة وتسعير نار احلروب لفائدة الصناعة
احلــربــيــة وإلعــــادة بــنــاء مــا دمــرتــه هذه
احلــروب ونشر البطالة والهشاشة لتوفير
شروط االستغالل املكثف للطبقة العاملة.
خاطئ من يظن أن الرأسمالية ميكن أن
تنشر السلم يف بقاع املعمور وأن حتافظ
على البيئة وأن تنمية مستدامة ممكنة يف
ظلها وأن توفر الرفاه لشعوب العالم.

الثمن  4 :دراهم

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :سعد مرتاح

معضالت اإلنسانية

 أو بشكل غير مباشر من خالل استغاللهــذه املعضالت لتقسيم صفوف الشعب،
والطبقة العاملة باخلصوص ،على أساس
جنسي أو عــرقــي أو ديــنــي أو غير ذلــك.
ولذلك ،فإن الرأسمالية يف حاجة إلى تأبيد
هذه املعضالت وابتداع أخــرى لكي تغطي
على االستغالل املباشر للطبقة العاملة
والغير مباشر للكادحني وفــئــات وشرائح
البرجوازية الصغرى .فالرأسمالية ليست
يف مصلحتها أن تنمحي هذه التمايزات وأن
ينكشف الصراع كصراع طبقي خالص بينها
وبــن الطبقات األخــرى ،وخاصة الطبقة
العاملة

.

إن ما سبق يعني أن القوى املفترض فيها
أن تضطلع مبعاجلة معضالت االنسانية
هي ،باألساس ،القوى املناهضة للرأسمالية.
ومبا أن الطبقة العاملة هي الطبقة النقيض
للرأسمالية ،فإنها حتتل موقع الصدارة يف
النضال من أجل معاجلة هذه املعضالت

.

وبــالــتــالــي ،فـــإن ذلـــك يــطــرح علينا
املساهمة يف تأهيل وتقوية حركة الطبقة
العاملة لتكون يف مستوى إجناز هذه املهمة
التاريخية اجلسيمة ،وذلك بواسطة بناء
وتقوية أحزابها ونقاباتها املستقلة عن
البرجوازية وبناء متفصل سديد بينها
وب ــن احلــركــات االجــتــمــاعــيــة ومختلف
أدوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية
وبناء جبهات الطبقات الشعبية واألممية
املاركسية

.

فما هــي أهــم الــتــحــديــات املوضوعية
والذاتية التي تقف يف وجه اجناز الطبقة

العاملة ملهامها التاريخية؟

الــتــحــدي املــوضــوعــي األســاســي هــو أن
الشعوب ،مبا يف ذلك الطبقات العاملة ،لم
تصل بعد إلى الوعي بأن الرأسمالية هي
املسئولة األساسية عن املآسي التي تعاني
منها ،خاصة وأن البديل االشتراكي تعرض
لهزمية يف االحت ــاد السوفيتي والتمييع
واملــســخ مــن ط ــرف الــقــوى االجتماعية-
الدميقراطية .غير أن األزمـــات املتكررة
للرأسمالية وجائحة كوفيد  19 -وجهت
ضــربــة كبيرة للرأسمالية وبـــدأت تعيد
البريق لالشتراكية .لذلك يجب خوض
صراع فكري قوي ومستمر ضد الرأسمالية
ومن أجل جتديد املشروع االشتراكي

.

وكمرحلة أولــى إلضعاف الرأسمالية،
ال بــد إن نوجه السهام إلــى رأس رمحها،
االمــبــريــالــيــة االمــريــكــيــة الــتــي يتنامى
الوعي وسط الشعوب بأنها عدوها األكثر
شراسة وعدو السلم واستمرار احلياة على
وجــه البسيطة .أكيد أن بايدن سيخلق
بعض األوهام واالنتظارات ،لكنها ستتبخر
بسرعة

.

ويشكل االنتشار الواسع ألفكار أن أحزاب
الطبقة العاملة قد فشلت يف حتقيق التغيير
لصالح الشعوب وأن البديل هو احلركات
االجتماعية عرقلة موضوعية مهمة .إال
أن الواقع قد أبان محدودية التجارب التي
ارتكزت على هذه احلركات وفشلها يف إجناز
القطيعة مع الرأسمالية التي أما أفشلتها أو
احتوتها (جتــارب يف أمريكا الالتينية ويف
أوروبا)

.

يتبع يف الصفحة 2

في المغرب ال يأتي التغيير إال من الشارع
ع ــن ط ــري ــق ال ــن ــض ــال ،وهــــذا م ــا ي ــف ــرض من
الشبيبة المغربية بــنــاء وتــطــويــر إطــاراتــهــا
الجماهير ية

القاسم االنتخابي
املشترك من الريع
املخزني

املنظور الشيوعي
لتحرر املرأة
مستجدات احلالة
الوبائية باملغرب
الطفل والبوليس
السياسي

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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النهج الدميقراطي:

ال رهان عن االنتخابات القادمة وكـل اآلمال يف النضال العاميل والشعبي الوحدوي
ال رهــان عىل االنتخاابت القادمة ،وكــل األمــل يف النضال
العمايل والشعيب الوحدوي للتخلص من االستبداد والفساد
والرأمسالية املتوحشة.

 - 3تطالب بإرجاع املطرودين إلى عملهم وبإطالق سراح
كافة املعتقلني السياسيني ووقف املتابعات يف حق املناضالت
واملناضلني ومن بينهم رفيقنا محمد جفى

.

 - 7تؤكد أن االنتخابات التي ارتفعت احلمى املرتبطة بها
ال تشكل رهانا للجماهير الشعبية للخروج من وضعية البؤس
التي تعيشها وأن احلل يكمن يف النضال العمالي والشعبي

اجتمعت الكتابة الوطنية يف دورة عادية بتاريخ  07مارس
 2021وتدارست املستجدات الدولية واإلقليمية والوطنية
وكذا أنشطة النهج الدميقراطي السياسية والتنظيمية.
ووقفت بشكل خاص على مالمح السياسة اخلارجية لإلدارة
األمريكية اجلــديــدة وســلــوك الشركات املنتجة للقاحات
املقاومة لكوفيد  19واستمرار احلــراكــات الشعبية يف عدة
بلدان من العالم العربي واملغاربي وتنامي النضاالت العمالية
والــدميــقــراطــيــة املــقــاومــة لالستغالل الــرأســمــالــي باملغرب
واملناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبعد التداول ،فإن الكتابة الوطنية:
 - 1حتيي عاليا املرأة املغربية وكل نساء العالم مبناسبة
يومهن األممي  8مارس مؤكدة بهذه املناسبة أنه ال حترر ألي
مجتمع بــدون حترر النساء ،وتدعو الى املزيد من النضال
إللغاء كل جتليات التمييز ضد املــرأة على طريق املساواة
الكاملة بني اجلنسني.
 - 2تشيد باملقاومة العمالية والشعبية يف وجه الهجوم
املعادي وتعبر عن تضامنها الدائم مع العامالت والعمال وكافة
الكادحني/ات يف مختلف املواقع وحتيي الصمود الذي برهنوا
عليه يف مقاومة االستغالل الفاحش وتواطؤ السلطات املخزنية
مع الباطرونا اجلشعة؛ وتخص بالذكر مواقع طنجة (عمال
البناء ومراكز االتصال) ،شتوكة آيت بها وأكادير (معتصم
عامالت شركة صوبروفيل وأزورا ،)...البيضاء ( عمال شركة
األحذية ،)...صفرو (عامالت مطابخ املؤسسات التعليمية،)...
احملمدية (عمال شركة سامير ،)....بني تدجيت وتالسينت،
مستخدمو/ات املكاتب اجلهوية لالسثمار الفالحي ،متفرقة
من أجل السكن ودفاعا عن األرض وجودةالبنيات التحتية...
كما تشيد بالنضاالت املريرة حلركة املعطلني وعلى رأسها
اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب وتعبر عن
مساندتها املطلقة لها

.

 - 4تقدر ما تقوم به اجلبهة االجتماعية من مبادرات على
الصعيد الوطني وتهيب مبناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي
وكافة الطاقات املناضلة للمساهمة بروح وحدوية من أجل
تطويرها محليا باالنخراط يف الكفاح االجتماعي للطبقات
الشعبية واملساهمة يف تأطيره

.

الوحدوي من أجل التخلص من املخزن وإقامة نظام دميقراطي
حقيقي

.

 - 8تندد بجشع جل الشركات املنتجة للقاحات املضادة
لكوفيد  19وكذا مبواقف دول املنشأ الداعمة لها يف سلوكها
االحتكاري التمييزي الذي يحرم معظم البلدان من فرصة
الوقاية من اجلائحة

.

 - 5تنوه بتأسيس اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد
التطبيع وتدعو إلى توسيعها لتلف كافة الهيآت السياسية
والنقابية واحلقوقية والنسائية والشبابية والتربوية واملهنية
الداعمة للقضية الفلسطينية كما تدعو إلى توحيد العمل
وتقويته حتى إسقاط قرار التطبيع واقرار قانون بتجرميه
وتعتبر هذا اإلجناز مساهمة نوعية لتطوير النضال من أجل
الدميقراطية ببالدنا

 - 9حتــذر مــن العواقب الوخيمة لقيام حلف عسكري
خليجي"-إسرائيلي" يف املنطقة وتدعو مجددا لوضع حد
نهائي للحرب اإلجرامية على شعب اليمن وسحب كافة قوى
التحالف بقيادة أمريكا من املنطقة وجتدد الدعم للحراكات
الشعبية يف السودان وتونس واجلزائر...

 - 6تدعم املطالبة بإلغاء الفصل  490من القانون اجلنائي
املغربي الذي يجرم العالقات اجلنسية الرضائية خارج إطار
الزواج ،كما تطالب بإلغاء كل الفصول التي تتعارض وحقوق
اإلنسان كما هي متعارف عليها يف املواثيق الدولية.

 - 10تشيد باملجهودات املتميزة التي حققها كل من قطاعي
النساء والشبيبة والــفــروع بخصوص االنــخــراط الفعلي يف
حملة اإلعــداد لإلعالن عن تأسيس حــزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني حتضيرا للمؤمتر الوطني اخلامس

.

.

تمتة كلمة العدد (معضالت اإلنسانية)
أما التحدايت الذاتية فتمتثل يف:
 ضعف القوى السياسية املناهضة للرأسمالية التي تتشكل،أساسا ،من القوى املاركسية وانقسامها وضعف تأثيرها الشعبي،
بل حتى وسط الطبقة العاملة

.

 صعوبة بلورة متفصل سديد بني احلزب املستقل للطبقةالعاملة واحلركات االجتماعية .لتجاوز ذلك ،يجب :
 بناء اجلسور مع احلركات االجتماعية التي ،إنطالقا مننضالها يف إحــدى الوجهات( النضال ضد احلــروب أو من أجل
املساواة ما بني املــرأة والرجل أو ضد العنصرية أو ضد تدمير
البيئة ،)...وصلت إلــى الوعي باملسئولية األساسية لنمط
اإلنتاج الرأسمالي يف هذه املعضالت وأصبحت بالتالي مناهضة
للرأسمالية وتطوير العمل والنضال املشتركني معها وخوض
نقاش معها إلقناعها ،إما باإللتحاق بحزب الطبقة العاملة أو
التحالف معه

.

ومبــا أن أغــلــب احلــركــات البيئية والنسائية والنقابية

واملناهضة للعنصرية وغيرها من احلركات االجتماعية ال

تربط نضالها بالنضال ضد الرأسمالية ،فال بد من خوض صراع
فكري وسياسي من أجل دحض وهم إمكانية حتقيق أهداف هذه
احلركات يف ظل الرأسمالية وبالتالي أهمية توحيد احلركات
االجتماعية ومتفصل نضالها مع نضال الطبقة العاملة .الشيء
الــذي ال ينفي إمكانية انتزاع هذه احلركات ملكاسب جزئية
وظرفية

.

إن التقدم يف بناء متفصل سديد بني احلزب املستقل للطبقة
العاملة واحلــركــات االجتماعية سيساعد على بناء جبهة
الطبقات الشعبية التي سينعكس التقدم يف بنائها إيجابيا على
توحيد احلركات االجتماعية وربط احلركات األكثر جذرية
وسطها بالنضال ضد الرأسمالية

.

وتشكل األممية املاركسية فضاء لتعميق التفكير حول هذه
القضايا وتبادل التجارب حولها وتنسيق النضال بشأنها على
الصعيد العاملي..
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
اسفي
النهج الدميقراطي بإقليم
فرع الجمعية يندد بقمع الحريات ويتضامن مع النهج وكل
الحسيمة يندد بالوضع الكاريث
ضحايا املنع والتضييق
عقد النهج الــدميــقــراطــي بإقليم
احلــســيــمــة عــلــى مــســتــوى الكتابتني
احملليتني اجتماعا عــن بعد حضره
مناضلون من احلسيمة وإمزورن من أجل
التداول يف عدد من القضايا املطروحة
يف جدول االعمال ال سيما على املستوى
التنظيمي والسياسي ،وبعد مناقشات
عميقة ملجمل القضايا املطروحة اتفق
املجتمعون على إصدار البيان التالي:
 تعيش املنطقة على وقع مخلفاتوبــاء كوفيد  19الــذي قـ ّـوض ما تبقى
من فرص اخلروج من أزمة عميقة مست
كل املجاالت االجتماعية واالقتصادية
والنفسية ،وفتحت املجال أمام املضاربات
واالحتكارات التي جنم عنها الزيادات
الصاروخية يف أثمان املــواد األساسية
يف غياب املنافسة الشريفة وتقاعس
أجــهــزة املــراقــبــة الــتــي تــركــت احلبل
على الــغــارب للنهش يف جسد ُ
وقــوت
املواطنني ،والغريب يف االمــر أن هناك
من يغتنم الفرصة للتالعب مبشاعر
ومــصــالــح املــواطــنــن حتصيال ملنفعة
شخصية وحتقيقا ملــغــامن شخصية،
يف ظــل تفاقم األزمـــة ،كما حــدث مع
التفويتات املشبوهة لعقار ملسؤول
يف بلدية احلسيمة بــأثــمــان زهيدة
وبتواطؤ مكشوف للنخب احمللية ،إال من
رحم ربك ،رغم أن االمر يتعلق بإهدار
مداخيل اجلماعة وهي التي تعيش على
أزمة خانقة أسوة بباقي اجلماعات التي
فوتت رصيدها االستراتيجي لألغيار،
وظـــل مجملها يــدبــر بــالــكــاد مجال
التسيير الستمرارية املرافق العمومية .
 رغم أن قرار متديد االغالق يف يدعامل إقليم احلسيمة ،فإن السلطات
أبــت إال أن تــواصــل التماطل يف قــرار
االغـــاق املبكر دون سبب وجــيــه وال
جدوى منه أصال ،وهي التي تؤكد عبر
األرقـــام املنشورة عــن تــراجــع مفاجئ
صحب مباشرة عمليات التلقيح لعدد
اإلصــابــات املسجلة  ،رغــم أن مناطق
أخرى ضربها الوباء بقوة متدد االغالق
إلى ساعة متأخرة  ،وهي مفارقة يجب
تسجيلها

.

 وأمــام انسحاب النخب املسؤولةعن تدبير الشأن احمللي وتخليها عن
ممــارســة مهامها وال سيما يف ميدان
الشرطة اإلداريــة حيث تعم الفوضى
وس ــوء التسيير والــتــرامــي على امللك
العام ،وهــي فرصة التقطها السلطات
من االنتقال من التسيير من الوراء إلى
التسيير املباشر للشأن احمللي متجاوزة

خطوط ما هو مسموح لها على مستوى
الصالحيات يف ظل سكوت مطبق لهذه
النخب ،لدرجة أن دورها أصبح مشهدي
ومسرحي ال تفكر سوى يف الطرق التي
تسمح لها بالعودة إلى سدة املسؤولية،
رغم هزالة حصيلتها التي تشكل أحد
األســبــاب الرئيسية لنفور املواطنني
واملــواطــنــات مــن املــشــاركــة يف العملية
االنتخابية ،ويتفننون يف الوعود من
أجل حشد الكتلة الناخبة ليس أكثرها
إثارة للجدل ما هو مطروح على مستوى
تقنني الكيف الــذي يتم يف غيبة عن
اجلماهير الفالحية وبـــدون إعمال
للمقاربة التشاركية مع املعنيني باألمر،
مــا يثير سخطها ،خــصــوصــا أن هــذا
االجراء جاء معلوال مع حلظة سياسية
تسبق محطة االنتخابات املقبلة

يف إطار إستمرار التضييق على احلريات العامة
والدمقراطية باملغرب و قمع املعارضني السياسيني
والنقابيني لسياسة التفقير والتجويع والتهميش

حلقوق اإلنسان للرأي العام ما يلي :
 - 1تضامن الــفــرع مــع الــرفــاق يف حــزب النهح
الدمقراطي وكافة اإلطــارات احلقوقية واجلمعوية

.

 يف ظــل انــســداد األوضــــاع ،فإناملنطقة تــعــرف أكــبــر نــزيــف للهجرة
السرية نحو الضفة األخرى وال سيما
الشباب الذين يعيشون يف عطالة مقنعة
ويطلبون أشــيــاء لــم تــوجــد بعد ولن
توجد أصال يف ظل األوضــاع السياسية
الــســائــدة ،ضمنهم عــدد مــن املعتقلني
السابقني الــذيــن فضلوا الرحيل عن
الوطن ،ويزيد يف هذه االزمة استمرار
اعتقال عدد من معتقلي حراك الريف
رغم أن الظروف مواتية من أجل االفراج
عنهم وطي امللف بصفة نهائية

.

حدت الدولة من أهمية
 فبعد أن ّاالنتخابات ونزعت الطابع السياسوي
عــنــهــا ،حتــولــت يف ظ ــل مــســتــجــدات
القانون االنتخابي من وسيلة إلى غاية
إلشراك مختلف القوى السياسية ضمن
دست
تقسيم املقسم ،هذا القانون الذي ّ
فيها سلطة الداخلية ُطعما وتشويقا
سياسيا للتشجيع على املشاركة ،يتعلق
األمر بالقاسم االنتخابي الذي سيتم
احتسابه على حسب عدد املسجلني يف
القوائم االنتخابية بدل املصوتني فعال،
وهو إجراء ال مثيل له يف القانون املقارن
يهم احلــد مــن متــدد واحــتــكــار اآلالت
االنتخابية الكبرى للمقاعد وإعطاء
فرصا "مجانية" لــأحــزاب الصغرى،
والغريب يف االمــر أن االجــراء طرحته
الداخلية ولم حتمله أي مسودة اقتراح
مقدمة من طرف األحــزاب السياسية،
ومتكنت من متريره بشكل نال رضا جل
األحـــزاب رغــم ال دميقراطيته ورغــم
غمغمة البعض من الذين يتمنعون،
ُوهم يف العمق ،راغبون !

 ،والفساد واإلستبداد املمنهجة من طرف املخزن ،
وإستغالال جلائحة كرونا وحتويل األزمــة الصحية
إلى حالة إستثناء غير معلنة  ،رفض باشا مدينة أسفي
تسلم امللف القانوني لتجديد الكتابة احمللية حلزب
النهج الدمقراطي  ،ضاربا بذالك عرض احلائط كافة
القوانني اجلاري بها العمل  ،والتشريعات والقوانني
الدولية ذات الصلة  ،خاصة العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية  ،مكرسا بذالك التوجه
القمعي والبوليسي و خرق حقوق اإلنسان من طرف
الدولة ،الذي أصبح مدان من طرف كافة منظمات
احلقوقية احمللية والدولية  ،وآخرها تصنيف املغرب
من طرف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان كدولة
تستغل اجلائحة لتصفية حساباتها مع معارضيها

.

بناء عليه يعلن مكتب فــرع اجلمعية املغربية

والنقابية املعارضة التي تتعرض للقمع واملنع من حقها
املشروع يف التنظيم

.

 - 2يحمل باشا املدينة كامل املسؤولية يف اللجوء
الى أسلوب الشطط يف إستعمال السلطة خلرق كافة
القوانني والتشريعات اخلــاصــة باحلريات العامة
وقمع املعارضني لسياسة الدولة املتعارضة مع حقوق
املواطنني واملواطنات يف احلرية والكرامة والعدالة
اإلجتماعية

.

 - 3دعوة كافة اإلطارات الدميقراطية السياسية
والنقابية واجلمعوية للتصدي اجلماعي لقمع
احلريات الدميقراطية ،كسياسة الدولة البوليسية
إلســكــات صــوت املــعــارضــن واملــدافــعــن عــن حقوق
اإلنسان

.

حياة املؤرخ املعطي منجب يف خطر بسبب اإلرضاب عن الطعام
يخوض األستاذ املعطي منجب إضرابا مفتوحا
عن الطعام من داخل السجن،و هو يف حالة صحية
جــد مقلقة تستدعي الــتــدخــل الــعــاجــل إلنقاذ
حياته،مع ضـــرورة االستجابة ملطالبه العادلة
وإرجاع األمور إلى نصابها

.

هذا وقد مت منع الوقفة االحتجاجية التضامنية
مــع منجب يــوم اخلــمــيــس  12م ــارس واالعــتــداء
على من حضروا أمام البرملان تلبية لنداء اللجنة
الوطنية للتضامن مع منجب

.
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الجبهة املغربية من أجل فلسطني تندد بالهرولة التطبيعية للنظام
الرسمي املغريب
تتابع اجلبهة املغربية من أجل فلسطني وضد التطبيع،
ومعها الرأي العام بكثير من االستنكار الهرولة التطبيعية
املستمرة للنظام الرسمي املغربي مع كيان االحتالل الصهيوني
بوتيرة جنونية ،يف حتد سافر ملواقف الشعب املغربي الذي
ظل منذ اغتصاب فلسطني مدعما للقضية الفلسطينية ،من
خالل انخراطه يف صفوف املقاومة الفلسطينية املنطلقة من
األراضــي األردنية واللبنانبة ،وتنظيم املسيرات احلاشدة
التضامنية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل
حقوقه العادلة واملشروعة يف االستقالل والعودة وتقرير
املصير وبناء الدولة الفلسطينية الدميقراطية املستقلة
على كامل التراب qالفلسطيني وعاصمتها القدس

الــتــواتــر املــتــزايــد لالجتماعات بــن رئيس مكتب
االتــصــال الصهيوني بــالــربــاط وعــدد مــن املــســؤولــن غير
احلكوميني ،كما هو احلــال بالنسبة للفرع املغربي لشركة
فرنسية مختصة يف صناعة محركات الطيران ،وتكنولوجيا
الطيران عموما

.

شــــروع عـــدد م ــن الــبــرملــانــيــن اخل ــون ــة للقضية
الفلسطينية يف عقد لقاءات رقمية مع أعضاء من الكنيست

•

وتشمل هــذه الهرولة التطبيعية الكثير من املجاالت،
نذكر منها ما يلي:

.

التطبيع الذي يشرف عليه وزراء الداخلية والتجارة
والصناعة والسياحة والطاقة واملعادن والبيئة ،والذي اتخذ
شكل اجتماعات عن بعد مع وزراء صهاينة ،وبرمجة عدد من
الزيارات للمسؤولني احلكوميني املغاربة للكيان الصهيوني يف
األسابيع القادمة؛ باإلضافة الــى مشاركتهم يف األشغال
التحضيرية للمعرض الدولي للسياحة الذي سينعقد بتل
أبيب يومي  16 - 15يونيو  ،2021وكذا اللقاءات املستمرة
بالسفير
لسفيرة املغرب بالواليات املتحدة األمريكية
الصهيوني بواشنطن ،والتي كانت آخرها اللقاء الذي عقدته
معه على هامش االحتفال باليوم العاملي للمرأة.

.

نقلها املتكرر واليومي لعدد من السهرات املستضيفة
"لفنانني وفنانات" وبرامج مع مغاربة وصهاينة يف محاولة
لطمس حقيقة الصراع مع الكيان الصهيوني االستعماري
االستيطاني العنصري ،وتصويره كأنه كيان مشروع يجب
القبول به وتقبله

.

التطبيع التربوي الذي شرعت فيه وزارة التربية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
والذي يعد من أخطر أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
حيث تسعى احلركة الصهيونية إلــى غسل عقول بناتنا
وأبــنــاءنــا التالميذ والطلبة وتسميمها مــن خــال تزوير
احلــقــائــق الــتــاريــخــيــة واجلــغــرافــيــة ،وتــســتــهــدف بنياتنا
التربوية بربطها بالبنيات الصهيونية عبر ما سمي شراكات
مع مــدارس وثانويات وجامعات الكيان (املدرسة الوطنية
للتجارة والتسيير  encgبالدار البيضاء وكلية اإلدارة يف
جامعة تل أبيب كمثال) ،وتبادل الزيارات ،وتلغيم املناهج
الدراسية وممارسة التدليس حتت ذريعة دمــج "الثقافة
اليهودية" من أجل زرع أساطير وأكاذيب الصهيونية داخل
احلقل التربوي

متجاهلة حقيقتهم كمجرمني غادروا املغرب ودعموا مشروع
االحــتــال الصهيوني لفلسطني ،وانــخــرطــوا جميعهم يف
قوات اجليش واألمن واملخابرات الصهيونبة ،ساهموا خالل
مواقعهم تلك يف تشريد وتقتيل الشعب ،ط مرتكبني جرائم
حرب وجرائم عدوان وإبادة وجرائم ضد اإلنسانية يف حق
الشعب الفلسطيني وشعوب املنطقة ،وأن التعامل معهم
مبجرد وصولهم املغرب هو إحالتهم على العدالة لتقول
كلمتها فيهم بخصوص اجلرائم الفظيعة التي ارتكبوها

.

الصهيوني ،وتصريحهم بعزمهم االستجابة لدعواتهم وزيارة
الكيان يف القادم من األيــام ،متناسني املواقف املعبر عنها
سابقا من خــال طــرح فــرق برملانية متثل أغلبية عددية
ملقترح قانون لتجرمي التطبيع مع الكيان الصهيوني ،وتصدي
املناضل عبد احلق حيسان ومستشارين من الغرفة الثانية
حلضور مجرم احلرب عامير بيريتز وعدد من مرافقيه إلى
البرملان ،وفرض إخراجهم وطردهم .ولعل ما أقدمت عليه
السلطات املغربية بفتح مكتب للتصويت بالرباط ملشاركة
الصهاينة املوجودين باملغرب يف التصويت على انتخابات
الكنيسيت الصهيوني ،جهاز تشريع اجلــرائــم والقوانني
العنصرية ،التي ستجري يوم  11مارس اجلاري ملنتهى التنكر
للحقوق الفلسطينية ،خصوصا مــع مــا تشهده األراضــي
الفلسطينية احملتلة من جرائم قوات االحتالل االستعماري
وعصابات املستوطنني ،يف حق الشعب الفلسطيني الصامد

.

التطبيع الفاضح الذي تروج له القنوات العمومية
الرسمية من خالل :

•

الترويج ملا تسميه زورا اجلالية اليهودية املغربية
ب"إسرائيل" ،والتي تزعم أن عددا منهم سينعشون االقتصاد
املغربي مــن خــال مشاريع استثمارية وبعثات سياحية،

وعليه ،فإن اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع،
أمام هذه الوتيرة التطبيعية املتواطئة واملفرطة يف السيادة
املغربية ،واملتنكرة بشكل واضح للحقوق العادلة واملشروعة
للشعب الفلسطيني وقــواه املقاومة للمشروع الصهيوني
باملنطقة العربية واملغاربية ،تعبر عما يلي :
 - 1اإلدانة الشديد ة لهذا املسلسل من االرمتاء الفاضح
للنظام املغربي الرسمي يف أحــضــان املــشــروع اإلمبريالي
الصهيوني الــرجــعــي ،ال ــذي ميــس ســيــادة وطننا وســيــادة
الشعوب التواقة لالنعتاق من االستعمار وتشييد أوطــان
احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية

.

 - 2تأكيد استمرار التعبئة لكل القوى املناضلة من أجل
بلورة الصيغ العملية إلسقاط اتفاق العار ليوم  10دجنبر
اخلياني ،وإغــاق مكتب االتصال الصهيوني كما سبق ومت
إغالقه سابق

.

 - 3دعوته ملختلف القوى احلية املقاومة للتطبيع،
السياسية والنقابية واحلقوقية والنسائية والشبابية
واجلمعوية واملهنية ،للبحث بكل الوسائل املشروعة للتصدي
ملسلسل التطبيع اخلطير الــذي يتهدد بالدنا وناشئتنا،
وتعبئتها على املستوى املركزي واحمللي والقطاعي جلعل
يوم األرض  30مارس يوما وطنيا لتنظيم فعاليات داعمة
للقضية الفلسطينية ومنددة مبسلسل التطبيع ببالدنا

.

قمع مسرية املعطلني بالناظور

كما كان مقررا نفذ فرع الناظور املنضوي حتت لواء

إضافة إلى مصادرة الفتة الفرع  ،يتم اليوم محاصرتنا

اجلمعية الوطنية حلملة الــشــهــادات باملغرب اخلطوة

بــكــل أشــكــال اجلــحــافــل القمعية ومت تـــاوة قـــرار املنع

الثانية يف إطــار البرنامج النضالي املسطر والــذي كان

وبشكل مسؤول حــول مكتب الفرع الشكل النضالي إلى

عبارة عن شكل إحتجاجي من أمام عمالة إقليم الناظور

وقفة إحتجاجية من أمــام مقر اإلحتــاد املغربي للشغل

جتــســيــدا وتــنــفــيــذا للمعركة الــوطــنــيــة الــتــي تخوضها

تخللتها شعارات قوية تؤكد على تشبت الفرع مبطالبه

اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب على

العادلة واملشروع وتدين أساليب القمع واملنع والتضييق

مستوى الفروع والتنسيقات اإلقليمية واجلهوية طيلة

التي ينهجها النظام الالوطني الالدميقراطي الالشعبي

شهر مارس دفاعا عن احلق يف الشغل حتت شعار " :الشغل

يف حق فرع الناظور بشكل خاص واحلركة اإلحتجاجية

حق وأولوية ".

وكــمــا كــان متوقعا وبــعــد منع الشكل النضالي ليوم
الــثــاثــاء  09مــارس  2021وقمع مسيرتنا املتجهة الى
عمالة اإلقليم ومــطــاردة مناضلي/ت الفرع يف الشوارع
ممــا خلف مجموعة مــن اإلصــابــات متفاوتة اخلــطــورة

بشكل عام.

عاشت اجلمعية الوطنية

صامدة ومناضلة.

املجد للشهداء واحلرية لكافة املعتقلني السياسيني.
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من تاريخ احلركة العمالية والنقابية

العدد 401 :
من  16إلى  22مارس 2021

الدراسة امليدانية عن قطاع املالبس الجاهزة يف طنجة
(الجزء الرابع)

بعد نرش ملخص لها يف العدد السابق ،تقدم جريدة الهنج الدميقراطي يف اجزاء الدراسة املهمة "حالة إفرادية حول ظروف العمل يف مصانع النسيج يف طنجة"،
املنجزة سنة  ،2019من طرف منظمة "حملة املالبس النظيفة سيتمي كااتلونيا" ( )SETEM CATALUNYAبرشاكة مع جمعية تواصل بطنجة .وتستند الدراسة
عىل املعلومات املستخرجة من التحليل اإلحصايئ للممسوحات اليت أجريت يف إطار بحث ميداين هيدف إىل التعرف من أفواه العامالت والعمال عىل ظروف
العمل يف مصانع النسيج يف طنجة ،عىل ان ننرش ابيق االجزاء يف األعداد القادمة.
وهل أدى ذلك إىل تحسني أوضــاع العاملني يف قطاع
النسيج؟

على الرغم من أن إسبانيا هي أهم عميل لصادرات املالبس
املغربية منذ عام  ، 2006وهو العام الذي بلغ فيه حجم هذه

= ( 10.64درهم/الساعة =  0.95يورو) () SMIG

ذكر  ٪14منهن أنهن يكسنب ما بني  8و 10.64درهم/الساعة
(بني  0.71و 0.95يورو)

.

يكسب  ٪12منهن بني  5و 8دراهم/ساعة (بني  0.44و0.71

بأمراض مهنية مختلفة.

املغرب .الرتويج لالستمثار وتوليد األعمال من الدولة املجاورة

إن الدافع لالستثمار يف املغرب من قبل الدولة اإلسبانية
قد ظهر من خالل التكاليف التنافسية والفوائد التي تروج
لها ،ومن بينها  :تكاليف األجور املنخفضة؛ تكاليف استيراد
تنافسية؛ تكاليف ضريبية منخفضة؛ إطــار استثماري
مناسب بسبب السياسات الهيكلية لتحرير السوق واإلزالة
شبه الكاملة للحواجز اجلمركية ،الناجتة عن اتفاقيات
التجارة مع الواليات املتحدة (بكون املغرب الدولة األفريقية
الوحيدة يف هذه االتفاقية) وغيرها مع دول القارة اإلفريقية
مثل ليبيا ومصر أو الشرق األوسط مثل تركيا .باإلضافة إلى
مجموعة متنوعة مهمة من اآلليات التي تسهل وتقلل من
تكاليف اإلجراءات والتدابير اإلدارية للمستثمرين ومبدعي
األعمال

.

الصادرات  950مليون يورو ،فقد اتسمت العالقات التجارية
يف قطاع النسيج بانتهاكات مستمرة حلقوق اإلنسان وحقوق
العمل كما توضح البيانات املستخرجة من ملفات حتقيقنا،
والــتــي توضح متاما مــدى هــذه االنتهاكات املستمرة التي
يتعرض لها العمال يف املغرب

.

 بني عامي  2002و  ،2004عندما كان القطاع يشغل ٪40من الصناعة ويولد أكثر من  ٪66من عمالة اإلنــاث ،تبني
ظروف العمل أن:
 ٪20من العامالت الذين شملهن االستطالع يعملن عادة
أكثر من  55ساعة يف األسبوع

.

 ٪76منهن يخصصن للعمل كل أسبوع بني  45و 54ساعة.

 ٪4منهن أكدن أنهن ال يعملن ساعات إضافية و ٪59منهن
أكدن أن فترات العمل الزائد و"الساعات الطويلة" تتكرر يف
أغلب األحيان

.

طوال : 2008/2009

 ٪92من العامالت مل يكن لدهين عقد عمل .

 ٪47مــن العامالت الــذيــن شملهن االستطالع يستوفني
متطلبات جدول الساعات الذي يحدده التشريع.
 ٪33من النساء العامالت لسن على علم بالتشريع املتعلق
بقيمة العمل اإلضايف

.

 ٪70منهن يعتبرن أن لديهن وظيفة لفترة غير محددة
على الرغم من أن األقدمية يف الوظيفة أقل من عام يف 78 ٪
من احلاالت
 ٪11منهن يكسنب راتــب ـ ًا أعلى مــن احلــد األدن ــى لألجور
( 10.62درهم للساعة) و ٪24يحصلن على كشوف الرواتب
مفصلة

.

.

بني مايو وسبتمبر من سنة :2011

لم تتمكن الـ  118عاملة اللواتي شملهن االستطالع من
حتديد ما إذا كان الراتب الشهري النهائي يعكس ساعات
العمل بشكل صحيح

.

منهن اكتساب األجر األدنى املضمون  69٪:ادعت

أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتنمية والسياحة اإلسبانية،
فوفقً ا آلخــر التقارير املنشورة يف عــام  2019حــول قطاع
النسيج ،متثل الشركات اإلسبانية يف املغرب ما يقرب ٪25
من إجمالي صــادرات املالبس والتي زادت خالل هذه الفترة
مبقدار  ٪2.5أي ما يعادل  4.900مليون درهم ( 450.8مليون
يورو)
يــورو) ،و ٪4منهن يكسنب أقل من  5درهم/الساعة (0.44
يورو)
يف الوقت احلــالــي ،وفقً ا للبيانات التي جمعتها جمعية
التواصل ،يوظف قطاع النسيج يف املغرب أكثر من  180ألف
شخص يف أكــثــر مــن  300مصنع وورشـــة عمل يف املنطقة
الصناعية الرئيسية بطنجة ،ما يعادل حجم مبيعات قدره
صادرات تتجاوز  39مليون درهم (حوالي  3.6مليون يورو ).
ً
تفصيال
تقدم الفقرات التالية بيانات ومالحظات أكثر
حول النتائج التي مت احلصول عليها يف هذه الدراسة التي
أجريت يف القطاع الصناعي يف املغرب ولكن بطريقة حتليل
فحاليا:
أعضاء جمعية التواصل،
ً
ما يقرب من  ٪60من إجمالي العاملني يف القطاع
يكسبون رواتــب أقل من ال SMIGاملنصوص عليه مبوجب
القانون و ٪30منهم فقط يحصلون على احلد األدنى لألجور

.

.

جانب آخــر مــن املهم اإلشـــارة إليه يتعلق مبزايا
الضمان االجتماعي التي يجب أن يضمنها العمل يف عالقة
عمل قانونية وعادلة
ووفقً ا للجمعية ،ذكــر  ٪44من األشخاص الذين
شملهم االستطالع أنهم غير مسجلني يف الضمان االجتماعي،
ومن بني الـ  ٪56املتبقني ،قال  ٪36منهم فقط إنهم ال يعرفون
ما إذا كان مدراءهم قد دفعوا هذه الرسوم حتى اآلن .هذه
نظرا ألن عدم حتديث مساهمات الضمان
مسألة أساسية،
ً
االجتماعي يعني أن أكثر من  ٪60من العمال الذين شملهم
(حاليا
االستطالع ال يتمتعون بأي حق يف التغطية الصحية
ً
صندوق كورونا الذي أسسه امللك) إال لو كان ذلك من دخلهم
اخلاص أو من وظائف أخرى

.

.

هذه املظالم ،املسماة "رسقة األجور" لها تأثير كبير
على السكان الذين ،كما سيتم توضيحه ،يعملون يف ظروف
سيئة للغاية  -األماكن احملصورة واحلــارة والباهتة  -التي
ال تساعد يف العناية بالصحة املهنية .هذا ،باإلضافة إلى
اإلرهاق  -ساعات طويلة دون راحة كافية أو عدم االستمتاع
بعطلة نهاية األسبوع – ما يتسبب يف إصابة مجموعة العمل

.

تسلط نفس الوثيقة الــضــوء على أهمية املنسوجات
(القطاع الذي يساهم بأكبر قدر يف الناجت احمللي اإلجمالي)
واهــتــمــام اإلدارة الــعــامــة ،ومــؤســســات التصميم التعليمي
ً
فضال عن كيانات البحث واألعــمــال األخــرى ،يف
واملــابــس،
إنشاء "املجموعة املغربية للمنسوجات الفنية (،")C2TM
التي تشجع املنافسة الوطنية البتكار النسيجInnov'tex ،
 ،Marocلتعزيز مشاريع البحث والتطوير التي ستقدمها
السلطات احمللية للمستثمرين الدوليني وخاصة يف السوق
اإلسبانية إلى املنطقة الصناعية الرئيسية بطنجة وهي
نفس املنطقة التي تلقينا منها نتائج هذا التقرير :تشير
مجموعة  Vita Couture-Diprintsإلى أنها "استثمرت
 220مليون درهم ( 20.2مليون يورو) من أجل إنشاء وحدتان
إنتاجيتان جــديــدتــان متخصصتان يف صناعة األلبسة
النسائية اجلاهزة والطباعة الرقمية على القماش باملنطقة
احلرة بطنجة" .وسيشمل هذا االستثمار أكثر من  20خط
إنتاج  -باستثمار  88مليون درهم 8.1/مليون يورو  -ويعد
بأكثر من  2200وظيفة .غير أنــه ،حتت أي شــروط وبأية
ضمانات للعدالة االجتماعية وحقوق العمل؟ ال نعلم.
ُتظهر هــذه اجلهود املالية ،التي جتمع جهات فاعلة من
والعامة ،أن السلطات املغربية
مختلف القطاعات اخلاصة
ّ
خاصا ،حيث إنها تصدر
ا
اهتمام
تدرك أن املنسوجات تتطلب
ً
ً
أكثر مــن  ٪70مــن إنتاجها وأن عليها االستثمار لتكييف
ولتحديث صناعتها ،ولكن يبدو أن الفوائد التجارية يجب أن
تؤثر فقط على النمو الكمي اخلاص .نحن لسنا على دراية
بكيفية ضمان آليات التحقق واالمتثال للقواعد األخالقية
(كــل من منظمة العمل الدولية - OITو )OMCEأو كيف
ستضمن منــاذج األعمال املسؤولية االجتماعية للشركات
من حيث احلقوق املهنية واالجتماعية والبيئية ،ضمن أطر
العناية الواجبة التي ترصد احترام حقوق اإلنسان يف سلسلة
التوريد ،حيث حتدث غالبية انتهاكات حقوق العمال .أعلن
مفوض العدل يف املفوضية األوروبــيــة هــذا العام التزامه
بضمان عقد اجتماعي وجتاري عاملي جديد

.

السياسية

القاسم االنتخايب املشرتك
بدأت حمى االنتخابات التي أطلقتها وزارة الداخلية
تعرف تصاعدا بني األحــزاب امللتفة حول النظام ،سواء
تلك املسماة بــأحــزاب األغلبية ،التي تنفذ السياسات
املمالة عليها آو األحــزاب املسماة أحزاب املعارضة ،و هي،
كما هــو مــعــلــوم ،مــعــارضــة صــوريــة .فجل هــذه األحــزاب
التي تشارك يف مسرحية انتخابات النظام ،مت تدجينها
بالكامل من طرفه ،لتصبح أدوات رجع الصدى للسياسات
التي متليها املؤسسات املالية االمبريالية على النظام.
فاستمرار عملية التدجني ،لعقود طويلة ،أفضت إلى
التمخزن الشامل لهذه األحــزاب ،بحيث أصبح برنامجها
واحدا وموحد ،بالرغم من تعدد األسماء واملسميات ،هذا
البرنامج يرتكز ،بشكل مطلق ،على التنافس فيما بينها
من اجل تقدمي أحسن واجود خدمة للنظام ،والتي تتمثل
يف تطبيق سياسات احلفاظ على مصالح التكتل الطبقي
السائد على حساب تعمق تفقير وتهميش أوسع اجلماهير
الشعبية .هذا هو املغزى احلقيقي النتخابات النظام التي
تتحكم فيها وزارة الداخلية املعروفة باالشراف وتاطير
العمليات التزويرية التي عرفتها كافة االنتخابات يف
املغرب ،منذ االستقالل الشكلي .لقد أصبح الشعب املغربي
يكتسب ما يكفي من الوعي ،من خالل معايشته لنتائج
وأه ــداف مسلسل االنتخابات ليقاطعها .هــذا املسلسل
الــذي هو عبارة عن حلقات من مسرحيات هزلية تتقن
وزارة الداخلية إخراج كل حلقة حسب املراحل التاريخية.
ففي كل حلقة ،حتدد ممثلني جدد باكسسوارات تتالئم
و ظــروف املرحلةن مــع إعطائهم هامشا للتنافس فيما
بينهم ،للتظاهر بتوفرهم على استقاللية قــرارهــم ،يف
حني ال يعدون أن يكونوا مجرد كراكيز يتقن النظام جر
حبالها .فاملتتبع هذه األيــام ملناقشة القوانني املرتبطة
باالنتخابات املقبلة ،سيصاب بالغثيان من شدة االنبطاح
السياسي الذي وصل إليه ،ما بات يسمى باملشهد السياسي
باملغرب .فما يسمى بالقاسم االنتخابي املشترك ،قسم
جوقة األحزاب املخزنية و املمخزنة إلى قسمني متصارعني
على حجم الريع الــذي سيستفيد منه كل قسم .فهذا
القاسم االنتخابي املشترك هو املعدل الذي يحتسب على
أساسه توزيع املقاعد يف البرملان .فاملجموعة األولى من
األحزاب تدافع على عملية احتساب أصوات الناخبني على
أساس األصوات املعبر عنها بشكل صحيح ،فيما املجموعة
الثانية تدافع على احتساب األصوات على أساس املسجلني
يف اللوائح االنتخابية ،بغض النظر عــن النتائج .وقد
أسفرت عملية التصويت يف هذا السيرك البرملاني،على
هذا القانون ،عن فوز املصوتني لصالح احتساب القاسم
على أساس املسجلني يف اللوائح ب  162صوت ينتمون إلى
 7أحزاب ،منها املوالية للحكومة ومنها املنتمية للمعارضة،
ليتبني بامللموس عبثية ما يسمي باملشهد السياسي .أما
املتمسكون باحتساب أالصـــوات املعبر عنها مــن طرف
الناخبني فعددهم  104ينتمون كلهم للحزب الذي يقود
االئتالف احلكومي .بالنسبة للقانون الثاني ،فهو يتعلق
بالعتبة و تعني احلد األدنــى من األصــوات الواجب على
كل مترشح لعضوية مجلس الــنــواب احلصول عليه  ،يف
االنتخابات التشريعية من اجــل الظفر بأحد املقاعد
املتبارى عليها يف الــدوائــر االنتخابية .فــاألحــزاب التي
تتوفر على عدد كبير من املنخرطني واملنخرطات حتاول
رفع العتبة إلى سقف  6يف املائة و هو الهدف الذي يرنو
إلى إقصاء العديد من األحزاب التي ال تتوفر على أعداد
كبيرة من املنخرطني او ما يسمى باألحزاب الصغيرة ،يف
حني ان هذه األخيرة ،تدافع على إبقاء العتبة يف سقف
 3يف املائة املعمول به خالل انتخابات  .2016اال ان اهم

الريع املخزين

هذه القوانني ،هو القانون الذي يحافظ ملنظمات رجال
االعمال على فريق برملاني بغرفة مجلس املستشارين،
بــهــدف متــكــيــنــهــم م ــن الــتــعــبــيــر ع ــن مــطــالــب و مــصــالــح
املقاوالت الوطنية ،هذا القانون يعزز السياسة الطبقية
للنظام املخزني الــذي يكافئ قاعدته الصلبة املشكلة

مــن الــراســمــالــيــن الــكــبــار ،بــإشــراكــهــم يف صنع الــقــرارات
اإلستراتيجية التي حتافظ على مصاحلهم .ثم هناك
قانون زيــادة الدعم املالي لألحزاب املشاركة يف عملية
االنتخابات ،هذا القانون يهدف متكني األحزاب املشاركة
ومترشحيهم من التوفر على األمــوال التي متكنهم من
شراء ذمم املواطنات واملواطنني الذين يئنون حتت وطأة
الفقر .أما القانون املتعلق بالئحة الشباب فقد مت حذفها،
وهذه الالئحة مت احدثها يف إطار سياسة االلتفاف على
مطالب حركة  20فبراير ،بهدف استقطاب العديد من
الشباب الذين أبانوا عن كفاءات وطاقات نضالية عالية

هذا القانون
يهدف تمكين
األحزاب المشاركة
ومترشحيهم من
التوفر على األموال
التي تمكنهم من
شراء ذمم المواطنات
والمواطنين الذين
يئنون تحت وطأة
الفقر
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احلسني لهناوي
ساهمت يف تاطيراالحتجاجات الشعبية.
يستفاد من هذه التعديالت القانونية وغيرها ،احملاوالت
االستباقية للنظام الهادفة الى مقاومة عملية املقاطعة
الشعبية لهذه االنتخابات التي تؤكد كل الدالئل انها
ستكون عارمة و شبه شاملة .فاجلماهير الشعبية تبدي

عدم االهتمام بهذه االنتخابات التي تعتبرها بدون رهان
بالنسبة ملستقبلها ومعيشها اليومي .وبالرجوع الى االرقام
الرسمية لوزارة الداخلية ،حول نسب مشاركة املواطنات
واملــواطــنــن يف مختلف الــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــة ،خــال
العقدين االخيرين ،فانها تتراوح ،بشكل عام ،بني  37يف
املائة و  5يف املائة .فخالل انتخابات  ،2002التي صاحبت
ما كان يطلق عليه بالعهد اجلديد وصلت نسبة املشاركة
الى  51يف املائة ،لتتهاوى الى  37يف املائة خالل انتخابات
 ،2007نظرا لتفاقم االزمة االجتماعية واملعيشية للشعب
املغربي مــن جــراء األزمــة اخلطيرة التي عرفها النظام
الرأسمالي واالرتباط العضوي القتصاد املغرب باالقتصاد
الراسمالي العاملي .خالل االنتخابات السابقة ألوانها التي
فرضتها حركة  20فبراير من خالل الزخم النضالي الذي
رافقها ،ستعرف نسبة املشاركة ارتفاعا طفيفا لتصل إلى
 45يف املــائــة .خمس سنوات بعد ذلــك ،خــال انتخابات
 ،2016سيكتشف الشعب املغربي وباخلصوص نشطاء
حركة  20فبراير ،انه كان ضحية عملية التفافية على
املطالب املرفوعة من قبيل تغيير الدستور وحل البرملان.
فالدستور اجلديد القدمي ،عزز قبضة امللك على كافة
السلط ،بالرغم من الهالة اإلعالمية الكبيرة التي واكبت
صياغته والتي شارك فيها جزء الباس به من النخبة التي
مت شرائها لتزكي هذا املسعى ،ومن جهة اخرى ،مت تعيني
حكومة رجعية خاضعة بالكامل الى توجيهات السلطة
العميقة ،فخالل هذه االنتخابات نزلت نسبة املشاركة،
دائما حسب االرقــام الرسمية لــوزارة الداخلية الــى 43
يف املائة .فالرهان الذي يشغل بال النظام و احزابه هو
نسبة املشاركة الشعبية ،لذلك كل ابواقه مشغلة ،بكافة
الوسائل ،لدفع املواطنات واملواطنني الى املشاركة

.

ملف العدد
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سنة عىل كوروان،والنضال متواصل ضد االمربايلية واملخزن والجائحة
قبل عام ونيف،اجتاح العامل كوفيد 19 -الفريوس
التاجي املــتــجــدد.والن اكتشافه كــان يف ووهــان
الصينية،كان للحدث أبعادا اجمتاعية واقتصادية
وسياسية ابألساس،نظرا ملوقع الصني يف معادلة
الرصاع عىل املستوى العاملي.وابلنظر اىل كون هذا
الوابء ارتىق اىل درجة "جائحة" بسبب الخسائر املادية
اليت أصابت الرأمسال العاملي وبسبب الضحااي اليت
خلفهتا الجائحة عىل مستوى األرواح البرشية اليت

بلغت أكرث من 1,8مليون شخص.فالجائحة كشفت
عن الوجه الحقيقي للرأمسالية اليت يستظل تحهتا
االنسان املعارص.
ونظرا ألهمية املوضوع،ومبناسبة مرور سنة عىل حدث
اترييخ مل ينهتي بعد كوابء عاملي ومل تنحرص مخلفاته
يف مختلف الواجهات،تعود جريدة الهنج الدميقراطي
لفتح النقاش حــول املوضوع ملواصلة البحث عن
األسباب والتداعيات وآفاق عامل ما بعد كوفيد19 -

الطبقة العاملة املغربية يف ظل جائحة كورونا  :نضاالت بطولية متواصلة
جمال براجع
يف مواجهة الهجوم الرأساميل املخزين
مرت اآلن سنة على بداية انتشار جائحة كورونا ببالدنا.سنة
ألقت بضاللها الرهيبة والثقيلة على الطبقة العاملة بصفة خاصة
واجلماهير الشعبية بصفة عامة̜ فعمقت ماسيها ومعاناتها
لدرجة غير مسبوقة اضطرت معها الدولة إلى االعتراف̜ مكرهة̜
باحلجم الضخم آلفة الفقر باملغرب والتي متس أكثر من  22مليون من
املغاربة.لكنها يف املقابل لم تقدم بديال حقيقيا ملواجهة هدا الواقع.
بل بالعكس زادت بسياستها الطبقية يف تعميقه رغم كل الشعارات
واإلجــراءات الترقيعية التي تندرج ضمن سياستها التضليلية للرأي
العام.

سياسة مخزنية طبقية يف خدمة الرامسالية املتوحشة
فبمجرد بداية انتشار الفيروس وإعالن حالة الطوارئ الصحية
وما تالها من إجراءات أمنية وقانونية واقتصادية اتضح بامللموس وفاء
الدولة املخزنية لطبيعتها األمنية القمعية وانحيازها املكشوف كجهاز
طبقي إلى جانب الباطرونا الرأسمالية احمللية واألجنبية.
هكذا بدلت الدولة كل جهودها وإمكانياتها خلدمة مصالح الشركات
الرأسمالية الكبرى احمللية واألجنبية انقادها وللتخفيف من تداعيات
اجلائحة عنها.فخصصت لها موارد مالية ضخمة من "صندوق كورونا"
وأعفتها من الضرائب ووفرت لها الغطاء القانوني لتسريح العمال/ات
عبر إصدار املرسوم احلكومي املتعلق بالبطالة اجلزئية وشلت كل آليات
مراقبة ظروف العمل يف املؤسسات اإلنتاجية والضيعات الفالحية
رغم حتول بعضها إلى بؤر وبائية النتشار الفيروس وسط العمال
وأسرهم ومحيطهم بسبب غياب شروط ووسائل الصحة والسالمة
والوقاية وقامت بقمع االحتجاجات العمالية ووظفت القضاء لصالح
الباطرونا...
ولقد كان كل دلك على حساب الطبقة العاملة التي وجد عدد
كبير منها جتاوز  750ألف من املسجلني يف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ومئات آالف ممن هم غير مسجلني يف الصندوق نفسه
عرضة للبطالة والفقر والتشرد بعد التعرض للطرد والتسريح يف
غياب تعويضات حقيقية ومناسبة ودعــم مالي من طــرف الدولة
باستثناء دلك الدعم املالي الهزيل من طرف "صندوق كورونا" والدي
لم يشمل جميع فئات العمال ولم تتجاوز مدته الشهرين.

مقاومة عمالية متواصلة وشجاعة غنية ابلدروس
أمام هدا الواقع املزري لم جتد الطبقة العاملة بدا من استنهاض
قواها واالعتماد على نفسها ملواجهة هدا الهجوم الرأسمالي املتوحش
املدعم من طرف الدولة املخزنية .فخاضت بجميع فئاتها الصناعية
والزراعية واخلدماتية املتضررة ومازالت نضاالت قوية وبطولية بعضها
مؤطر نقابيا وبعضها اآلخر عفوي بعضها متكن من االنتصار يف معاركه
وحتصني مكتسباته كما هو احلال بالنسبة لعمال/ات شركة " امانور
بطنجة" الدين متكنوا من فرض عودتهم للعمل بعد أكثر من عام من
اإلضراب عن العمل واالعتصام املفتوح أمام مقر الشركة وبعضها اآلخر
فشل يف دلك لكنه ال يزال مصرا على مواصلة النضال كما هو احلال
بالنسبة للعمال/ات الزراعيني/ات يف العديد من الشركات الفالحية

يف اشتوكة ايت باها كشركة " صوبروفيل" وشركة "روزافلور" وشركة "
باملاكرو ماروك" وشركة "صواص"...

 ترسانة قانونية رجعية يف مجال الشغل على رأسها مدونةالشغل تشكل أساسا لشرعنة االستغالل الرأسمالي للعمال/ات.

وبغض النظر عن مــآالت هده النضاالت العمالية فإنها تشكل
جتــارب ميدانية حقيقية اختبرت فيها الطبقة العاملة طاقاتها
وقدراتها النضالية والتنظيمية والفكرية يف مواجهة عدوها الطبقي.
جتارب غنية بالدروس والعبر تنضاف إلى ما راكمته عبر تاريخها
النضالي الطويل.ولعل من ابرز هده الدروس :

 ضعف وتشتت اليسار كحامل للمرجعية االشتراكية وكحاضنومدافع عن مصالح الطبقة العاملة ويف مقدمته اليسار املاركسي الذي
ال يزال حلد اآلن ضعيف االنغراس وسط الطبقة العاملة.

 اإلصرار على النضال واملقاومة كيفما كانت الظروف و االستعدادلتقدمي التضحيات من اجل الدفاع عن كرامتها و مكتسباتها وحقوقها.
وهو ما يدل على ما تزخر به الطبقة العاملة من طاقات ومؤهالت
واستعدادات كبيرة.
 طول النفس واالعتماد على الذات يف املواجهة ويف توفير وسائلاملقاومة والصمود رغم محدودية اإلمكانيات وضعف الدعم والتضامن
وخصوصا من طرف القيادات النقابية البيروقراطية.
 ارتــفــاع منسوب الوعي باالنتماء الطبقي وســط العمال/اتواملتجسد يف التضامن فيما بينهم (عمال امانور مثال) ويف إدراك
احلاجة إلــى التنظيم النقابي وهــو ما الحظناه يف عــدة قطاعات
إنتاجية وخدماتية كنموذج عمال/ات "بوجوستروين" الدين أسسوا
مكتبهم النقابي يف إطار االحتــاد املغربي للشغل ومستخدمو مركز
االتــصــال " ارو اســورانــس" بطنجة الدين انتظموا نقابيا يف إطار
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل.
 االنخراط الواسع للعامالت يف النضاالت العمالية ويف قيادتهاوخاصة يف قطاعات الزراعة كما هو الشأن باشتوكة ايت باها والغرب
وقطاع النسيج واجللد بالدار البيضاء مما يؤشر على ارتفاع الوعي
واالستعداد النضالي والقدرة على تنظيم وتدبير املعارك.

بعض العوائق اليت تواجه النضاالت العمالية
تناضل الطبقة العاملة يف ظل ظروف صعبة وغير مناسبة تضع
أمامها عراقيل كثيرة حتى ال تتطور وتتوسع نضاالتها يف اجتاه
امتالك أدواتها النضالية النقابية والسياسية̜ منها ما هو موضوعي
ومنها ما هو ذاتي.

*بعض العوائق املوضوعية:
 القمع واحلصار املخزنيني للنضاالت العمالية وضرب احلق يفالتنظيم النقابي...
 توظيف الدولة القضاء يف امللفات العمالية لصالح الباطرونا. جشع الباطرونا واستفادتها من تواطؤ ودعم النظام املخزني لهايف الهجوم على حقوق ومكتسبات العمال/ات.
 تضخم دائرة البطالة التي تستغلها الباطرونا للضغط علىالعمال/ات للقبول بشروط االستغالل القاسية التي متارس عليهم
تفاديا للطرد من العمل يف ظل األزمــة االقتصادية واالجتماعية
اخلانقة.

*بعض العوائق الذاتية:
 ضعف التنقيب والتي ال تتجاوز نسبته يف أحسن األحوال ./.6من مجموع العمال/ات.
 التشتت النقابي الــذي تعرفه الساحة النقابية مما يشتتويضعف النضال العمالي
والدي تكرسه البروقراطيات النقابية والنظام املخزني والباطرونا.
 سيادة البيروقراطية النقابية املتحكمة يف قيادة املركزياتالنقابية وتواطؤها مع النظام املخزني والباطرونا عبر نهجها لسياسة
التعاون الطبقي.
 ضعف انتشار الفكر االشتراكي وسط الطبقة العاملة وهو فكرهاالطبقي ومرجعيتها النظرية التي حتررها من هيمنة الثقافة والفكر
البرجوازي السائد بأشكاله التقليدية واحلديثة.
 غياب املعبر السياسي عن الطبقة العاملة أي حزبها السياسياملستقل الذي ينظمها ويقودها يف نضالها من اجل حتررها وحترر
املجتمع ككل.

يف بعض سبل تجاوز هدا الوضع
اذا أرادت الطبقة العاملة جتاوز هده املعيقات وغيرها يتحتم عليها:
 االنخراط يف العمل النقابي .الن النقابة هي مدرستها األولى يفالصراع الطبقي عبرها تنمي وعيها االقتصادي احلسي وخبراتها يف
النضال والتنظيم وتناضل بواسطتها من اجل انتزاع ومراكمة احلقوق
وحماية املكتسبات.
 النضال من اجل الوحدة النقابية امليدانية والتنظيمية ومحاربةظاهرة التشتيت والتقسيم النقابي.
 النضال من اجل دمقرطة العمل النقابي ومواجهة النزوعاتواملمارسات البيروقراطية.
 تفعيل عالقات وأواصــر التضامن املــادي واملعنوي واالجتماعيوالنضالي بني العمال/ات يف مواقع العمل وخارجه ويف كافة القطاعات
اإلنتاجية واخلدماتية محليا ووطنيا.
 انخراط الطالئع العمالية إلى جانب املثقفني الثوريني يف مشروعبناء احلــزب السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحني كضرورة
سياسية وتاريخية لكي تتحول من طبقة يف ذاتها إلى طبقة لذاتها
واعية برسالتها ومشروعها التاريخي يف القضاء على االستغالل
الرأسمالي وبناء املجتمع االشتراكي.
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العدد 401 :
من  16إلى  22مارس 2021

2020
خالل
باملغرب
الوضعيةالصحية
تقييم
عزيز غالي
حتتل الوضعية الصحية مكانة هامة ضمن حقوق االنسان
يف شموليتها وكونيتها،بل تعتبر أحد املؤشرات الرءيسية يف
قياس تقدم الدول واملجتمعات.ويف ظل جاحة كوفيد-19عرف
املغرب أوضاعا صحية مثيرة للقلق تنضاف الى الوضع املتخلف
أصــا يف هــذا املجال كغيره من املــجــاالت نتيجة السياسات
الطبقية املخزنية املتبع

.

صحة األم والطفل يف زمن كوروان:

بالرغم من احلمالت التحسيسية والتواصلية لطمأنت
املغاربة وتبديد مخاوفهم التي ولّدها فيروس كورونا املستجد،
مما أدى إلى إحجام الكثيرين عن التوجه إلى املستشفيات
العمومية والعيادات واملصحات ملتابعة وضعهم الصحي والعالج
ـد ضــراوة وخطورة ،وحتتاج إلى
من أمــراض أخــرى ،تعتبر أشـ ّ
االهتمام الكبير والــرعــايــة تفاديا للمضاعفات الصحية
الوخيمة التي قد تتسبب فيها

بهذه الفئة ،ساهم يف رفع منسوب الضغط والقلق عليها وعلى
األسر داخل املنازل ،بفعل ابتعاد هؤالء األطفال عن األصدقاء
واألجـــواء التي ألقوها والــتــي تخفف مــن الضغط عليهم،
مؤكدة إشارة عدد من الدراسات إلى هذه التداعيات املختلفة
النفسية ،والتسبب يف األرق وفقدان الشهية ومستوى النظافة
الشخصية ،إلــى جانب اإلحساس بــآالم عضوية وصــداع يف
الرأس وتبعات صحية أخرى ،تتفاوت باختالف الفئات العمرية
من الصغار إلى املراهقني

.

احلالية ،حماية لهم من اإلصابة بفيروس كورونا القاتل.
وقرار تنقيل العاملني وحتويل مرضى داء السل واألمراض
الصدرية مــن مستشفى مــوالي يوسف بــالــربــاط ،يأتي يف
اطــار مشروع استكمال و أجنــاز الشطر الثاني لتهيئة املركز
االستشفائي اجلهوي بالرباط ،إال أنه قرار حسب البالغني
“ال يراعي مصلحة مرضى داء السل ،و لم يأخذ بعني االعتبار
غياب شروط االستشفاء ،و انعدام شروط احلماية و السالمة
الصحية للعاملني نظرا لتصاميم و طبيعة الهندسة املعمارية

.

ومن جهتها ،أكدت رئيسة مصلحة طب وإنعاش املواليد اخلدج
باملستشفى اجلامعي ابن سينا بالرباط ،أنه جرى تسجيل
إصابة أربعة مواليد جدد مصابني بفيروس كورونا املستجد ،لم
تكن تظهر عليهم أية أعراض ،وتأكدت إصابتهم بناء على نتائج
االختبارات التي خضعوا لها الذين تعافوا ويوجدون يف صحة
جيدة .وأوضحت املتحدثة أنه مت استقبال العديد من النساء
وهن يف مراحل متقدمة،
احلوامل اللواتي يوشكن على الوضع ّ
توجهن إلى
اللواتي حال اخلــوف من اإلصابة بالعدوى دون
ّ
عرض صحتهن وصحة أجنّ تهن للخطر،
املستشفى باكرا ،مما ّ
مشددة على أنه مت إحداث مسالك ومسارات خاصة بالنساء
احلوامل يف كل البنيات الصحية ،ويتم التمييز بني احلاالت
املشكوك يف إصابتها بالفيروس أو املؤكدة وبني باقي املرضى،
وشددت على أن حليب األم ليس بناقل
تفاديا النتقال العدوىّ ،
للعدوى يف حالة ما إذا كانت مصابة بالفيروس ،وبأنه التوجد
ـد الساعة ،وهــو ما
أيــة دراســة علمية تؤكد خــاف ذلــك حلـ ّ
يشجع على إرضاع األم ملولودها ،مع اتخاذ التدابير الوقائية
املتعارف عليها التي أصبحت اليوم اعتيادية ،من قبيل التباعد
ووضع الكمامة وغسل اليدين والتعقيم وغيرها من اإلجراءات
احلاجزية ،مبرزة أن الرضيع يجب أن يخضع للتلقيح بعد
والدته وفقا للبرنامج الوطني للتمنيع ملا يشكله له من حماية
يف مواجهة األمراض املختلفة ،مؤكدة على أن الرضع واألطفال
ال يجب أن يكون ضحايا للكوفيد وال وجها من أوجهه

.

بدوره رئيس نقابة الطب العام يف املغرب ،أن امرأة من بني 4
حوامل تأتي متأخرة إلى املستشفى أو املصحة من أجل الوالدة،
خالل فترة احلجر الصحي ،وبأن اخلوف من فيروس كورونا
توجه  50يف املئة من املصابني بجلطات
املستجد حال دون
ّ
دماغية إلــى املؤسسات الصحية ،مؤكدا على أنــه من غير
املنطقي تقبل وضع مماثل ،ألن حياة العديد من املواطنني هي
ّ
احملك ،وهم عرضة ملضاعفات صحية وخيمة ومفتوحة
على
على كل االحتماالت مبا فيها القامتة

.

وأبرز أن الفيروس ال ينتقل بطريقة عمودية من األم إلى
الطفل ،يف حني أنه ميكن أن ينتقل عن طريق األيدي والتنفس
مما يحتم ضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية ،مشددا على
حلد الساعة لم تتأكد إمكانية أن تتعرض احلامل املصابة
أنه
ّ
بالفيروس لإلجهاض أو أن تلد قبل األوان ،أو أن يتسبب الكوفيد
تشوه اجلنني ،ألنه ال تتوفر معطيات ثابتة يف هذا الباب
يف ّ

.

من جهتها ،وأكدت الكاتبة العامة للجمعية املغربية للطب
النفسي عند األطــفــال ،عند تبعات احلجر الصحي عند
املصابني بالتوحد والذين يعانون من فرط احلركة ،مبرزة أن
إغالق املؤسسات التعليمية واجلمعيات والفضاءات اخلاصة

تضاعف املعاانة املصابني ابلسل ،وهم من بني األكرث
عرضة لإلصابة مبرض كوفيد: 19 -

يف ظل جهود العالم ملكافحة جائحة كوفيد ،-19ترزح الفئات
املستضعفة يف جميع أنحاء العالم ،ومــن بينهم األشخاص
املصابني بــالــسـ ّـل ،حتــت خطر تضاعف الــكــارثــة الصحية
التي يعيشونها .يف اليوم العاملي للسل ،ويف املغرب ،مازال داء
السل يشكل مشكلة صحية عمومية ،خاصة بكل من جهة
الدارالبيضاء الكبرى وتطوان طنجة والرباط القنيطرة وفاس
مكناس ومراكش آسفي وسوس ماسة درعة ،وأن األرقام املسجلة
هي يف تزايد تصاعدي ،وآخر األرقام الرسمية للوزارة تشير إلى
 30977حالة جديدة بنسبة  99حالة لكل  100000نسمة،
أما بالنسبة ألرقام املنظمة العاملية للصحة فهي تشير إلى أن
املغرب سجل  36000حالة جديدة لنفس السنة

.

ومــع األســف الشديد ال زال السل ميثل حتديا حقيقيا
ومقلقا للصحة باملغرب” ،حيث تظهر عن كل سنة أزيــد من
 30ألف حالة جديدة ،مما عقد من مأمورية اجلهود املبذولة
للقاء على داء السل يف  ،2030مما يتطلب تكثيف جهود
جميع املتدخلني ،واملرور إلى السرعة النهائية يف التشخيص
املبكر والعالج لتدارك الـ 9سنوات املتبقية عن املوعد الذي
حددته االستراتيجية الوطنية لبلوغ مغرب بدون داء للسل
سنة  ،2030كم خالل محاربة داء السل والسل املقاوم لألدوية،
والسل شديد املقاومة ،والعمل على محاربة وحتسني احملددات
االجتماعية واالقــتــصــاديــة املرتبطة بــداء السل كالفقر
والبطالة و سوء التغدية والسكن غير الالئق ،وتفعيل البرنامج
الوطني حملاربة داء السل واخلطة السريعة للتقليص من نسبة
االصابة به ،مع وضع مخطط لتعزيز املراقبة الوطنية حول
السل باملغرب وتوفير برنامج إلكتروني للمراقبة ،وإجراء دراسة
وجرد وطني للكشف عن حاالت السل املكتشفة التي لم يتم
اإلبالغ عنها ،مع إجراء دراســات استقصائية وطنية للسكان
حول مدى انتشاره ،دون اإلغفال عن إيالء عناية خاصة ملرضى
السل املصابني بالعوز املناعي البشري خاصة يف الظرفية

املغلقة ملستشفى موالي عبداهلل ،مما سيهدد صحة العاملني،
كما وقــع سابقا مبستشفى الـــرازي مبــراكــش ،حيث تفشت
العدوى يف صفوف األطباء و املمرضني والعمال التابعني لشركة
املناولة يف احلراسة ”

.

وضعية املصابني بالسرطان باملغرب،ومعاجلة ضحايا
“كورونا” على حسابهم :
يف املــغــرب ،هناك أكثر مــن  52ألــف شخص مصاب بــداء
الــســرطــان ،تتنوع إصــابــاتــهــم بــن ســرطــان الــثــدي والــرئــة
والبروستات ،هذا ما كشفه التقرير األخير للوكالة الدولية
ألبحاث السرطان التابعة ملنظمة الصحة العاملية حول معدالت
السرطان يف دول العالم.وأبرز أحد التقارير املجزةعلى وضعية
اإلصابة بالسرطان ،أن املغرب يسجل إصابة  139شخصا
بالسرطان بني كل  100ألف نسمة ليحل بذلك يف الرتبة 145
عامليا يف عدد املصابني بهذا الداء بعدد بلغ السنة اجلارية 52
ألفا و 783شخصا .وبحسب ما ورد يف معطيات التقرير ،تتوزع
اإلصابات ما بني  10آالف و 136امرأة مصابة بسرطان الثدي
يليه عدد املصابني بسرطان الرئة بـ  6آالف و ،88ثم سرطان
القولون الذي حل يف الرتبة الثالثة على مستوى عدد املصابني
بـ  4آالف و ،118يف سجل سرطان البروستات وعنق الرحم ما
مجموعه  233ألفا و 88إصابة

.

ونبه التقرير إلى أن حاالت اإلصابة بالسرطان يف العالم
سترتفع بأكثر من  18مليون حالة مستقبال ،بعد أن كان الرقم
محصورا يف  14مليون إصابة عام  2012و 8ماليني حالة وفاة
يف نفس العام ،فيما سيحصد أرواح ما يناهز  10ماليني شخص
السنة اجلارية

.

ويعاني مرضى السرطان منذ سنوات التكاليف الباهظة
للعالج ،ويف ظل تأخر تنزيل استراتيجية صحية ملكافحة مرض
السرطان بكل أنواعه من احلكومة احلالية ،والدولة ،يبقى
املرضى الفقراء بهذا الداء يحاربون من أجل استكمال العالج
واحلصول على الدواء والبقاء على قيد احلياة

.
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املخزن واالحتجاجات يف زمن كورونا
مما ال شك فيه ان كورونا استطاعت تعليق االحتجاجات
يف األشــهــر األول ــى مــن اجلــائــحــة على مستوى الساحات
واملــيــاديــن والــشــوارع كما عطلت عــدة مناسبات نضالية
وطنية وأممية ،و لكنها يف الوقت ذاته عملت على نقلها الى
مستوى وسائط التواصل االجتماعي ،علما أن  46يف املائة
من الشباب املغربي ولد عند وصول االنترنيت الى املغرب
وبالتالي فاستعمال هذه الوسائط اصبح ال ينفصل عن
تفاصيل حياتهم اليومية؛ احتجاجات لم يتردد املخزن
يف مواجهتها باالمكانات الواسعة التي ضمنها يف مرسوم
قانون الطواريء الصحية رقم  2.20.292الصادر بتاريخ

عاد بامكان اجلمعيات احلقوقية حصر و متابعة األعداد
احلقيقية للمعتقلني واملتابعني على خلفية تدويناتهم
املتعلقة سواء بالتوزيع االنتخابوي للمساعدات العينية
او بلطجة بعض العناصر املخزنية التي انتهزت اجلائحة
ألجــرأة جوائحها ،أو التشكيك يف معطيات أو نشر أخرى
اعتبرت كاذبة من طرف سلطة االتهام يف ظل التعتيم على
املعلومة و التضييق على احلق يف الوصول اليها
اجــراءات قمعية وتفريط يف سالمة املواطنني الذين
فقدوا كل مورد للعيش ومت اجبارهم على لزوم مخابئهم
املــســمــاة جتـــاوزا مــنــازل وبعضها ال تــزيــد مساحته عن

 23مارس  2020والــذي توافقت عليه اللجان املعنية يف
مجلسي النواب واملستشارين ومت نشره باجلريدة الرسمية
يف الــيــوم املــوالــي اي بتاريخ  24مــارس  ،2020ومرسوم
 ،2.20.293متعامال مع كل الناشطني على اساس انهم اكثر
خطرا من كوفيد 19
هذين " القرارين االداريــن" (بحسب املعيار العضوي
بالنسبة ملرسوم بقانون 2.20.292والــذي لم ينتقل من
مستواه التنظيمي الــى مستواه التشريعي) املتعلقني
بحالة الطواريء الصحية ،يرميان يف الظاهر الى احليلولة
دون تفاقم احلالة الوبائية وضمان حماية االشخاص
وسالمتهم الصحية ،لكنهما على املستوى العملي استعمال
كــذريــعــة مثلى ملضاعفة االجــــراءات القمعية والتأهب
للبطش اجلــبــان بــاحملــتــجــن عــلــى ســيــاســات تــدمــيــر كل
القطاعات االجتماعية على مــدى عقود تدبير البلد
مبنطق الضيعة ،وإجلــام كل غضب شعبي واالنتقام من
املناضلني واملناضالت وكل املشهرين مبا أنتجته عقود من
بيع البلد لألبناك واملؤسسات املالية واحلكومات األجنبية
وذلــك باستثمار بنود جتــرمي كل فعل مخالف لقرارات
السلطات العمومية أو حتريض الغير على مخالفتها وذلك
بعقوبات جنحية متتد مــن احلــبــس مــن شهر واحــد الى
ثالثة اشهر و غرامة بني  300و  1300درهم دون االخالل
بــالــعــقــوبــات اجلــنــائــيــة االشـــد واملــقــصــود بــذلــك جرمية
العصيان التي تصل عقوبتها الى السجن ملدة ثالث سنوات
اذا ارتكبت من اكثر من شخصني
و بــهــذا بــوشــر الــعــمــل عــلــى مــســتــويــن :حــجــر صحي
تــام أجبر فيه الناس على لــزوم منازلهم وإســنــاد القرار
بتمشيط األزقــة واألحياء لعناصر وزارة الداخلية التي
عمل بعضها على توثيق مشاهد اذالل املواطنني والتنكيل
بهم وصفعهم ومــصــادرة بضائعهم وكــل الــعــادات السيئة
لعناصر اجلهاز؛ وتأثيت القنوات الرسمية بأبواق حتمل
املــســؤولــيــة للمواطنني البسطاء الــذيــن وصــفــوا بأقذع
النعوث مع عدم التردد يف توجيه اصابع االتهام و الشتيمة
اليهم كلما اعلنت بؤرة اصابة معينة ،و التظاهر باالهتمام
املفرط بحياة الفقراء بعبارات مقيتة من قبيل األرواح
قبل االربــاح ،يف حني ان ما كان يجري على ارض الواقع
هو استثمار كورونا ملصادرة ما تبقى من هوامش احلقوق
واحلــريــات؛ و بذلك اطلق املخزن يده العتقال املدونني
ونشطاء شبكات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،لــدرجــة أنــه ما

الغرفة الواحدة لألصول والوالدين واألبناء ،زيادة على
حصاد سنوات تخريب البلد باإلضافة أليام معدودات من
احلجر كانت كفيلة لرفع منسوب االحتقان والتذمر العابر
للطبقات االجتماعية خصوصا بعد التآكل احلــاد الذي
عرفته الطبقة املتوسطة ،وبذلك اندلع طيف من األشكال
االحتجاجية يف معظم قرى وأحياء ومدن بلد ارادوه أن
يكون مجرد صندوق كائنات ال تأكل وال تتكلم وال تتنفس
أيضا ،شــارك فيها الباعة اجلائلون والعمال والفالحني
الصغار وأرباب احملالت التجارية وأصحاب املقاهي وسائقي
سيارات اجلرة واحلافالت واملرضى واملعطلون واملوظف ونبل
حتى اجلنود املتقاعدين هذه الفئة التي كانت الى زمن
قريب رخارج دائرة االحتجاج وغير مستبطنة لثقافته...
أشكال احتجاجية جوبه بعضها بقمع وحشي مببرر
خرق اجراءات الطواريء الصحية ،واعتقاالت وتضييقات
ومتابعات قضائية ومحاكمات على املقاس استعمل فيها
القضاء إلخراس أصوات املقهورين وترهيب املدافعني عن
حقوق االنــســان واالنتقام منهم مبتابعات كيدية تثير
السخرية ،لقد تعالت صرخات اجلياع بعدما خسروا كل
ما وفروه للنوائب ؟
مــن لــم يــوفــر لــلــمــغــاربــة ضــمــانــا اجــتــمــاعــيــا و ال
مستشفيات الئقة و محترمة ال ميكنه اطالقا ان يكون
قلقا على صحتهم أو ان تهمه حياتهم ،من اعتقل خيرة
شــبــاب الــريــف و وزع عــلــيــهــم ثــاثــة قـــرون مــن ســنــوات
السجن ألنهم طالبوا ب مستوصف وجامعة ال ميكننا ان
نصدق تباكيه على حيوات من أفلت من مخالب ماكينته
البوليسية ،من صم أذنيه عن مناشدات املفوضية السامية
حلقوق االنسان التخاذ اجــراءات عاجلة تخص االفراج
عن سجناء الرأي و املسجونني على ذمة قضايا سياسية،
خصوصا و ان محاكماتهم لم تكن عادلة وال يشكلون خطرا
على املجتمع ،ال ميكن ان تنطلي علينا بهلوانياته للظهور
مبظهر احلامي لألرواح ،من حاول حرمان ساكنة احلسيمة
مــن مــســاعــدات طبية مبــبــرر أنــهــا تــبــرعــات مــن اجلمعية
املغربية حلقوق االنــســان هــو آخــر مــن يحق لــه احلديث
عــن حــق املواطنني يف الصحة والــســامــة ،مــن كــان يدبر
املعيش اليومي للباعة اجلائلني وعمال املوقف وماسحي
األحذية والكسابة والفالحني الصغار مبزاجيته الكارثية
بحيث يغلق منافذ ارزاقهم متى شاء و يفتحها متى شاء
مكتفيا بعد االصــابــات يف بعض الشركات العمالقة ذات

.

.

.
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قاشى كبير

االســتــثــمــارات الــعــابــرة لــلــقــارات والــتــي استمرت بالعمل
بشكل عادي وطبيعي رغم اعالنها كبؤر ،والتي ال تستطيع
عناصر ما يسمى "بلجان اليقظة" معاينة مدى التزامها
باجراءات وتدابير الوقاية او حتى االقتراب من ابوابها؛
ينبغي ان يكون آخر من يتكلم حني يتعلق األمر باحلق يف
احلياة
لقد فتحت كورونا شهية املخزن للمزيد من االنتهاكات
 ،وانعشت تدابيره املزاجية وكل العادات السيئة ملوظفي
الــداخــلــيــة والــتــي كــانــت تــريــد مــن املــغــاربــة التعايش مع
االنتهاكات مستفيدة يف ذلك من مظلة قانون الطواريء،
عفوا حالة االستثناء غير املعلنة ،ويف الوقت ذاته أخذا
بعني االعتبار حجم الفقر املدقع الــذي يعيشه املغاربة
والــنــمــوذج االقــتــصــادي املــخــزنــي الــقــائــم على االحــســان
الصدقات والفتات ومأسسة التسول ،انطلقت الشرارات
األولى لالحتجاج امليداني يف شكل وقفات إلدانة االقصاء
من عملية توزيع املساعدات الغذائية واالنتشار الوبائي
للفساد لــم تفلت منه حتى قفف اجلــوع أو التحويالت
املــالــيــة الــتــي لــم تــكــن كــافــيــة حــتــى ألداء فــواتــيــر املــاء
والكهرباء كما مت تسجيل حاالت ايذاء للنفس وصلت الى
درجة االنتحار أيضا كاحتجاج سلبي يعبر فيه صاحبه
عــن رعــب املعيش وشــلــل أدوات مــقــاومــتــه ،ثــم بعد ذلك
مسيرات من القرى والبوادي سيرا على االقدام ،وبعد ذلك
توالت االعتصامات أمام مفتشيات الشغل واملعامل وعلى
الطرقات نتيجة التسريحات وتوقف األجور ،لتنطلق بعد
اعالن بداية املوسم الدراسي اضرابات العديد من فئات
الطلبة و املوظفني العموميني و مما له داللة يف هذا الصدد
هــو الهجرة العكسية للتالميذ مــن التعليم اخلصوصي
نحو التعليم العمومي حيث بلغ عدد املغادرين للمدارس
اخلصوصية حوالي  140.000تلميذ يف حني ان املوسم
املنصرم لم يتجاوز هذا العدد  30,000تلميذ ،األمر الذي
يعكس يف احلقيقة املــأزق املعيشي الــذي أضحت الطبقة
املتوسطة تعانيه واعـــادة توجيهها ألولــويــات نفقاتها
ما دام الوضع على ما هو عليه يف املدرسة العمومية وال
تغيير يف حالها ميكن أن يبرر هــذا الــنــزوح؛ ناهيك عن
طرائق احتجاجية أخرى متمثلة يف الشكايات والبالغات
والــبــيــانــات والــعــرائــض والتلويح بالتظاهر واالحــتــجــاج
وغيرها من أشكال االعتراض املعبرة عن مقاومة الظلم
الــذي ولدته سياسات الكتلة الطبقية العابثة بثروات
البلد واملستحوذة على أدوات القمع مبا فيه أيضا حتى
ظاهرة مقاطع الفيديوهات الشخصية التي يتظلم عبرها
ضحايا هذه السياسات ...
لقد كشفت جائحة كوفيد هول الطريقة التي تهندس
بــهــا الــســيــاســة بــالــبــلــد ،وســيــنــضــاف لــكــوارثــهــا مــا سجله
االقتصاد من انكماش ب  5يف املائة وتفاقم يف عجز امليزانية
وصل لناقص  7,5من الناجت الداخلي اخلام (أي  55مليار
درهم) مقارنة مع املستوى املقدر اوليا ب  3,5يف املائة ،وهو
ما عاجلته ميزانية  2021بعدم فتح مناصب مالية جديدة
باستثناء القطاع االمني و الصحة و ذلك يف بلد يشكل فيه
الشباب البالغ ما بني  15و  34سنة نسبة  36,7يف املائة
من مجموع سكان الوطن أي  12مليون شاب وشابة ،حيث
معدل البطالة يف صفوفهم يصل ألكثر من  20يف املائة
والذين يشتغلون ازيد من  50يف املائة منهم يحصلون على
اجور دون احلد األدنى ،و  4ماليني منهم ال يشتغلون وال
يدرسون وال يقومون بأي تكوين أي أن كل شاب واحد من
كل ثالثة ما بني  15و  24سنة ال يتمدرسو ال يتكون وال
يتوفر على عمل ،وهو متاما ما يعكسه تصنيف املغرب يف
املرتبة  120من اصل  183دولة يف مؤشر تنمية الشباب،
أيام عويصة ستهوي بشعبنا الى قاع الفاقة والتسول و من
احملتمل أن تشهد "طفرة" يف االحتجاجات التي ستبقى
مع ذلــك فئوية مناطقية مشتتة ،معزولة غير منظمة
ودون أفق اصالح أو تغيير ان لم تتحمل القوى السياسية
املكافحة والنقابية املناضلة واملدنية احلية مسؤوليتها يف
تنظيمها وتوحيد صفوفها وتوجيهها من أجل التخلص من
املخزن كضرورة ملحة وآنية لتجنيب البالد كوارث اكبر...

.
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حقوق االنسان باملغرب يف ظل جائحة كوفيد19 -

عزيز غالي

تتابع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان من خالل رصدها
ومتابعتها لألوضاع يف بالدنا،استمرار التراجعات والتضييق
على احلريات.،املرفوق بأساليب القمع واالعتقاالت الذي
تواجه به السلطات العمومية االحتجاجات السلمية بعدة
مدن مغربية ويف هوامش املدن...
وهذا ما تندد به اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أيضا
وبسلسلة االعــتــقــاالت واحملــاكــمــات التي طالت صحافيني
ومــدونــن ونــشــطــاء اجتماعيني ،كــان آخــرهــا احلــكــم على
املــؤرخ املعطي منجب بسنة سجنا نافذا يف جلسة عقدت
يف غياب دفاعه ،واعتقال املــدون حفيظ زرزان واليوتبور
شفيق العمراني ونشطاء اجتماعيني ،وتطالب اجلمعية
بوقف متابعة املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان.إذا
نستنتج أن" :واقع حقوق اإلنسان يف املغرب ال يبشر باخلير،
والتراجعات التي حصلت يف هــذه السنة ،فاقت العقدين
األخيرين ،على مستوى احلريات العامة" .إلن الدولة تعاملت
مع االحتجاجات بـ"مقاربة أمنية أكــدت أن هناك منحى
خطيرا عن سبق إصرار وترصد ،كما لو أن هذا احلراك يشكل
تهديدا لوجود الــدولــة ،بينما هي احتجاجات حقوقية
ودميقراطية

.

إن هذا اإلصرار يبرز مظاهر صمود الدولة العميقة بالرغم
من احلــراك والــثــورات على خلفية "الربيع العربي" ،حيث
أثبت أن النظام السياسي ينهض من الرماد ،ويعيد رسم نفسه
يف صورة جديدة ،لكن تبقى األدوات املستعملة هي ذاتها ،قي
حني نشوة االنتصار عمت بصيرة الشعوب عادة ،وأغرقتهم يف
سبات الوهم ،وسراب الثورة ،بينما تعمل الدولة العميقة وهي
الروح اخلفية لكل نظام سياسي ،بعد كل انتفاضة شعبية على
تقسيم وحدة الشعب إلى فئات ،والفئات إلى جماعات ،وعلى
إحياء النعرة القبلية واجلهوية ،وتروج لعقدة الفئة الناجية،
فيصبح اجلميع بطال يف مرآة ذاته ،ومن هنا يبدأ فتيل الثورة
املضادة

.

ويف ما يخص احلق يف حرية التعبير فاجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان توضح أن العدالة املغربية لم تعد تسجن
الصحافيني بسبب ما يكتبون،ولكن وجدت لها طريقامعبدا
بشكل جيد مرتبط بالقضايا اجلنسية ،وهي قضايا تهدف
لتقييد حرياتهم وإسكات أفواههم .فلم تعد هناك قضايا
مثل قضية علي املرابط أو علي أنــوزال ،اللذين حوكما بني
عامي  2003و 2013بسبب آرائهما وكتاباتهما ،فقانون
الصحافة اجلديد ،الذي ُسن يف عام  2016لم يعد ينص على
ً
معارضة وجريئة.
عقوبات سالبة للحريةمهما كانت كتاباتهم
يف حني لوحظ يف السنوات األخيرة ،اعتقال املغرب عدة
نشطاء وصحفيني مستقلني ،وحاكمهم ،وسجنهم بتهم
مشكوك فيها ،مبا يف ذلك اجلنس خارج نطاق الزواج (توفيق
بوعشرين وهاجر الريسوني ،وسليمان الريسوني) .وبدت
بعض هذه احملاكمات ذات دوافــع سياسية أو أنها لم تضمن
اإلجراءات القانونية الواجبة جلميع األطراف

.

ويف الـــدار البيضاءأيضا ،سجنت السلطات العمومية
الصحفي والناشط وامل ــدون عمر الــراضــي يــوم  29يوليوز
 ،2020بعد استجوابه  12مــرة طيلة أربعة أسابيع .كما
اتهمته بتهمة تهديد أمن الدولة اخلارجي عبر ربط صالت
مع عمالء أجانب ،وتهديد أمن الدولة الداخلي عبر استالم
والسكر العلني ،والتهرب الــضــريــبــي ...باإلضافة
أمـــوال،
ُ
إلــى االغتصابكما مت اختراقهاتفه ببرمجية التجسس
"بيغاسوس"،وكاها تستند إلى أدلة ضعيفة

.

بينما احلقيقة ،أنها نشأت عن عمله كصحفي ومــدون،
وذلك بسبب حتقيقه يف مواضيع ساخنة مثل االستيالء على
األراضــي وفــســاد الــدولــة ،ويف مــارس،أصــدرت احملكمة حكما

بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها
منذ سنة وانتقد فيها قاضيا بسبب إصدار أحكام قاسية على
نشطاء

.

وباملقابل مع هــذه املتابعات ،تقوم الصحافة املقربة من
السلطة بتشويه سمعة الصحافيني املستقلني ،ويف بعض
األحيان تتوقع حتى األسباب التي جتعلهم نزالء للمؤسسات

طرحها وتقصي اجلمعية نظرا ملواقفها واستقاللية تقاريرها.
عرفت السنة املاضية إصدار احلكومة للكثير من التقارير
املتعلقة بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب .لكننا الحظنا أن
كل هذه التقارير بعيدة كل البعد عن العمل احلقوقي اجلاد
واملستقل .هاته التقارير سعت إلى تبييض وجه احلكومة من
خالل:

• إنكار وجود معتقلني سياسيني ابملغرب؛

 -املساواة بني ضحايا االنتهاكات وقوى األمن؛

إننا اليوم أمام هذه الردة
الحقوقية ،في حاجة إلى
نقاش هادئ نستطيع
من خالله التأسيس إلى
عمل جاد يكون مدخله
اعتذار الدولة عن كل ما
وقع وإعطاء دور كبير
لقضاء مستقل في تحديد
المسؤوليات

السجنية .فقبل اعتقال الريسوني بسبعة أشهر ،نشرت
صحيفة “برملان” اإللكترونية ،املقربة من وزارة الداخلية،
ً
مقاال بعنوان“ ،فضائح عائلة الريسوني التي يخجل منها
إبليس اللعني” والذي جاء فيه “نستحي يا سليمان من كشف
تصرفاتك يف مراكش وسيأتي يــوم نفتح فيه كتابك بكل
ســواده… ولكننا نستحي أن نقول إن احليوانات تتنزه عن
مثل ما أتيت به من أفعال يندى لها اجلبني” .ومنذ عام 2018
ً
مقاال للصحايف توفيق
خصصت “برملان” ما ال يقل عن 60
بوعشرين الذي يدير “أخبار اليوم”
ومن أجل التصدي وحماية احلقوق ،فقد راكمت احلركة
احلقوقية باملغرب جتارب كثيرة منذ ما كان يعرف بسنوات
الرصاص إلى اليوم ،وهي مدعوة اآلن إلى تكثيف عملها من
خالل دعم عمل االئتالف املغربي لهيئات حقوق اإلنسان،
الذي نحتفل هذه األيام بالذكرى العاشرة لتأسيسه من أجل
أن يلعب دوره كمحرك للعمل احلقوقي .واليوم نحن كإطارات
حقوقية ،نتوفر على امليثاق الوطني حلقوق اإلنسان الذي
تبنته أكثر من عشرين جمعية حقوقية وهو قادر على وضع
تصور واضح لعملنا احلقوقي

.

وجتدر اإلشارة أن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ،دعت
إلى إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات ،والتي
يجب أن تظم باإلضافة للفاعل احلقوقي ،الفاعل السياسي
(األحزاب الدميقراطية)،والفاعل النقابي ،والفاعل املدني
اجلــاد .ألن حجم الهجوم على احلقوق واحلــريــات يتطلب
تظافر جميع اجلهود لوقف هذا النزيف

.

إن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنــســان ،كانت مــن أوائــل
اإلطارات احلقوقية التي اشتغلت ومازالت تشتغل على اآلليات
األممية من خالل التقارير املوازية التي تضعها اجلمعية،
وكذلك من خالل مراسلة املقررين األمميني عند احلاجة،
لكننا منذ سنة  ،2014ومع التضييق التي أصبحت تعانيه
اجلمعية لم نعد قادرين الجتماعات مجلس حقوق اإلنسان
الن الدولة أصبحت تدعم حضور فقط اجلمعيات التي تساير

 السكوت عن االنتهاكات التي عرفتها الكثير من املناطقباملغرب؛
 جائحة كورونا وانتهاكات التي تعرض لها املواطنون منرجال السلطة عرت واقع هاته املؤسسات التي دخلت يف سبات
عميق دون أن تدلي برأيها يف كل ما يقع

.

كــانــت مخرجات هــيــأة اإلنــصــاف واملــصــاحلــة بالرغم من
النقائص التي وقفت اجلمعية عندها واعتبرناها حد أدنى
ميكن البناء عليه لتحقيق انتقال دميقراطي ،لكن مع أول
امتحان لهاته املخرجات (حراك الريف) ،ظهر محدودية كل
ما قيل وأن حتى أكثر املتفائلني وجد نفسه أمام سراب هذا
االنتقال .فالحظنا عودة سريعة لالنتهاكات اجلسيمة من
خالل التوقيف العشوائي ،التعذيب ،احملاكمات الصورية،
وهي أشياء كان البعض يضن أنها انتهت مع إصدار مقررات هيئة
اإلنصاف واملصاحلة  .إننا اليوم أمام هذه الردة احلقوقية ،يف
حاجة إلى نقاش هادئ نستطيع من خالله التأسيس إلى عمل
جاد يكون مدخله اعتذار الدولة عن كل ما وقع وإعطاء دور
كبير لقضاء مستقل يف حتديد املسؤوليات ،وهذا لن يتم إال
من خالل دستور دميقراطي يكرس سلطة الشعب ويضمن
احلقوق واحلريات

.

إننا يف اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ،كنا من املطالبني
بــإنــشــاء اآللــيــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة مــن الــتــعــذيــب حسب
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره
مــن ضــروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةأو
املهينة .كما كنا نشدد على استقاللية هاته اآللية ،لكن
الدولة ذهبت يف اجتاه آخر من خالل ربطها باملجلس الوطني
حلقوق اإلنسان الــذي ال يتمتع باستقاللية كافية ليقوم
بدوره .وإن ما وقع بالريف وما يعانيه املعتقلون السياسيون
داخل السجون اآلن دون أن تتحرك هذه اآللية لدليل قاطع
على محدوديتها

.

من خالل تتبعنا وحتليلنا للوضعية الوبائية على املستوى
العاملي والوطني ،ســواء على مستوى اإلصــابــات والوفيات
ونتائج التجارب السريرية مبختلف مراحلها ،تبقى تساؤالت
وتخوفات املواطنني قائمة حتى يتم إعالن رسمي من طرف
منظمة الصحة العاملية أو ظهور نتائج جديدة ميكن أن تبدد
الغموض احلاصل على املستوى العاملي من أجل القضاء على
فيروس جائحة كورونا "كوفيد."-19ويف ظل احتدام صراع
بــن الدولللحصول على حصة مــن اللقاح لسكانها .نأمل
أن يتبنىالعالم سياسة التعاون متعددة األطــراف للتغلب
على هذه اجلائحة احلالية واملستقبلية .ألن تطعيم الناس
يف إحــدى الــقــارات ض ــروري لصحة وث ــروة ورفاهية أولئك
املوجودين يف القارات األخرى .وال ميكن ألي منطقة أن تكون
محصنة حتى تتم حماية حصة ذات مغزى ومنصفة من سكان
العالم من خــال مبادئ الصحة العامة األساسية اجليدة
وكذلك اللقاح

.

ومع بداية عملية التلقيح باملغرب ،قامت اجلمعية بإنشاء
تطبيق رقمي ميكن حتميله على الهواتف ( )AMDHلتتبع
األعراض اجلانبية للقاح

.
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ـ املنظور الشيوعي لتحرر املرأة ـ
يف  8مارس ذكرى النضال التحرري املتواصل من أجل الكرامة والعدالة اإلجتامعية واملساواة

الدريدي الطاهر

تعتبر  8مارس ذكرى مجيدة وعزيزة بالنسبة لكل النساء
التواقات للتحرر واملساواة وبالنسبة لكل املناضالت واملناضلني
التقدميني عبر العالم؛ فمنذ حوالي قرن من الزمن أعلن ألول
مرة االحتفال الرسمي بهذا اليوم النضالي اخلالد يف تاريخ
اإلنسانية ،تتويجا للنضال العمالي النسائي املمتد لعقود
قبل ذلك التاريخ ومبا يرمز له من تطلع إنساني للتحرر من
االضطهاد الثقايف والسياسي واالستغالل الرأسمالي ،وسعي
نحو تصحيح العالقة ما بني الرجل واملرأة ،مبا يصون احلقوق

.

اخلاصة للمرأة ويضمن العدالة االجتماعية واملساواة الشاملة
ما بني النساء والرجال ،والتي بدونها ال ولن تتحقق لكليهما
إنسانيتهما املفتقدة

إضافة إلى ذلك ،وبقدر وقوفه يف وجه ذلك املقدس املكرس
لدونية املرأة ولواقع التمييز ضدها؛ وقف كذلك كارل ماركس
بوضوح تام ضد النظرة املشوهة للشيوعية ،والتي تختزلها يف
طرح تبسيطي يوازي ما بينها والقضاء على امللكية اخلاصة
من جهة ،وتدعو باسم احلرية واملساواة إلشاعة العالقات
اجلنسية احليوانية بدل الزواج من جهة أخرى ،فتحول النساء
بشكل فارغ من كل إنسانية ومن كل معنى من الزواج إلى دعارة
عاملية معممة ،حسب تعبير كارل ماركس

املساواة ما بني النساء والرجال

وقد شكل املقال تصورا فكريا قويا وشجاعا يف عصره،
مؤكدا على أن عالقة الرجل باملرأة قد شكلت إحــدى أهم
العالقات التي متت إحاطتها تاريخيا بهالة من القداسة ،كان
الغرض منها باستمرار هو مناهضة املساواة وجترمي النضال من
أجلها ،وتكريس دونية املرأة؛ فتم بذلك استغاللها اقتصاديا
وجنسيا ،واحتقارها اجتماعيا وثقافيا باسم املقدس

.

لإلنسان ،ومدى رقي تصرفاته وميوالته الطبيعية إلى مستوى
كائن اجتماعي اكتسب إنسانيته الكاملة بشكل واعي وشامل،
يف إطــار أرقــى ما أنتجته البشرية من تطور وغنى على كل
املستويات

.

.

   عودة إىل اليوم املجيد  8مارس

يعود الفضل يف تخليد  8مارس كيوم عاملي لتكرمي املرأة
وللتذكير بضرورة مواصلة النضال من أجل حقوقها ،وتسليط
الضوء على أوضاع النساء القانونية واملجتمعية الفعلية ،وعلى
حقوقهن السياسية واالجتماعية واالقتصادية واخلاصة ،إلى
نضاالت النساء األمريكيات العامالت بقطاع النسيج منذ سنة
 1850وللتضحيات التي بذلتها النساء منذ ذلك التاريخ؛ كما
كذلك إلى املؤمتر الثاني للنساء اإلشتراكيات سنة  1910يف
كوبنهاغن بالدامنارك ،حيث دعت املناضلة كالرا زتكني إلى
اجلعل من تاريخ  8مارس كل سنة يوما عامليا يسلط الضوء من
خالله على نضاالت النساء وأوضاعهن ومطالبهن؛ وهو ما لقي
ترحيبا من النقابات العمالية والقوى االشتراكية يف أوروبا
والواليات املتحدة األمريكية ،ومت تنظيم مظاهرات قوية يف
نفس اليوم ( 8مارس) ابتداء من سنتي  1911و1912

.

.

.

      املنظور الشيوعي لتحرر املرأة

لقد شكل حترر النساء والنضال من أجل املساواة ما بني
املــرأة والــرجــل ،وال يــزال موضوع صــراع ما بني قــوى التقدم
املجتمعي وقــوى النكوص اإلجتماعي والثقايف وتكريس
االستغالل الطبقي؛ حيث ال حترر للمجتمع ومن كافة أشكال
االستغالل واالضطهاد والتمييز دون التحرر الشامل لنسائه؛
وهو عنوان الرسالة التحررية اإلشتراكية .ففي إطار الدفاع
عن هذه الرسالة التحررية ،كتب كارل ماركس سنة 1844
مقاال نظريا هاما حول تطور عالقة الرجل باملرأة عبر التاريخ
وما يجب ،من منظرو شيوعي ،أن تكون عليه تلك العالقة يف
إطار حترر اإلنسان من اإلستيالب الرأسمالي ومتلكه الفعلي
جلوهره البشري؛ مبا يعني ذلــك من عــودة واعية وكاملة
للذات ،ككائن اجتماعي إنساني يف إطار عموم وأعلى ما أنتجه
التطور البشري من تقدم حضاري وثقايف وغنى معريف وازدهار
اقتصادي

.

فبعد تشخيصه لواقع االستيالب الرأسمالي الذي يعيشه
العمال ،رجاال كانوا أو نساء ،وحتويلهم من خالل عملية اإلنتاج
إلى بشر بدون قيمة وبدون كرامة ويف حالة بؤس اجتماعي
وثــقــايف؛ أكــد كــارل مــاركــس ،ما معناه ،أن املجتمع البشري
املتحرر من االستغالل واالستيالب الذي تنشده الشيوعية،
سوف يشكل اإلطار حلل حقيقي للتناقضات ما بني اإلنسان
والطبيعة ،وما بني التشييء الرأسمالي للبشر واإلنسان الواعي
والفاعل يف واقعه ،وما بني احلرية والضرورة ،وما بني الذات
اإلنسانية والنوع اإلجتماعي (الرجل واملــرأة) ،أي مبا يحقق

.

ويعود كذلك إلى كارل ماركس التأكيد على أنه انطالقا
من عالقة الرجل باملرأة ،ميكن تقييم مستوى النضج الفكري

وقد تفاوتت المطالب
التي رفعتها تلك التظاهرات
من بلد إلى آخر ،ما بين
المساواة التامة ما بين
الرجل والمرأة ومطالب
سياسية ونقابية من قبيل
الحق في التصويت للنساء
وحقهن في االنخراط في
العمل النقابي

وقد تفاوتت املطالب التي رفعتها تلك التظاهرات من بلد
إلى آخر ،ما بني املساواة التامة ما بني الرجل واملرأة ومطالب
سياسية ونقابية من قبيل احلق يف التصويت للنساء وحقهن
يف االنخراط يف العمل النقابي ،وباقي احلقوق اإلجتماعية
والنقابية التي تشترك فيها النساء مع الرجال بخصوص
حتديد مدة العمل اليومية يف  8ساعات ،والراحة األسبوعية
وغير ذلك من املطالب االجتماعية والنقابية ،إضافة إلى
حماية األمومة وبعض املطالب األخرى اخلاصة بالنساء

.

إلى جانب ذلك ،فقد جعلت نساء أوروبا من  8مارس يوما
للنضال ضد احلرب ومن أجل السالم العاملي ،وقد ساعد ما
كانت تشهده أروبــا من نهوض للنضال النسائي يف تطوير
الوعي لذى النساء الروسيات اللواتي ساهمن بدورهن وبشكل
قوي يف انتصار الثورة االشتراكية ببالدهن ،وإعالن احلكومة
االشتراكية سنة  ،1921وألول مرة يف العالم ،يوم  8مارس
"يوما حلقوق النساء" وعيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها مما
ساهم يف إعطاء التقدير الواجب لتضحيات النساء يف ذكرى
 8مــارس واالحتفاء الالئق بهذه الذكرى عامليا على طريق
مواصلة النضال التحرري من أجل كرامة النساء والرجال
وإنسانيتهما الكاملة التي لن تكتسب مضمونها احلقيقي إال من
خالل املساواة التامة ما بني اجلنسني

.

.

       عىل سبيل الختام

وإذ نقف إجالل وإكبارا لكافة النساء املناضالت من أجل
التحرر والكرامة اإلنسانية واملساواة عبر العالم ،ال يفوتنا
التأكيد على أن للمساهمة يف التحرر النسائي العاملي مدخال
محليا وطنيا ،يتمثل يف استنهاض فعل احلركة النسائية
التقدمية املغربية ويف حتمل مكوناتها ومناضالتها ملسؤولياتهن
التاريخية يف تقوية تنظيماتهن من جهة ،ويف إخــراج هذه
احلركة ،ذات الرصيد النضالي الهام واملعتبر ،من نخبويتها
من جهة أخــرى؛ خاصة أن مطالبها امللحة الزالــت تكتسب
كل الراهنية القصوى ،كما أن املعنيات بها من نساء شعبنا،
وخاصة العامالت والكادحات من بينهن ،لم يفتأن يبرهنن
يوميا عن استعدادات منقطعة النظير للنضال من أجلها ،وهو
ما يظهر ويتأكد من خالل نضالهن اليومي يف مواجهة احلكرة
واالستبداد واإلستغالل ،ومن أجل العيش الكرمي عبر مختلف

12

املرأة املناضلة

العدد 401 :
من  16إلى  22مارس 2021

يف ندوة " كلنا أسريات ":
آالف األسريات ضحايا القتل واالرهاب واالغتصاب واالتجار يف البرش...
مداخلة برشى عيل ،رئيسة رابطة جني النسائية  /لبنان،
يف الندوة الدولية الرقمية ،اليت نظمها "القطاع النسايئ للهنج
الدميقراطي" من املغرب ،تحت عنوان "كلنا أســرات" ،وذلك
مبناسبة اليوم العاملي للرمأة ،حيث انعقدت الندوة الرقمية
بتاريخ  6آذار/مارس :2021
مبناسبة يوم املرأة العاملي ،أبدأ بالتحية لكل نساء العالم،
ً
ً
وعاملية بامتياز
وطنية
على أمل أن تكون كل أيامنا أعياد ًا

.

موضوع األســر ،ومناسبة يــوم املــرأة العاملي ،موضوعان
ً
مفارقة نعيش يف خضمها يف راهننا.
متناقضان ،ويشكالن
فنحن ،وحتى يف يومنا العاملي ،نحن أسيرات ،سواء داخل
السجون ،أو ضمن املجتمعات التي تتعرض لشتى أشكال
األســـر :أســر الفكر وأس ــر احلــريــات ،والــقــمــع واالضــطــهــاد
ً
أوال إلى وضع املعتقالت
واالستعمار وغير ذلك ...سأتطرق
السياسيات ،ثم إلى مفهوم األسر مبعناه األوسع

.

سأبدأ بسرد وضع املعتقالت السياسيات يف جنوب شرق
عرف باللغة الكردية
تركيا ،أي يف شمال كردستان ،والتي ُت َ
بـ"باكوري كردستان" .إذ إن كردستان مجزأة بني أربع دول:
تركيا وسوريا والعراق وإيران .هناك إحصائيات كثيرة بشأن
وضــع املعتقالت السياسيات يف السجون التركية .وميكن
تلخيصها جميع ًا بالقول بأنه توجد يف السجون التركية :

•

آالف املعتقالت السياسيات املــوالــيــات
للحركة النسائية الكردية الناشطة كثير ًا هناك ،واملعروفة
بـ"منظمة املرأة احلرة ،"TJA

•

ومئات الناشطات وأمهات السالم والعجائز
ما فوق سن السبعني عام ًا،

•

والــعــشــرات مــن الرئيسات التشاركيات
(نظام الرئاسة التشاركية كان سائد ًا يف تركيا يف السنني
ومعترف ًا به قانوني ًا .وألجــل القضاء على هذا
األخــيــرة،
َ
ً
معموال به يف املناطق الكردية ضمن احلدود
النظام الذي كان
التركية ،سواء على مستوى البلديات أو املنظمات العامة
أو املراكز الفنية أو الثقافية أو اإلعالمية ،أو حتى األحزاب
السياسية ،مت اعتقال أغلب الرئيسات التشاركيات)،

•

والعديد من البرملانيات الكرديات ،اللواتي
ُر ِف َعت عنهن احلصانة القانونية ،ثم مت اعتقالهن ،ويصل
عددهن حالي ًا إلى تسعة برملانيات كرديات معتقالت يف
ّ
السجون التركية

.

وبشكل عام يف تركيا ،فإن حمالت االعتقال التي تشنها
الدولة التركية مبختلف مؤسساتها األمنية والعسكرية
والبوليسية واألجهزة املوالية داخل الدولة التركية ،إمنا
تهدف إلــى كسر إرادة املــرأة الكردية ،باعتبار أن النساء
الكرديات رياديات حق ًا يف النضال ضد السلطة التركية
الفاشية وضد سياستها التي تعتمد إنكار الوجود الكردي
ً
ً
محورية
سياسة
وإقــصــاءه وتهميشه ،بل والقضاء عليه
يرتهن وجــود الدولة التركية بالقضاء على هــذه الهوية
واألمة حسب قناعة السلطات التركية

.

وحسب إحصائية شملت العام  2020فقط ،ميكن القول
بتهم عارية عن
أنه مت اعتقال  244ناشطة كردية ،وذلك
ٍ
الصحة .فحسب شهادة بعض النساء اللواتي مت اإلفــراج
عليهن كانت الفتة
طرح
ّ
عنهن ،فإن األسئلة التي كانت ُت َ
للنظر مــن حيث غرابتها ،كسؤالهن مــثـ ً
ـا :ملــاذا شاركنتّ
صرحنتّ بــأن النساء
يف الورشة النسائية الفالنية؟ ملــاذا ّ
ترفعن
تريد السالم؟ ملاذا حتتفلن بيوم املرأة العاملي؟ ملاذا
ّ
الالفتة الفالنية؟ ملاذا دعمنتّ الفتاة الفالنية التي تعرضت

لالغتصاب أو للقتل؟ ملــاذا تذهنب للمؤسسات أو املراكز
الفالنية؟ ملاذا تزُ رن مقابر الشهداء؟ فمن املعروف أنه ثمة
اشتباكات بني اجليش التركي وحزب العمال الكردستاني،
وبالتالي هناك الكثير من الشبان الكرد الذين قضوا خالل
تلك االشتباكات ،وعليه ،فــإن زيــارة مقابرهم أيض ًا ُتعد
َ
يعاقب عليها املواطن قانوني ًا
جرمية

.

بــالــتــالــي ،هــنــاك قمع بــل ومــصــادرة لــلــحــريــات :حرية
التعبير ،حرية التظاهر ،حرية الفكر ،حرية الرأي ،حرية
أنهن ينشرن
النشر أيض ًا .إذ ميكن اعتقال البعض ملجرد
ّ
تغريدةً ما

!

هن هدف دائم
كذلك ،فالناشطات احلقوقيات يف تركيا ّ
للسلطات .وباملختصر ،فإنه ،ولوصف اللوحة العامة يف
تركيا ،ميكننا القول أنه هناك حزب حاكم (حزب العدالة
والتنمية) برئاسة رجب طيب أردوغان ،وهو رئيس الدولة
ً
كلمة تخالف أو تناقض فكر ورأي
ومن يقول
التركية أيض ًاَ .
وعقيدة هذا احلزب احلاكم ،فهو متهم وإرهابي وانفصالي
ومجرم ،ومحكوم عليه عليه باالعتقال أو القمع أو التنكيل
أو حتى القتل أو اخلطف أو باإلخفاء القسري أو بدخوله
ضمن قائمة جنايات الفاعل املجهول

.

وبالنسبة لنظام الرئاسة التشاركية الذي أشـ ُ
ـرت إليه
أعاله ،فهو عبارة عن منظومة متكاملة تبدأ من األسفل نحو
األعلى ،وتشمل جميع املستويات واملجاالت ،وليس مجرد
مناصب على مستويات معينة أو محدودة .وأغلب الرئيسات
التشاركيات املعتقالت ،فإن الهدف من اعتقالهن هو القضاء
على هذه املنظومة ،التي ِّ
متكن املرأة من الوصول إلى أماكن
صنع القرار ،عبر تبوئها املناصب على مختلف املستويات

.

وال داعــي لسرد مــا يحصل بــن ج ــدران السجون ،ألن
مــا يحصل فيها إمنــا يحصل يف كــل سجون العالم حسب
قناعتي ،من اعتداء أو قمع أو اغتصاب أو حترش أو حتى
ظاهرة االغتصاب اجلماعي لبعض املعتقالت نراها تسود يف
السجون التركية

.

أما بالنسبة للمعتقالت السياسيات من أكراد سوريا ،أي
عرف كردي ًا بـ"روجافاي
يف منطقة شمال شرق سوريا ،والتي ُت َ
هن
فهن ينقسمن إلى عدة فئات:
كردستان"،
فمنهن َمن ّ
ّ
ّ
أســيــرات يف السجون الــســوريــة .وأق ــدم معتقلة سياسية
كردية يف السجون السورية هي نازليه كجل ،والتي اعتُ قلت
يف العام  ،2004وتعرضت للتعذيب .وحسب شهادة َمن كن
معتقالت معها حينها ،فقد قلن أنه مت أخذها إلى غرفة
التعذيب ،وأنهن سمعن صراخها املتواصل ،ومن ثم انقطاع
ً
ثانية إلى املهجع .وحتى اآلن
صوتها نهائي ًا ،ولكنها لم َت ُعد
مصيرها مجهول .وهــنــاك آالف املعتقالت الــكــرديــات يف
السجون السورية ،واللواتي اعتُ قلن بعد األحداث املتفجرة
إحصائية أصدرها
يف سورية ،أي بعد العام  .2011وحسب
ٍ
مركز األبحاث وحقوق املــرأة يف سوريا يف شهر أيار/مايو
للعام  ،2020فإنه هناك أكثر من  8000معتقلة سورية يف
بينهن أكثر من  300طفلة ما دون سن الـ،18
السجون ،من
ّ
ً
باإلضافة إلى  2000امرأة مفقودة أو مختفية قسريا ،وال
مصيرهن حتى اآلن
عرف
ّ
ُي َ

.

أما الفئة الثانية ،فتشمل املعتقالت الكرديات اللواتي
اختُ طفن على يد العصابات املرتزقة التي احتلت املناطق
الكردية داخــل سوريا ،واملدعومة تركي ًا .وكنموذج على
هــؤالء املعتقالت ،أســرد مثال املعتقلة "جيجك كوباني"،
أسرتها فصائل "فيلق املجد" التابعة للجيش الوطني
والتي َ
املعروف بتبعيته للدولة التركية وأنه يأمتر بإمرتها .كانت
جيجك كوباني جريحة من ساقها ،أثناء دفاعها عن مدينتها

كوباني لصد هجوم فصائل فيلق املجد .و ُأ ِس َرت يف  11تشرين
األول/أكتوبر  .2019والغريب يف األمــر أنها ،ورغــم كونها
مواطنة كردية سورية ،فإنها معتقلة يف إحــدى السجون
مبدينة عينتاب داخل تركيا! وهذا األمر بحد ذاته انتهاك
صارخ للقوانني واألعراف الدولية .وهناك أمثلة كثيرة على
ذلك .وهذا املثال هو فقط على سبيل الذكر وليس احلصر.
واجلميع قد شهد املقطع املصور الذي ُس ِّر َب إلى اإلعالم عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،ورأينا كيف تباهت فصائل
بأسرها للمقاتلة جيجك كوباني ،وكيف هددتها
فيلق املجد
ِ
بالذبح علن ًا ،وصار هذا املقطع املصور حديث الساعة آنذاك،
ومتت إدانة هذا املشهد بشدة من ِق َبل الرأي العام

.

الفئة الثالثة ،وتشمل نساء مدينة عفرين الكردية يف
سوريا ،والتي احتلتها تركيا بجيشها ومبرتزقتها يف  18آذار
مصيرهن مجهول ألنهن
 .2018فاآلالف من نساء عفرين
ّ
ويط َلب من
ممن مت
ّ
اختطافهن ُ
مختطفات .وهناك املئات ّ
ً
عوائلهن دفع فديات مالية تصل أحيانا إلى آالف الدوالرات
ّ
لكن هذه الفدية املالية
عائلتها!
إلى
إحداهن
إعادة
كي تتم
ّ
ّ
شعب احتُ لّت أرضه ومدينته وقريته،
الفاحشةُ ،تط َلب من
ٍ
مخيمات على أطراف مدينة عفرين،
وهو حالي ًا موجود يف
ٍ
على أمل العودة إلى موطنه بعد إنهاء االحتالل التركي
الفاشي .فمن أين سيتم تأمني هكذا مقدار باهظ من املال
عوائلهن دفع تلك
بالتالي ،فأغلب املختطفات ،ال تستطيع
ّ
مصيرهن عالق ًا،
الفديات املالية الباهظة إلعادتهن ،فيبقى
ّ
ً
مجهوال بعد ذلك
وغالب ًا ما يصبح

؟

.

الفئة الرابعة ،والتي تشمل أيض ًا نساء عفرين ،واللواتي
نقلهن كسبايا إلى ليبيا من ِق َب ِل املرتزقة املؤمترة بإمرة
مت
ّ
الدولة التركية الفاشية .وقد أصبح ذلك حديث الساعة يف
إلرغامهن على ممارسة
العام الفائت  ،2020إذ نُ ِقلن إلى ليبيا
ّ
نكاح اجلهاد مع املرتزقة الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا لنشر
الفوضى هناك أيض ًا

.

أما بالنسبة لوضع املعتقالت يف إقليم كردستان العراق،
عرف كردي ًا بـ"باشوري كردستان"؛ فهناك قضية
أو كما ُي َ
النساء اإليــزيــديــات ،والتي أصبحت قضية إقليمية بل
تعرض جبل سنجار (شنكال) لهجمات
وعاملية بامتياز ،بعد ّ
داعــش يف  3آب/أغسطس  .2014إذ مت أســر آالف النساء
اإليزيديات ،باإلضافة إلى َمن مت قلتهن .هؤالء األسيرات،
بيعهن كسبايا يف أســواق النخاسة يف الكثير
أغلبهن مت
ّ
ّ
وتعريضهن
بهن،
ّ
من املــدن والبلدان يف املنطقة ،واإلجتــار ّ
لالغتصابات اجلماعية حتت مسمى جهاد النكاح .وعلى
رغم حترير العديد منهن ،سواء عن طريق وحدات حماية
املرأة  YPJأو عن طريق اجلهات األخرى ،إال إنه ما يزال مصير
ً
مجهوال حتى اآلن
منهن
اآلالف
ّ

.

وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،فهناك بعض النساء والفتيات
اإليزيديات موجودات حالي ًا يف مخيم الهول بشمال شرق
ســوريــا ،والــذي ذاع صيته مــؤخــر ًا بتفشي عمليات القتل
واالغــتــيــال على يــد النساء الداعشيات احملتجزات هنا
ملفهن العالق دولي ًا .فقد ّ
نظ َمت العوائل
بانتظار معاجلة
ّ
فمن يخرج
الداعشية نفسها داخل ذلك املخيم ،وبالتاليَ ،
معرض للقتل.
عن عقيدة هؤالء العوائل الداعشية ،فهو
ّ
ويكاد ال مير يــوم دون أن تكون هناك ضحية داخــل ذلك
املخيم .بالتاليُ ،يعتَ قَ د أنه هناك الكثير من اإليزيديات
ولكنهن يتكتمن على هويتهن،
املوجودات داخل ذلك املخيم،
ّ
خوف ًا من أن يتم قتلهن على يد النساء الداعشيات .وهكذا،
ميكننا القول أنه ثمة إبادة حقيقية ما تزال مستمرة بحق
النساء اإليزيديات

.

13

الشباب

مستجدات الحالة الوبائية باملغرب
ال يـــزال الــعــالــم يـــرزح حتــت وطـــأة األزمـــة الصحية
الناجتة عن الفيروس التاجي حيث وصل عدد اإلصابات
اإلجمالية عامليا ملا يناهز  118,119,333حالة إصابة
مبعدل  15,175حالة من بني كل  1مليون شخص  ,بينما
بلغ عدد الوفيات  2,621,944حالة وفاة

.

وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية أن عدد اإلصابات
اجلديدة خالل األسبوم املاضي بلغ ملا يناهز  2,7مليون
حــالــة بــزيــادة  2%مــقــارنــة مــع األســبــوع الـــذي قبله,
وتضيف أن الــزيــادة يف عــدد احلــاالت يف جميع أنحاء
العالم تعود لالرتفاع حــاالت اإلصــابــة يف شــرق البحر
األبيض املتوسط  10%و إفريقيا  10%و أوروبا 4

.

وفيما يخص عملية التطعيم ضــد فــيــروس كــورونــا
وفق الية كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة
العاملية ,فــقــد أعــلــنــت أنــه ب ــدأت التطعيمات يف دول

جنوب إفريقيا وقد قدمت كوفاكس  20مليون جرعة
من اللقاحات إلى  20بلدا وستقدم  14,4مليون جرعة
ل  31بلدا اخر ليصل العدد اإلجمالي للبلدان املستفيدة
من الية كوفاكس  51بلدا

.

كما توضح املنظمة أن هذه احلصيلة ال تزال ضعيفة
نسبيا حيث تغطي ما بني  2%و  3%من سكان البلدان
التي تلقت اللقاح عبر الية كوفاكس يف الوقت الذي
اشترت البلدان الغنية غالبية اللقاحات املتوفرة مما
دفع املنظمة للتحذير من أن األزمة الصحية ال ميكن أن
تنتهي مالم تتمكن الدول الفقيرة من حتصني شعوبها
أيضا وتبني بامللموس ما يسمى ب "حــرب السعي وراء
الــلــقــاح" الــذي يــكــرس الــفــوارق الــصــارخــة بــن البلدان
الــفــقــيــرة والــغــنــيــة وانــعــدام الــعــدالــة يف تــوزيــع اللقاح
وتطعيم كافة شعوب العالم

.

العدد 401 :
من  16إلى  22مارس 2021

عزيزة الرامي

اإلجراءات متديد حالة الطوارئ باملغرب
بعد وصول املغرب ل  487,286حالة ِمؤكدة و 8705
حــالــة وفــاة  ,أعــلــنــت احلــكــومــة املــغــربــيــة متــديــد حالة
الطوارئ الصحية بسائر أرجــاء البالد حتى  10أبريل
 , 2021مع فرض حظر التجول الليلي يف جميع أنحاء
حتى منتصف مــارس  2021مــن الساعة التاسعة ليال
إلى السادسة صباحا البالد مع إغالق املطاعم واملقاهي
واملتاجر واحملالت التجارية الكبرى عند الساعة الثامنة
ليال ومنع احلفالت والتجمعات العامة أو اخلاصة

.

كــمــا أوقــفــت املــغــرب بــتــاريــخ  8مـــارس  2021جميع
الرحالت اجلوية مع بولندا والنرويج وفنلندا واليونان
ولبنان والكويت  ،حسبما أعلن املكتب الوطني للمطارات
 ،مما يرفع عدد الدول املتأثرة بالقيود اجلوية إلى 26

.

عدد اإلصابات و توزيعها حسب اجلهات
الحاالت المؤكدة
الوفيات
المتعافون
الحاالت النشطة
عدد الحاالت لكل  1مليون شخص
تشير معطيات احلالة الوبائية باملغرب حسب املعطيات
الرسمية النخفاض يف اإلصابات و الوفيات حيث بتاريخ 10
مارس  2021مت رصد  453حالة إصابة جديدة و بلغ معدل
اإلصابات خالل  7أيام ما يناهز  362حالة.

العدد اإلجمالي
487,286
8705
473,738

الحاالت الجديدة
453
10
530
4843
13,590
العدد اإلجمالي ملا يناهز  8705حالة وفاة و بلغ معدل الوفيات
خالل  7أيام ما يناهز  7,4حالة و قد وصلت نسبة الفتك باملغرب
ل .1,8%
يرجع انخفاض عدد اإلصابات املالحظ أساسا لضعف عدد

جدول :
الوضع الوابيئ
ابملغرب بتاريخ
 10مارس
2021

بناءا على املعطيات املشار إليها أعــاه فإن عدد التحاليل
ضعيفة و ال تكشف عن الوضع الوبائي احلقيقي بالبالد مقارنة
مع عدد ساكنة املغرب التي تبلغ حسب معطيات سنة  2020ملا
يناهز  36,9مليون نسمة.
تشير أيضا معطيات وزارة الصحة املغربية أن العدد اإلجمالي
للحاالت اخلطيرة و احلرجة بلغ  406بينما وصل عدد احلاالت
اجلديدة خالل  24ساعة  46حالة ,و بلغ عدد احلاالت اخلطيرة
حتت التنفس االصطناعي االختراقي  23حالة و بالنسبة
للتنفس االصطناعي غير االختراقي  251حالة

.

أما فيما يخص توزيع عدد اإلصابات حسب اجلهات بتاريخ
 10مارس  2021فتحتل جهة الدار البيضاء سطات الصدارة
( 283حالة) ،تليها جهة طنجة تطوان احلسيمة ( 37حالة)
ثم جهتي الشرق و الرباط القنيطرة سال ( 29حالة ) بينما
حتتل املركز األخير جهة كلميم واد نون (  1حالة)

.

حملة التطعمي ضد فريوس كوفيد  19ابملغرب

بينما تشير اإلحصاءات حسب وزارة الصحة املغربية أن مؤشر
اإلصابة التراكمي بلغ  1340,3لكل  100000نسمة و مؤشر
اإلصابة خالل  24ساعة ملا يناهز  1,2لكل  100000نسمة.
بينما مت رصد  10حاالت للوفاة بتاريخ  10مارس  2021ليصل

حتاليل الكشف عن فيروس كورونا حيث بلغ عدد االختبارات
اإلجمالي املنجزة بتاريخ  7مارس  2021ما يناهز 5243200
و بتاريخ  10مــارس  2021بلغ العدد اإلجمالي لالختبارات
 5267647أي ما يناهز  24447حتليل فقط خالل  3أيام  ,بينما
بلغ معدل التحاليل خالل  7أيام  11466اختبارفقط.

يعلن املغرب على أن احلملة الوطنية للتطعيم تهدف إلى
عاما أي حوالي  25مليون شخص "بهدف
تلقيح من هم فوق ً 18
تدريجيا إلى احلياة الطبيعية"حيث يستخدم املغرب
العودة
ً
حاليا لقاحني أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني
ً
ويعتزم أيضا إضافة إمــداداتــه باللقاح الــروســي سبوتنيك
اخلامس واألمريكي جونسون وجونسون .و قد تلقى املغرب ما
مجموعه  8.5مليون جرعة من اللقاحات منذ يناير ( 7ماليني
أسترازينيكا و  1.5مليون سينوفارم).
بينما بلغ عدد األشخاص امللقحني/ات بتاريخ  10مارس
 2021مــا يناهز  4,080,009بجرعة واحـــدة و 85,4274
بجرعتني ,و قد بلغ عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح ما بني
تاريخ  24فبراير  2021و  9مارس  2021ما يناهز 2,067,109

14

الثقافية

العدد 401 :
من  16إلى  22مارس 2021

الثقافة و التغيري

يف جمالية الفيلم السيمنايئ

'' األدب للشعب"

الرطابي عبد الكرمي

ال تتحقق متعة املشاهدة بوجود
فيلم سينمائي وقاعة سينمائية  .بل
ال بد من توفر مجموعة من املعايير
الــفــنــيــة واجلــمــالــيــة لــيــكــون الفيلم
السينمائي ناجحا .قبل ذلــك ال بد
من مالحظتني أساسيتينا -ال بد من
التمييز بني الفيلم التلفزيوني والفيلم
السينمائي  .ف ــاألول ال يعنينا ألنه
عبارة عن متثيلية (تلفزية) تتعدد
امــاكــن تصويرها داخـــل األســتــوديــو
اوخـــارجـــه .وبــامــكــان كــل مــن ميتلك

فــرص جناحها أوفر.فاللغة (احلــوار)
اساسية على الركح  ,وثانويةيف السينما
.فــاملــخــرج السينمائي يستطيع ان
يلخص صفحات من احلوار (الديالوج
واملونولوج) يف لقطة او مشهد صامت
ولكنه معبر  .فالصورة الناطقة ابلغ
مــن احلــــوار.ان مشهد شــروق الشمس
اوغــروبــهــا كـــاف لــتــحــديــد الــزمــن يف
الكتابة السينمائية.ولتكون الصورة
منسجمة مع السياق العام للفيلم ال بد
من اختيارزاوية النظر (امام  -خلف

(اميير) انتاج .1991ففي الشريطني
ال اثر للعنصر القصصي (الرواية) ومع
ذلك قدما حتفتني فنيتني خالدتني
سبقتا عصرهما  .اذ ال تقاس جودة
الفيلم وال يقاس جناحهاعتمادا على
السرد القصصي 4-.املؤثرات الصوتية
والفنية واملقصود بها املوسيقى للتعبير
عــن احلـــاالت الــوجــدانــيــة والنفسية
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي ميــر بها البطل
(االبــطــال).فــقــد تصاحب املوسيقى
املشهد من بدايته الــى نهايته ,وقد

كاميرا ان يصور هذا النوع من األشرطة
التلفزية  .ب -الفيلم السينمائي مت
اع ــداده فنيا ليعرض داخــل القاعات
السينمائية خصوصا تلك األشرطة من
نوع سكوب ( 6ملم) .فالشاشة الكبرى
للسينما قــادرة على استيعاب جميع
األشــرطــةوابــرازتــفــاصــيــلــهــا الدقيقة
الــتــي ال يستطيع الــتــلــفــازان يقدم
ابعادها الفنية واجلمالية  .فشريط
(اخــر االبــاطــرة لبرتولوتشي) يفقد
جزءا كبيرا من جمالية الصورة لو مت
عرضه على قناة تلفزية  .ولعل من
املعايير الفنية  1-الكتابة السينمائية
ال تــوجــد وصــفــة تقنية او سحرية
تساعد على اجنــاز عمل فني بقيمة
عالية .فهناك من املخرجني من يكتب
بقلبه ومشاعره وخياله ,فتتسع الرؤية
الفنية لتثري املشهد  ...وهناك من
يكتب بقلمه اجلــاف فتتسع مساحات
اجلفاف ويغيب اخليال وينحسر األفق
الفني وتختفي معالم الرؤية اجلمالية
(معالم اإلبداع)التي تعتبر من معايير
النجاح يف األشرطة السينمائية2- .
الصورة السينمائية إذا كانت األلوان
لغة الفنون التشكيلية ,واذا كانت اللغة
(احلــوار)أســاس املسرح ,فــان السينما
كــلــمــا ابــتــعــدت عــن احلــــوار (الــلــغــة)
واعتمدت على الــصــورة املعبرة كانت

 /فوق -حتت)...للتحكم فيها ومنحها
ابعادها الفكرية واجلمالية التي يسعى
املخرج الــى ابــرازهــا يف قالب فني 3-.
املنت احلكائي يف السينما ان االعتماد
على االدب (قصة -روايــة) وترجمتها
الــى قصة سينمائية من االمــور التي
تعفي املخرجني من البحث عن تيمة
ملعاجلتها فنيا  .قد ينجح الفيلم يف
استغالل البناء الدرامي للرواية االدبية
(بداية ونهاية لنجيب محفوظ واخراج
صـــاح ابـــو ســيــف ســنــة  )1960عبر
حتويلها الــى شريط سينمائي .وقد
يعتمد املخرج على القصة القصيرة
(االقصوصة) مثل (امراة ناعمة للكاتب
الروسي دوستويفسكي واخــراج روبير
بريسون سنة )1969لــيــحــقــق املخرج
عمال فنيا رائعا .فالعمل االدبي يصبح
م ــادة خــامــا عند املــخــرج  .انــه كمية
مــن الــدقــيــق نــحــولــه ال ــى اطــبــاق من
احللويات واالرغفة قد تصير لذيذة
عند البعض  ,ومنفرة عند آخرين .
ويف املقابل هناك مخرجون كبار لم
يعتمدوا النص الروائي فقدموا اعماال
خــالــدة تتوفر فيها عناصر االب ــداع
واجلـــــودة والــتــمــيــز.ونــســوق مثالني
ملبدعني مغربيني .اولهما احمد املعنوني
وشريطه(احلال ) انتاج ,1982وثانيهما
املخرج التيجاني الشريكي مع فيلمه

متهد املوسيقى للمشهد الفني لتعلن
عــن حــالــة نفسية .فاملشهد احلزين
تــرافــقــه موسيقى حزينة .واملشهد
الــذي يعج بالفرح والسعادة ال بد ان
ترافقه موسيقى تعبيرية .لقد وظف
كــبــار املــخــرجــن مــقــاطــع موسيقية
خالدة ملــوزار (السيريناد) وفيفالدي
(الفصول االربعة) وشريط (ذهب مع
الــريــح) الــذي وظــف معزوفة موريس
رافــيــل (الــبــولــيــرو)  .خــاصــة ليس
كافيا االعتماد على الروايات العاملية
الجناز شريط سينمائي متميز  .فقد
تكون القصة بسيطة لكن حتويلها الى
شريط فني ناجح يتوقف على براعة
املخرج وخياله واحاسيسه  .فشارلي
شابلن لم يحول روايات ادبية مشهورة
اف ــام  .كــذلــك لــم يستعن باملؤثرات
الصوتية (مبــا فيها املوسيقية).الن
السينماالى  -آنــذاك  -كانت صامتة .
ورغــم ذلــك فشريطه (الصبي) الزال
يحظى باملشاهدة .ان ــه حتفة فنية
رائعة .انها اجمل هدية قدمها شارلي
شابلن للبشرية جمعاء حتى يستيقظ
ضميرها  .فاجلماهير السينمائية يف
جميع الــبــلــدان الزالـــت تتجاوب مع
هذا الشريط وتتفاعل معه رغم غياب
اللغة(احلوار) واملوسيقى

نورالدين موعابيد

اعتقد أفالطون أن الرسام يحاكي الطبيعة،األم،بالريشة
نفسه العازف بالنغم واللحن،يف
واللون،بينما يفعل الفعل
َ
الشاعر إلى الكلمة
الراقص إلى اجلسد املتحرك،و
حني يركن
ُ
ُ
املجسمات.بل زعم اجتاه أن مصدر اللغة
الراقيةوالنحات إلى
ّ
هو محاكاة الطبيعة onomatopéeلكن املعلم األول(أرسطو)

يجار أستاذه؛إذ اقتنع بأن الشاعر مثال ال يحاكي فحسب،
لم
ِ
يجاوزُ يف إطار قدرته على التخمني واالستباق،ومن
يغاي ُر و
ِ
وإمنا ِ
تغيير الواقع بعد
ييسر
َ
ثمة ميكنه أن يساهم بشقص ذي بال ّ

تفسيره وسبر أغواره.

يقول أرسطو،يف كتابه":علم األخالق إلى نيقوماخوس"(:إن
حياة كسب األمــوال حياة نعيشها مرغمني،و الثروة بالطبع
ليست هي القيمة التي نسعى إلى حتقيقها،فاألموال مفيدة
فحسب،والغرض منها حتقيق شيء آخر)..
الشاهد عندي يف نص املعلم األول هو كلمة(مرغمني)،فاإلرغام

ضــرورةٌ ،إال أن هذه الضرورة ال تلغي رغبة اإلنسان،وال تلغي

أيضا إرادته،وبلغة املعتزلة،ال تلغي (أفعال العباد).

ـي"ســامــه مــوســى"قــد ألف
وك ــان املفكر املــصـ ّ
ـري،الــشــيــوعـ ّ

كتابا،عنوانُ ه

"األدب للشعب"،أنصف فيه مفهوم:ش/ع/ب،يقول(:الدي
مقراطية،الشعب،املساواة،والتعليم

العام،كلمات

ميمونة)..

(مؤسسة
هنداوي.ص)2012 .22:
ّ

.

ولليساريني أن يتباهوا باملفهوم تباهيا لــه حجيته،
تــر إلــى اكــتــنــاز الــدال":مــيــمــونــة" بــدالالت
و شــرعــيــتــه،ألــم َ

موجبة ترتبط بالكرامة،و الفضيلةوالعدالة االجتماعية
بالدميقراطية،متماه
والفخر،الفخر كله ،للشعب،ألنه ملتحم
ٍ
ينافس
وإياها(:حكم الشعب).؛فال أعــرف مفهوما ميكن أن
َ
والس ُ
عة،على الرغم من
الشيوع
مفهوم الدميقراطية من حيث
ُ
َّ
أنه مفترى عليه يف أنظمة سياسية،هي نقيض الدميقراطية؛إذ

ّال،مغالطا.
توظفه توظيفا مضل
ِ

سمان
والتضليل واملغالطة مرة مذاقتهما كطعم العلقم،أو هما ّ

الرئيس هو النضاالت الولود،مبا حتمله من
ناقعان ترياقهما
ُ
ورود،مضمخة الشذى على حمر اخلدود،حتى تنعم اجلماهير
بالوجود..
يعن أن أعيد ما اعتبره سالمه
وقبل أن أغادر هذه النافذة ّ

الشعبي،من قبيل :
موسى من خصائص األدب
ّ

•

أن يــكــتــب األديــــب للشعب بــلــغــة الشعب

املــســتــطــاعــة،وأن تــكــون شـــؤون الشعب مــوضــوعــات دراســتــه

واهتمامه.
•

املسلي املهرج.
•

وأن يكون له مقام املعلم املربي،وليس مقام
نبيا يرشد
وأن تكون له رسالة،كما لو كان ّ

ويعي األهداف،وال يكذب فينافق ويخدع.
ّ

وأن تكون نظرته إنسانية شاملة.

•
•

وأن يزيد حياة الــقــارئ حيوية بالتوسع

•

وجد حوله مناخا تستطيع احلريات
وأن ُي ِ

والتعمق والفهم للكون والدنيا و اإلنسان.

تنتصر(.نفسه.ص).09:
وتنمو و
أن حتيا فيه
َ
َ
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من أجل اعادة القضااي امللحة للشبيبة املغربية يف مشوليهتا،يسعد هيئة التحرير أن تستضيف الرفيق "سعد
مراتح" طالب ابحث يف شعبة العلوم السياسية،مناضل يف صفوف الحركة الطالبية يف فصيل "طلبة اليسار
التقدمي"،مناضل حقويق ومسؤول يف قيادة شبيبة الهنج الدميقراطي ويف مكتهبا الوطين.يتفاعل معنا الرفيق
يف حوار متنوع يكاد يحيط ابألوضاع اليت هتم واقع الشباب يف مغرب اليوم.فشكرا للرفيق سعد عىل اهساماته
القمية وتقبله دعوة هيئة تحرير جريدة الهنج الندميقراطي.
 1كيف ميكنكم ان تقدموا لقراء جريدتنا الوضع
العام للشباب يف املغرب؟
أوال أتوجه بكل الشكر والتقدير جلريدتنا املناضلة على
تخصيصها الدائم مكانة مهمة ملوضوع الشباب وانشغاالته
وواقعه ضمن موادها وأعدادها.
جــوابــا على الــســؤال ،رمبــا لــم يعد يخفى على أحــد أن
الشبيبة املغربية (عندما أتكلم على الشباب/ات فأنا أقصد
الشباب/ات الكادح) تعيش أوضاعا جد متردية على أغلب
املستويات وسأكتفي هنا مبستويني أساسيني :

• عىل املستوى االجمتاعي:

فيما يخص قطاع التعليم :تشير اإلحصائيات احلالية
أن نسبة التمدرس بالتعليم اجلامعي ،وصلت إلى أزيــد من
مليون طالبة وطــالــب خــال املــوســم احلــالــي ،وتعكس هذه
املعطيات الكمية ضعفا على مستوى ولوج الشابات والشباب
املغربي للتعليم اجلامعي ،حيث أن نسبة التمدرس بالتعليم
العالي للفئة من  19إلى  23سنة ال تتجاوز  .25%يف حني أن
بنيات التأطير واالستقبال على مستوى املؤسسات اجلامعية
ال تستطيع استيعاب حتى هــذه النسبة احملظوظة بحيث
تتواجد  15جامعة عمومية (تضم حــوالــي  202مؤسسة
جامعية) ،وهو ما يؤدي إلى االكتظاظ ،ناهيك عن أن فترة
كورونا زادت الوضع سوء بفعل سوء تعامل وزارة التعليم معها
ناهيك عن استمرار إغــاق االحياء اجلامعية رغــم قلتها،

وهشاشة املنحة رغم عدم تعميمها.

وفيما يخص التشغيل :فقد تالحظ تراجع نسبة الشباب
يف الوظيفة العمومية ،فحسب تقرير حول املوارد البشرية،
املرفق لقانون املالية لسنة  ،2020أن نسبة املوظفني الشباب
دون ســن  25عاما ميثلون نسبة  1.7يف املــائــة مــن مجموع

املوظفني/ات وهو رقم كارثي ..يف حني ال تتجاوز النسبة يف

صفوف الشباب/ات من  25إلى  35سنة  25يف املائة.

   باملوازاة مع هذا عرفت نسبة البطالة أيضا ارتفاعا وسط
الشباب خــال السنوات األخــيــرة ،لتتضاعف هــذه النسبة
خــال فترة كورونا التي عرفت تسريحات بــاآلالف يف حق
االالف من الشباب/ات العامل/ات ،يف تواطئ للدولة مع جرائم

الباطرونا.

• عىل املستوى السيايس والحقويق:

الشباب اليوم محروم من حرية التعبير والتفكير حيث
تــعــرض الكثير مــن الــشــبــاب/ات مــن املضايقات واملتابعات
واحملاكمات الصورية بسبب تعبيرهم عن رأيهم ورفضهم
للسياسات املخزنية آخــرهــا الــهــجــوم على مجموعة من
الصحفيني والــنــشــطــاء السياسيني واحلــقــوقــيــن والقيام
بحمالت اعتقال عشوائية طالت العديد من نشطاء احلراك
الشعبي.
كما أن الشباب اليوم محروم من حقه يف التنظيم فهناك
العديد من التنظيمات الشبابية سواء كانت سياسية أو نقابية
أو جمعوية (شبيبة النهج الدميقراطي ،اجلمعية الوطنية

حلاملي الشهادات املعطلة ،البديل الثقايف ،احتــاد شباب

فيها لكن يف نفس الوقت شعوره بالنقص لألسباب املذكورة

التعليم باملغرب ،االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،تنسيقيات

أعاله جتعل منه غير واثق بنفسه وغير راضي عن ذاته .كما

الشغيلة التعليمية…) محرومة من وصوالت اإليداع القانونية

أن العمل النضالي القيادي يحتاج لوجود حيز من الوقت

ومن حقها يف الوجود مبا فيها روابــط التشجيع االلتراس،

واستقالل مادي (لتفادي ضغط العائلة) لدى الشباب/ات وهو

وأيضا يف منعها من تنظيم أنشطتها اإلشعاعية والثقافية

ما ال ميكن أن يكون يف واقع أغلب شبابه إما معطل أو يشتغل يف

يف القاعات العمومية ،فالشبيبة اليوم تعيش قمعا سياسيا

خطيرا ممنهجا.

مهن الهشاشة التي تتميز بساعات عمل كثيرة وأجور متدنية.
• اثنيا  :الزعاماتية التي تعاني منها بعض التنظيمات

املناضلة تؤدي إلى عدم إعطاء الثقة للشباب ودفعهم ملناصب
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االوضاع؟

ما األسباب الــي ميكن أن تكون وراء هذه

ترجع األسباب الرئيسية للوضعية الكارثية للشبيبة
املغربية أوال إلى اختيارات النظام السياسي املغربي املبنية
على املرجعية النيوليبرالية املفروضة من طرف الدوائر املالية
االمبريالية يف إطار عالقات التبعية (صندوق النقد الدولي،
منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة )...هــذه املرجعية املبنية على
سياسية التخلي عن اخلدمات االجتماعية (خوصة التعليم
– تدمير الوظيفة العمومية) ورهن املرافق العمومية احليوية

بيد الرأسمالي احمللي واالجنبي ،وثانيا يف الدعم الذي يتلقاه

املغرب يف احملافل الدولية (التي أصبحت لألسف يف الوقت
احلاضر قريبة حلد كبير لصفة الصورية) من طرف الدول
االمبريالية كمقابل لتنفيذ املخزن كل اختياراتهم ،وهذا هو
ما يستغله النظام يف األخير لفرض الدولة البوليسية وتغول
أجهزة مخابراته،

القيادة وتوجيهم بشكل يعيد بناء شخصيتهم بل واملؤسف
وهذا الحظناه ،أن بعض الزعامات تزج بالشباب املنتفض يف
حساباتها الضيقة التي أظن لن تنعكس إيجابا على حركة

التغيير باملغرب.

 4ال ميكن أن نتكلم عن أوضــاع الشباب دون
الخوض يف تجارب نضالية كبرية واخرها حركة 20
فرباير املجيدة .فما الدروس املستخلصة مهنا؟
كانت حركة  20فبراير شبابية بامتياز… إلى درجــة أن
البعض أطلق عليها حركة شباب  20فبراير ،حيث رمبا أول
حركة احتجاجية (ان استثنينا نسبيا احلركة الطالبية
خالل مدها) ينخرط فيها عشرات االالف من الشباب/ات
دفعة واحدة يف عدة مدن .ويف الطابع الشبابي هذا نستخلص
أول درس وهو شيخوخة النظام السياسي وشيخوخة خدامه
وأحــزابــه ،وثاني درس أستخلصه أن هــذه احلركة سطرت

وأيضا إلــى سبب ثالث راجــع إلــى أن الهجوم االقتصادي

لبداية جيل جديد من الشباب/ات رغم ما تعرض لها من

والسياسي للمخزن على الشبيبة املغربية يأتي يف ظرفية

هجوم مــادي ورمــزي عنيف ،والــدرس األخير وهو األهــم أن

تعيش فيها قوى املعارضة الشبيبية أزمــة خانقة حيث لم

الشبيبة املغربية أصبحت اليوم مؤمنة إلى حد بعيد أنه يف

تستطع حلد اآلن ال بلورة تنظيمات شبابية قوية لصد هذا

السياق السياسي املغربي الشارع وساحات النضال هي وحدها

الهجوم يف أفق االنتقال من ردة الفعل إلى الفعل ،وال يف وجود
برنامج ميكن أن تتوحد عليه ،رغم املجهودات التي بدلناها
كشبيبة نهج دميقراطي يف هذا املجال.

 3كما هو مرسوم يف صفحات اتريخ املغرب ،كان وال
يزال للشباب القسط األوفر من املساهمات يف معركة
التغيري الجذري ،غري أن دوره ظل مكوانت واإلقصاء
من مناصب املسؤولية ويف قيادة واجهات النضال ،ما
خلفيات ذلك
ال يخفى عليكم ،أن أغلب االنتفاضات التي عرفها التاريخ
السياسي املغربي قد ساهم فيها الشباب املناضل ،غير أن
مساهمته هذه ال تنعكس على حتمله املسؤوليات يف واجهات
النضال ،ولعل ذلك مرده إلى :
• أوال :واقع الشباب االجتماعي :فكما تعرفون معظم

الشباب الكادح ينشا يف واقع مزري (غياب دور ثقافة – غياب

الكفيلة بتغيير موازين القوى لصالح الشعب.

 5ما دور الشباب يف بناء أدوات التغيري جديدة
من اطارات جماهريية اىل مهام بناء الحزب الثوري؟
كما قلت يف املغرب ال يأتي التغيير إال من الشارع عن طريق
النضال ،وهذا ما يفرض من الشبيبة املغربية بناء وتطوير
إطاراتها اجلماهيرية والتطوير هنا يشمل أيضا حتى املستوى
التنظيمي فالشبيبة اليوم مطالبة بإبداع صيغ جديدة تالئم

العقد الثالث من القرن .21

كما أن التجربة السياسية املغربية أكدت لنا معطيني ،األول
يستحيل إصالح النظام املخزني وتخيل عدالة اجتماعية
وحرية يف إطاره ،وثانيا أن التغيير غير ممكن بدون الطبقة
العاملة ،الشيء الــذي يطرح اآلن بقوة ضــرورة بناء حزب
الطبقة العاملة الثوري ،حزب يكون الشباب/ات يف قلبه .مما
يستدعي على الشباب وشبيبة النهج الدميقراطي االنخراط

محيط ثقايف إيجابي – مناهج تعليمية تكرس اخلضوع –

بقوة يف حملة اإلعالن عن احلزب العمالي عن طريق التوجه

إعالم مخزني) الشيء الذي يؤدي إلى عدم بناءه لشخصية

املباشر ألماكن الشباب/ات العامل ،وأيضا بالدعاية لهذه

قوية ،والشاب يشارك يف االحتجاجات نظرا ألن املطالب

املهمة وسط القطاعات اجلماهيرية التي تشتغل فيها ،وإعادة

املرفوعة فيها تعبر عن حاله مما يجعله يتحمس لها ويساهم

ترتيب أولوياتها وفق هذه املهام.
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األخيرة

مقتل شاب عامل النظافة

اعادت حادثة مقتل شاب يف مقتبل
العمر اثناء اشتغاله يف جمع النفايات
يف احــدى الشاحنات مبنطقة الفداء
بالدار البيضاءالنقاش حول استغالل
شركات املناولة للعمال وتشغيلهم يف
ظروف غير انسانية امام مراى ومسمع
من اجلهات الوصية على قطاع التشغيل
بــبــادنــا وق ــد اصــــدرت شــبــكــة تقاطع
للحقوق الشغلية بيانا حــول املوضوع
جاء فيه:

"تــابــعــت شــبــكــة تــقــاطــع لــلــحــقــوق
الشغلية-منطقة التشارك  -الفداء -
سباتة عــن اجلمعية املغربية حلقوق
االنسان بالبرنوصي مصرع الشاب انس
ذي ال 23ربيعا والعامل املؤقت بشركة
الــنــظــافــة داخـــل ال ــة عــصــر الــنــفــايــات
بشاحنة تعمل مبنطقة مقاطعة درب
الــســلــطــان الــفــداء ممــا اعـــاد لــلــذاكــرة
ماحدث للشاب محسن فكري مبنطقة
الشمال

.

وقد حتدث والده عن الوضعية التي

كــان عليها ابنه انــس حيث كــان يعمل
لوحده بالشاحنة بينما الواجب عمل
ثالثة بها للتمكن من جمع النفايات
ووضع احلاويات بالة العصر والتفريغ
ويف وضــعــيــة عــمــل مــؤقــت ممــا يجعله

عرضة دائمة لضغوطات املسؤولني.
اننا بشبكة تقاطع للحقوق الشغلية
 منطقة التشارك  -الفداء  -سباتةعن اجلمعية املغربية حلقوق االنسان

من وحي األحداث

بالبرنوصي اذ نتقدم بتعازينا احلارة
لعائلة الفقيد الشاب نطالب النقابات
بــالــتــدخــل احلـــــازم حلــمــايــة الــعــمــال
واجــبــار الــشــركــات على احــتــرام بنود
مدونة الشغل على عالتها كما نطالب

السلطات احمللية بفتح حتقيق يف هذه
الــنــازلــة لــوضــع حــد لــهــذا االســتــهــثــار
بحياة العمال "

.
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العدد 401 :
من  16إلى  22مارس 2021

سعيد سليم

اللهم قد بلغت

فاعتقل بعد أكثر من أربعني سنة

وصرخ فيه الطفل

فأبعد عني الديستي و الدجيد

على ما رآه صغيرا

و البوليسي نزل فيه درجات السلم

و املوت بالسكتة املغربية

حتى ال يبقى للجرمية أثر

الطفل أنهكته السنني

و اإلجتار يف املخدرات

وحتى الدار مت هدمها

وأنهكه النسيان

و يف البشر

حتى متسح من ذاكرته البناية

الدار بيعت أو صودرت

وإدخال دبابة روسية الصنع

ويبقى اجلرح

أو هدمت

وهي تهم تأتيك وأنت جالس يف بيتك

ويف آخر الروايات بعد األخيرة

وحتولت إلى مخفر شرطة

حتتسي الشاي بالنعناع

الطفل عاد

أو مقبرة مهجورة

أو على فراش املوت

ولم يجد

و هما على أي سيان

متى قطعت الصمت

ال دارا

و اجليران

أما اخليانة

ال حيا

بيعوا يف سوق النخاسة

وخدمة األجندة األجنبية

وال ميت

األم ماتت وهي تنتضر

فهي رواية سابعة

وال أما

عودة اإلبن الضال

لن أرويها

وحتى املقبرة

واإلبن املبحوث عنه

فختامه مسك

أحرقها النسيان

واإلبن املعتقل

وليس وشاية

ولم يتذكرأحد وجود طفل

وصغيرها الذي اختفى عن األنظار

اللهم أخرجنا من هذه احلفرة

وال شخص وال بناية

األم قتلها بوليس اإلنتضار

ساملني

يف ذلك املكان

و اجليران كانوا نياما

وال تأخذنا مبا قال عياشونا

وكل اإلحتماالت مفتوحة

كالعادة

وبه يكون ما أردنا أن يكون

الطفل لم يعد

عندما جاءها املوت

وما حلمنا به دائما ولم يكن حلد اآلن

الطفل لم ميت

دون استئذان

والرواية ما بعد بعد األخيرة

الطفل انتضر عودته

تقول

و األم أخطأت املوعد

وأكلها السرطان
شيئ ًا فشيئا

أن الطفل

مع ابنها الصغير

ابتسامتها الشاحبة

ادعى النبوة وكتب الشعر

الشيب غزا شعر الطفل

وحدها بقيت

واختلق قصة عن البوليس

أو ما تبقى منهما

احتفضت بها

وأمير املؤمنني

ومنعه من اللقاء املرتقب

خفية من املوت والسرطان و اجليران

يف بلد يشكل استثناءا

الطفل عاد إلى مكان آخر

والبوليس و النظام

يف املنطقة

غير املكان

حتى يأتي صغارها

وأراد زرع الفتنة

الذي هوت فيه األم

حتى بعد ألف عام

يف أتنيث الفقر

التيتي الحبيب

احيى اجلميع يوم  8مــارس اليوم العاملي للمراة:
احيته الرأسمالية على طريقتها بتحويله الى يوم
جتاري استهالكي لبضائع مادية او خدماتية انتجت
خصيصا لهذه املناسبة من اجــل الرفع من االربــاح
وتقليل اخلسارة التي فرضتها جائحة كورونا .احيته
القوى الرجعية وهي متجد املراة كجسد او يف احسن
احلاالت ككائن يلبي الرغبات وينتج النسل احيته
هذه القوى وهي تتبجح مبا حققته للمرأة بالقياس
مبــا كــان عليه وضعها يف الــقــرون الــغــابــرة .يسعى
هؤالء الى انكار الواقع املزري للمراة خاصة العاملة
والكادحة يسعون الــى اطــاق ستائر من الدخان
الكثيف للتغطية على وضع هم من تسبب فيه وهم
من يجعلونه قدرا محتوما على املراة ان تتحمله

.

ففي ظل االزمــة البنيوية الراهنة والتي عرتها
جائحة كورونا وفاقمت من وقعها واثارها املدمرة
انتشر الفقر بشكل مهول وصــل الــى ارقــام لم تعد
الدولة قادرة على التستر عليها .اضطرت الدولة ان
تعري نسبيا عن حجم ظاهرة الفقر فنشرت جهات
تعنى بإنتاج االحصائيات ونشر نتائج " بحوتها "؛
فألول مرة تعترف الدولة بان عدد من تعتبرهم فقراء
فاق  20مليون مواطنة ومواطن

.

هذا التراكم الكمي للفقر هو محصلة اكثر من 60
سنة من االستقالل الشكلي انه حكم فاضح على فشل
الدولة راعية مصالح الكمبرادور ومــاك االراضــي
الكبار .ان آفة الفقر تعتبر من اخطر االمراض التي
ميكنها ان تصيب شعبا ما ..ملا لها من تأثيرات على
مستقبله .الفقر ميس ويستهدف يف الدرجة االولى
النساء والشيوخ من اجلنسني .ان الفقر هو نتيجة
سياسات اختارتها الدولة او طبقتها نزوال عند ارادة
املمولني واملانحني الدوليني من بنك عاملي او صندوق
النقد الدولي او منظمات دولية مثل منظمة التجارة
العاملي...قبما انه نتيجة لهذه السياسات فهو ايضا
يخضع ملا تسميه الدولة خلطة التخفيف من اثاره
اجلانبية ولذلك نراها تستثني املراة والشيوخ من اية
مبادرة مهما كانت تافهة للخروج من الفقر .اننا نعتبر
هذه السياسات واالختيارات تذهب عنوة وعمدا الى
تانيث الفقر ملا يوفره من غايات وهي بكل املقاييس
غــايــات اجــرامــيــة .ان تأنيث الفقر هــو وسيلة شل
حركة الفقراء وكبحهم او ثنيهم عن تصعيد النضال
لتعطيل ثورة اجلياع .فاملرأة الفقيرة تغرق يف الكدح
اليومي وتشل معها كل العائلة وقد تتحول الى معرقل
النتفاضة الزوج واالبناء .هذه هي حسابات املقررين
النتشار الفقر واملوجهني للسياسات العامة

.

يخطأ هؤالء االوغاد ملا يعتقدون ان املرأة ستنقاد
مثل البهيمة لسياساتهم تلك ولهذا جند ان من بني
القوى التي احيت مناسبة  8مــارس كيون للنضال
والثورة على اوضاع املرأة التي ترزح حتت االستغالل
املزدوج واالضطهاد املزدوج .فإذا كان للرجال العمال
والكادحني سبب واحــد للثورة فلرفيقتهم العاملة
والكادحة سببني اثنني للثورة واالنتفاضة

.

