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الموقف من المرأة في الحوار 
العمومي  في تونس وفي 

المغرب

قطاع  الصحة  العمومية ... عجز  مزمن 
نحو  انهيار  شامل

عبد الرؤوف  سمانيضيف العدد : 

30 سنة لكل  أقدمت احلكومة على فرض شرط عدم جتاوز سن 
من يتقدم ملباريات التوظيف التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم 
ووزارة العدل وغيرهما. وهو شرط متييزي، يضرب حق املساواة بني 
معقولة  حجة  أية  على  يعتمد  ال  شرط  إنه  واملواطنني؛  املواطنات 
لصناديق  املفلس  التدبير  إلكــراهــات  الــرضــوخ  اللهم  ومقبولة، 
على  لتغطي  الشرط  هذا  والتعليم  التربية  وزارة  وضعت  التقاعد. 
قرارها بإلغاء التوظيف العمومي وفرض الوظيفة بالعقدة يف إطار 
النهائي  الدولة   وتخلص  العمومية،  املدرسة  على  القضاء  مشروع 
القطاعات  باقي  على  لتعميمه  متهيدا  القطاع  هذا  يف  واجباتها  من 

األخرى. العمومية 

كسر  سياسة  اختارت  قد  الدولة  تكون  الظاملة  القرارات  بهذه 
الشباب  وهم  الكادحة  شعبنا  جماهير  من  واسعة  فئات  مع  العظم 
يف  البحث  عند  التالميذية.  واحلركة  الطالبية  واحلركة  املعطل 
األسباب التي جعلت الدولة تقدم على هذه اخلطوة البئيسة جند 
أمرين اثنني: األول، يتمثل يف عدم توفر هذه الدولة الفاشلة على 
الشغل  مناصب  بتوفير  تسمح  جريئة  سياسات  لتطبيق  إرادة  أية 
املنتج والذي حتتاجه بالدنا يف العديد من املجاالت. واألمر الثاني، 
واليأس  التردي  وضع  بأن  تعتقد  البوليسية  الدولة  أن  يف  يتمثل 
وهو  املرتقب  مفعوله  أعطى  قد  يكون  البالد  يف  املعمم  واإلحباط 
شل حركة أية هّبة ميكنها ان تتصدى ملثل هذه املبادرات املفلسة.

فانتفضت  يتأخر،  لم  الواسع  اجلماهيري  الشبابي  الرد  أن  إال 
املنظمة  املعطلني  حركة  ومــواقــع  اجلامعية  املــواقــع  من  العديد 
تنظيما قويا وصلبا. انتفضت جماهير الشباب وخرجت يف مسيرات 
الشعارات  ورفعت  فبراير،   20 حركة  وهج  للشارع  أعــادت  ضخمة 
تقدم املطالب العاجلة وعلى رأسها إلغاء كل تلك االجراءات الظاملة 
أجل  من  اجلميع  أمــام  املباريات  إلجــراء  املجال  وفتح  والفاسدة، 
واملمهدة  املذلة  التوظيف بالعقدة  والتخلي عن  العمومية  الوظيفة 
قطاع  شغيلة  جتاه  واجباتها  من  الدولة  ومتلص  الشغل  لهشاشة 

التعليم.

للمعنيني  الــقــوي  والــنــهــوض  ــازم  احلـ الــرد  ــذا  ه قــاعــدة  فعلى 
حركية  يف  املناضلة  السياسية  املنظمات  انخرطت  واملتضررين، 

النضالية  والــواجــبــات  املــهــام  أمــامــهــا  تضع  مــتــجــددة  ودينامية 
: التالية  األساسية 

الواسع  التنظيم  إلى  االحتجاجية  احلركة  هذه  حتتاج   -  1
وحشد الدعم والقوى حتى تصبح قوة وازنة يف الساحة السياسية 
واالجتماعية؛ وكلما كبرت هذه احلركة، كلما أسمعت صوتها لباقي 
النضالية  بالدينامية  االلتحاق  على  وشجعتها  الشعب  مكونات 
ومحاربة  الشغل  مبوضوع  مباشرة  معنية  الكادحة  األسر  كل  ألن 

البطالة.

القوى  على  يجب  النضالية  احلــركــة  هــذه  تتقوى  لكي   -  2
تشكيل  على  النضال  يف  املنخرطة  الفئات  تساعد  أن  املناضلة 
ومنع  الصفوف  ورص  التعبئة  على  تسهر  الواسعة  تنظيماتها 
تكسير  ووحــدات  القمعية  الدولة  أجهزة  به  تقوم  الذي  التكسير 
هذه  تشكلت  وكلما  واملــظــاهــرات.  الوقفات  وتفكيك  اإلضــرابــات 
االحتجاجية،  احلركة  يف  منخرطة  فئة  ألية  املستقلة  التنظيمات 
التنظيمات  مع  لتشبيكها  والضرورية  املاسة  احلاجة  ظهرت  كلما 
املستقلة لفئة اجتماعية أخرى، وهكذا دواليك حتى يتم ربط كل 
يف  التنسيق  يف  وتنجح  البعض  ببعضها  املستقلة  التنظيمات  هذه 
املناضلة. للجماهير  املباشرة  الدميقراطية  قاعدة  وعلى  بينها  ما 

سياسية  وأحزاب  نقابات  من  املناضلة  القوى  على  يتوجب   -  3
هذه  إسناد  رأسها  وعلى  النضالية  املستجدات  متليه  مبا  تقوم  أن 
معارك  وفتح  والنقابي  السياسي  الدعم  وجلب  النضالية  احلركة 
السريعة  االستجابة  على  إجــبــارهــا  قصد  الــدولــة  مــع  مباشرة 
واسع  شعبي  نقاش  وفتح  املناضلة،  للجماهير  العادلة  للمطالب 
حول البدائل احلقيقية لكل هذه االختيارات الفاشلة لنظام أفسد 
ثروة  وهي  أال  شعبنا  ميلكها  ثروة  أغلى  وأهدر  ثرواتها  ونهب  البالد 
الشباب الذي وصل إلى حالة اإلحباط واليأس تدفعه إلى االنتحار 

أو الهروب إلى اخلارج متحديا مخاطر املوت والهالك.

هذا  كون  عن  تعبر  الشباب  جلموع  احلالية  النضالية  الهّبة  إن 
وأنه  املشروعة  حقوقه  أجل  من  للتضحية  مستعد  وهو  حي  الشعب 

واالستغالل.    باالستبداد  اإلطاحة  نحو  طريقه  يتلمس 
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الجبهة املغربية تدعو األطر الرتبوية لتخليد اليوم العاملي للتضامن 

مع فلسطني
مع  للتضامن  الــعــاملــي  الــيــوم  مبناسبة 
اجلبهة  تــتــشــرف  الفلسطيني  الــشــعــب 
التطبيع  وضــد  فلسطني  لدعم  املغربية 
وهي  الرسالة  بهذه  ــرى  أخ مــرة  التوجه 
التعليمية  النقابات  الى  حار  نداء  مبثابة 
التربوية  لالطر  اجلمعوية  والتنظيمات 
وجلمعية  التربويني  واملفتشني  واالداريــة 
العاملي  اليوم  تخليد  قصد  التلميذ  حقوق 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 نونبر 

وخاصة  املمكنة  االشكال  مبختلف    ،2021
بانشطة  القيام  على  التالميذ  تشجيع 
خالل  من  الفلسطينية  بالقضية  تعريفية 
التعليمية  املؤسسات  مبختلف  انديتهم 
الذي يتطلب تظافر جهود اجلميع. االمر 

لتنظيم  الطالبية  للفصائل  تتوجه  كما 
التي  بالطريقة  املناسبة  بهذه  انشطة 

مناسبة. تراها 
املهم  اليوم  هذا  أن  اجلبهة  وتؤكد  هذا 

سنة  املتحدة  االمم  منظمة  أقرته  الذي 
الفلسطيني  الشعب  كفاح  بفضل   1977
املناهضة  والقوى  التحرر  حركة  وتضامن 
يزداد  العاملي،  الصعيد  على  للصهيونية 
انــتــزاع  مبستقبل  يتعلق  فيما  أهــمــيــة 
عــودة  يف  املشروعة  التاريخية  حقوقه 
ــى ديـــارهـــم وبــنــاء دولــتــه  الــالجــئــني الـ
الفلسطيني  التراب  كامل  على  املستقلة 

القدس. وعاصمتها 

اجتمعت يوم االثنني 22 نونبر جلنة املتابعة الوطنية للجبهة االجتماعية املغربية  تدارست 
خالله تطورات االوضاع العامة يف بالدنا وسبل تطوير أداء اجلبهة. 

ومن أبرز املستجدات الزيادات الصاروخية يف أسعار عدد من املواد االساسية واستمرار   التضييق 
والقمع وضرب احلقوق واحلريات واالجهاز على املكتسبات. 

اقدمت  اختياري،  التلقيح  باعتبار  نفسها  الدولة  قرار  على  ضدا  التلقيح  جواز  فرض  فبعد 
وزارة التربية الوطنية على قرار الشعبي وهو تسقيف سن التوظيف بهذه الوزارة وكذا انصياعها 
لضغط وابتزاز لوبي التعليم اخلصوصي عبر رفض توظيف أساتذة التعليم اخلصوصي اال مبوافقة 

مشغليهم. 

كما  املتوحشة  الليبرالية  السياسات  نفس  تطبيق  يف  ماضية  احلالية  احلكومة  فان  واجماال، 
الهاجس  حيث  للحكومات،  عابرة  ثابتة  طبقية  باختيارات  يتعلق  فاالمر  السابقة.  احلكومات 
منها  عدة  باجراءات  املالية  قانون  مستوى  على  ترجمته  مت  وقد  الراسمال.  مصالح  هو  املسيطر 
التي وصلت مستويات  والبطالة  الشغل  الشركات مقابل تكريس هشاشة  الضريبة على  تخفيض 

غير مسبوقة وغياب اجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة اجلماهير الشعبية.

مقابل هذه الهجمة املسعورة تعرف بالدنا نضاالت هامة: نضاالت شعبية وطالبية عارمة ضد 

التعاقد  عليهم  فرض  الذين  ولالساتذة  التعليم  قطاع  يف  التوظيف  سن  وتسقيف  التلقيح  جواز 
فضال عن النضاالت املستمرة للطبقة العاملة واملعطلني وساكنة االحياء الشعبية يف املدن واملناطق 

املهمشة يف البوادي.

رفضها  عن  تعبر  اذ  فانها  الهجمة،  هذه  بخطورة  وعيها  من  وانطالقا  املتابعة  جلنة  فان  لهذا 
لهذه السياسات وكافة القرارات الرجعية والتراجعية وعن تضامنها مع كافة الفئات والتنظيمات 

املناضلة،

واذ حتيي عاليا النضاالت اجلارية وتثمن الطابع الوحدي لعدد منها، فانها تدعو فروعها الى:

1. تخليد اليوم العاملي حلقوق اإلنسان )10 دجنبر 2021( بوقفات احتجاجية يف سائر املناطق 
ضد الغالء وتغول املخزن واالجهاز على احلقوق واحلريات.

2. تسطير برامج واتخاذ مبادرات نضالية محلية تستجيب ملطالب املواطنات و املواطنني  مبا يف 
ذلك النضال ضد الغالء الفاحش للمعيشة الذي يعم بالدنا وميس كافة الفئات الشعبية.

3. االنخراط يف املبادرات النضالية للجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع وعلى راسها 
االحتجاجات التي ستنظمها مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الجبهة االجتامعية املغربية تندد بالزيادات الصاروخية
 يف أمتنة املواد األساسية 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
العامل الزراعيون وشغيلة القطاع الفالحي 

يصعدون االحتجاج يف العديد من املواقع

وعامالت  عمال  قرر 
ــران"  ــ ــافـ ــ شـــركـــة "سـ
جمعهم  يف  الفرنسية 
ــام مبــقــر االحتـــاد  ــع ال
ــل  ــغ ــش ــل املــــغــــربــــي ل
بتاريخ  باخلميسات 
خوض   2021 نونبر   13
مـــعـــركـــة الـــكـــرامـــة 
احلقوق  عــن  والــدفــاع 
النقابية  واحلــريــات 
من  ابتداء  والعمالية 
نونبر   19 اجلمعة  يوم 
ساعتني  ــدة  ملـ  2021
ــك من  ــ ــوج وذل لــكــل فـ
العامة  ــادة  ــزي ال ــل  اج
بــنــســبــة  األجــــــر  يف 
اتــفــاق  حــســب   ./.10
بــني   2019 ــل  ــ ــري ــ اب
ــة وأربــــــاب  ــومـ ــكـ احلـ
الــعــمــل والــنــقــابــات 
ــادة الــســنــويــة  ــ ــزي ــ وال
ــة بــاملــردوديــة  ــاص اخل
ــودة  واجل واإلنتاجية 
من  والرفع  والتحفيز 
األطفال  متدرس  منح 
وعيد األضحى والعمل 

عن  والتعويض  الليلي 
التنقل...

ويــــشــــيــــر بـــيـــان 
ــاد اإلقــلــيــمــي  لـــالحتـ
لــلــخــمــيــســات الــتــابــع 
لــــالحتــــاد املـــغـــربـــي 
الــشــركــة  أن  لــلــشــغــل 
تسجل بوضوح حتسن 
ــد ألنــشــطــتــهــا  ــديـ جـ
حتقيق  أن  يؤكد  ممــا 
السنة  لهذه  أهدافها 
لذلك  مــؤكــدا،  أصــبــح 
فهو يحمل إدارة فرعها 
بــتــيــفــلــت مــســؤولــيــة 
ورفض  ــوار  احل إفشال 
للملف  ــة  ــاب ــج ــت االس
ــال/ ــم ــع ــل ــي ل ــب ــل ــط امل
سياسة  ويــرفــض  ات 
ــاورة  ــنـ ــل واملـ ــاط ــم ــت ال
ــود  ــ ــوع ــ وتــــقــــدمي ال
إلى  واللجوء  واألوهــام 
تناقض  واهية  مبررات 
الــنــتــائــج االيــجــابــيــة 

للشركة. احملققة 

عامل رشكة "سافران" 

يخوضون  معركة الكرامة

لــأســاتــذة  الــوطــنــيــة  التنسيقية  تــخــوض 
املــعــارك  مــن  سلسلة  التعاقد  عليهم  املــفــروض 
النضالية من إضرابات وانزاالت جهوية وإقليمية 
نضالها  مواصلة  إطار  يف  نونبر2021  شهر  خالل 

الوظيفة  يف  اإلدمـــاج  ــل  اج ــن  وم التعاقد  ضــد 
العمومية وضد قرار وزارة التربية الوطنية بشان 
30 سنة.ويف  حتديد سن اجتياز مباراة التعليم يف 
الوطني  بيانها  يف  التنسيقية  دعت  السياق  هذا 
وطر  األساتذة  جميع   2021 نونبر   22 يف  الصادر 
واإلداري  واالجتماعي  والنفسي  التربوي  الدعم 
مــبــاراة  حــراســة  مقاطعة  ــى  إل االقــتــصــاد  واطـــر 

2021..كما  11 دجنبر  التعليم املزمع إجراؤها يوم 
نقط  تسليم  تأجيل  إلى  األساتذة  جميع  دعت 
مقاطعة  يف  واالســتــمــرار  لـــإدارة  األول  الفرض 

الصفية. والزيارات  مسار 

لأستاذات  الوطنية  التنسيقية  خاضت  كما   -
واألساتذة ضحايا جتميد الترقيات اضربا وطنيا 
مصلحة  ــام  ام ووقــفــة   2021 نونبر   9/10 يومي 
نونبر   17 بــتــاريــخ  بــالــربــاط  الــبــشــريــة  ــوارد  ــ امل
 2021 نونبر  و24   23 يومي  وطنيا  واضربا   2021
املالية  املستحقات  صــرف  عــدم  على  احتجاجا 
وعدم  لسنوات  املتأخرة  والتعويضات  للترقية 

للمتضررين. اإلدارية  الوضعيات  حتيني 

ــة قــد عــلــقــت صــرف  ــوم ــك ــان احل لـــإشـــارة فـ
قطاع  يف  والــتــعــويــضــات  الــتــرقــيــة  مستحقات 
كورونا  جائحة  مبرر  حتــت  الوطنية  التربية 
تصريحات  حسب  الدولة  ميزانية  ترهق  وكونها 
يف  احلكومة  نية  على  مؤشر  وهو  املسؤولني  بعض 

ضرب احلق يف الترقية.

االحتقان  يف تصاعد بقطاع التعليم

الفالحية  الضيعات  عمال  نظم   -  1
اجتاه  يف  احتجاجية  مسيرة  ببوعنان 
  2021 نونبر   17 بتاريخ  الشغل  مفتشية 
مدونة  مقتضيات  بتطبيق  للمطالبة 

الشغل.

التابع  تــاميــة  أوالد  فـــرع  ــدر  اصـ  -
الفالحي)ا  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
 2021 نونبر   11 بتاريخ  بيانا  ش(  م 
تــعــاونــيــة  إدارة  بــقــيــام  فــيــه  يــخــبــر 
بطرد  سود"   "صوفيا  التلفيف  محطة 
مسبق  إنــذار  بــدون  والعامالت  العمال 
النقابيني. ممثليهم  مع  احلوار  ورفضه 

قــرروا  قد  الــعــمــال/ات  بــان  يخبر  كما 
ــدأ بــوقــفــة  ــب ــي ــيــا س ــا نــضــال ــج ــام ــرن ب
التعاونية  باب  أمام  انذارية  احتجاجية 
مسيرة  تتلوها  نونبر   18 اخلميس  يوم 

التعاونية.     إدارة  أمام  اعتصام  مع 

الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  أصــــدرت   -  2
التابعة  الزراعيني  والعمال  للعامالت 
 ( الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
 2021 نونبر   12 بتاريخ  بيانا    ) ش  م  ا 
مطالبها  على  التأكيد  فيه  ت  ــدد  ج

العاجلة.

العمال/ لنضاالت  املطلق  ودعمها 
إلى  إيــاهــم  داعــيــة  الــزراعــيــني/ات  ات 
ــى الــصــعــيــد  ــل ــاف الــتــعــبــئــة ع ــن ــئ ــت اس
ــة وطــنــيــة  ــل ــم الـــوطـــنـــي إلطـــــالق ح
ــدة تــعــرف بــأوضــاعــهــم املــزريــة  ــدي ج
ومطالبة  عــنــهــا،  املــســؤولــني  وتــفــضــح 
الــتــزام  وتــنــفــيــذ  مطالبهم  بتحقيق 
التمييز  بإلغاء  والباطرونا  احلكومة 
ــى  ــد األدن ــادة يف احل ــزي وال يف األجـــور 
فرض  احلكومة  بسعي  ومنددة  للمعاش 
عن  والتخلي  التشغيل  يف  الهشاشة 
لأجر  ــى  األدن احلــد  احــتــرام  ضمانات 
ومترير  القار  والشغل  العمل  وساعات 
وقانون  لــإضــراب  التكبيلي  الــقــانــون 

النقابات... يف  التحكم 

الوطنية  النقابة  استنكرت   -  3
للجامعة  التابعة  الفالحية  لالستشارة 
يف  ش(  م  )ا  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
متاطل   2021 نونبر   15 بتاريخ  لها  بيان 
اإلدارة يف صرف مدرك الزيادة األخيرة 
بــانــتــظــارات  واســتــهــتــارهــا  يف األجـــور 
على  وأكــدت   ، القطاع  شغيلة  وحقوق 
يخص  فيما  اإلدارة  حــيــاد  إلــزامــيــة 
والنزاهة  للشفافية  ضمانا  االمتحانات 
العمل  بظروف  فيه  وذكرت  واإلنصاف̜ 
لالستشارة  مــراكــز  عــدة  يف  الكارثية 
العادل  التوزيع  وبــضــرورة  الفالحية 
لسنة  اجلزافية  التعويضات  لفائض 

التعويضات  ــدرك  مـ وتــســويــة   2021
فترة  خــالل  للمستخدمات  اجلزافية 

...2017 سنة  منذ  األمومة 

التنفيذية  الكتابة  أصـــدرت   -  4
الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
 2021 نونبر   16 بتاريخ  بيانا  ش(  م  ا   (
لشغيلة  الوحدوي  النضال  فيه  ثمنت 
الفالحي  لالستثمار  اجلهوية  املكاتب 
العادلة  املطالب  مع  الالمشرط  ودعمها 
مع  وتضامنها  الــزراعــيــني  للعمال/ات 
عــمــال شــركــة "أمـــالك اومــاللــة" ضد 
عرقلة  بتهمة  الــصــوريــة  محاكمتهم 
املــشــؤوم  للفصل  طبقا  العمل  حــريــة 
شغيلة  ومع  اجلنائي،   القانون  من   288
الصحية  لــلــســالمــة  الــوطــنــي  املــكــتــب 
ومع  الفالحي  القطاع  شغيلة  وكــافــة 
وكافة  والصحة  التعليم  قطاعي  شغيلة 

العاملة. الطبقة  نضاالت 

"اكـــري  ضــيــعــة  عــمــال  يــخــوض   -
ــاوي" بــبــنــي مـــالل املـــنـــضـــوون يف  ــكـ مـ
للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 
عبره  يطالبون  أسبوع  منذ  اعتصاما 
والتصريح  كاملة  حقوقهم  من  متكنيهم 
للضمان  الوطني  الصندوق  لــدى  بهم 

االجتماعي.

رونو  شركة  عمال  ألحد  رسالة  حسب 
قامت  قــد  الــشــركــة  إدارة  فــان  بطنجة 
العمال  أجور  من  الشهر  يف  يومني  بخصم 
بعد  التضامن  مبرر  حتت  واملستخدمني 
"حتــت  والــنــقــابــة  اإلدارة  ــني  ب االتــفــاق 

إلى  الرسالة  قوله.وتشير  حسب  الطاولة" 
العمال واملستخدمني  الواسع وسط  التذمر 
اإلدارة  مبخططات  واعني  أصبحوا  الذين 
مصلحته. ضــد  معها  الــنــقــابــة  ــؤ  ــواط وت
الوضع  هذا  عن  السكوت  عدم  إلى  وتدعو 
منه  ويــســتــفــيــد  الــعــمــال  يــقــصــي  الـــذي 
حسب  ومتملقني  مسيرين  مــن  الــبــعــض 

الرسالة. وصف 

يشغل  بطنجة  رونو  مصنع  فان  لإشارة 
كثافة  مــن  يعانون  عامل   9000 حــوالــي 
فيه  حتقق  ــذي  ال الــوقــت  يف  االســتــغــالل 
مع  خيالية  أربــاحــا  الفرنسية  الشركة 
احتفلت  حيث  لإنتاج  املتواصل  االرتفاع 
و150  2مليون  إلى  إنتاجها  بوصول  مؤخرا 

سيارة. ألف 

تذمر عامل "رونو" من 

اتفاق يف غيابهم

طنجة تيفلت



العدد : 435   4
من  30 نونبر  إلى 6 دجنبر  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

ــدن ومــنــاطــق املــغــرب  تــشــهــد مــخــتــلــف مـ
تتخذ  ومــتــواصــلــة  قــويــة  نــضــاالت  انــفــجــار 
الشباب  يقودها  ضخمة  مسيرات  شكل  أساسا 
فرض  وأساتذة  ومعطلني  طلبة  من  والشابات 
التي  القرارات  ضد  وغيرهم  التعاقد  عليهم 
والتي  مؤخرا  املخزنية  احلكومة  أصدرتها 
للنظام  الطبقي  الــهــجــوم  إطـــار  يف  تــنــدرج 
اجلماهير  وحقوق  مكتسبات  على  املخزني 
واحلرية̜  الكرمي  والعيش  الشغل  يف  الشعبية 
التلقيح  ــواز  ــ ج ــرض  فـ أبـــرزهـــا  مــن  والــتــي 
يف  التعليم  مباراة  يف  املشاركة  سن  وحتديد 
بسبب  الصارخة  الغالء  وموجة  الثالثني  سن 
االستهالكية  ــواد  امل ألسعار  املهول  االرتــفــاع 

األساسية.

ويــأتــي هــذا الــزخــم الــنــضــالــي اجلــديــد، 
املخزني  واإلرهــاب  واالعتقاالت  القمع  رغم 

ــي عــن رفــضــه  ــرب ــغ كــتــعــبــيــر مــن الــشــعــب امل
وصلت  والتي  والتفقير  االستبداد  لسياسة 
كورنا  جائحة  ظل  يف  مطاقة  غير  مستويات 
الطبقية  األقلية  فيه  تغتني  الذي  الوقت  يف 
االستغالل  خالل  من  فاحش  بشكل  املسيطرة 
الضريبي  والتهرب  واالحتكار  والرشوة  والنهب 
وأجهزة  السلطة  يف  وحتكمها  نفوذها  مستغلة 

الدولة.

الشباب  ــن  م ــة  ــع واس فــئــات  ــراط  ــخ ان إن 
هو  النضاالت  هــذه  يف  والــكــادحــني  والنساء 
جديد  شعبي  ــراك  حـ ــدالع  ــ ان عــلــى  مــؤشــر 
ــراره وجنــاحــه  ــم ــت ــرض تــوفــيــر ســبــل اس ــف ي
املخططات  إســقــاط  يف  أهــدافــه  حتقيق  يف 
الشعب  ضد  حتاك  التي  الرجعية  الطبقية 
املؤمنة  القوى  جميع  مسؤولية  وهذه  املغربي، 

الشعبية. والطموحات  وباملصالح  بالتغيير 

الشبيبة املغربية تنفجر يف وجه املخططات 

الطبقية التي تستهدف مكتسباتها وحقوقها

املغربية  املـــدن  مــن  الــعــديــد  شــهــدت 
القرارات  ضد  قوية  شعبية  احتجاجات 
التلقيح  ــواز  ــج ب املــتــعــلــقــة  احلــكــومــيــة 
مــبــاراة  يف  املــشــاركــة  وتسقيف  والــغــالء 
هذه  ووجهت  سنة.وقد   30 يف  التعليم 
من  كبير  همجي  بقمع  االحتجاجات 
ــزة الــقــمــعــيــة املــخــزنــيــة  ــهـ طـــرف األجـ
صفوف  يف  واســعــة  اعــتــقــاالت  وبحملة 
ومتابعة  واملــنــاضــلــني/ات  احملــتــجــني/ات 
أو  اعتقال   حالة  يف  اما  منهم/ن  العديد 

وهكذا: سراح.  حالة  يف 

ــيــة  االبــتــدائ احملــكــمــة  أصـــــدرت   -
  2021 ــر  ــب ــون ن  12 ــخ  ــاري ــت ب مبـــراكـــش 
حق  يف  نافذ  حبس  بشهر  قاسيا  حكما 
حالة  يف  املتابع  الصهباني  محمد  الشاب 
التنفيذ  موقوفة  وبشهرين  اعــتــقــال، 
وحفيظة  كــمــان  مــنــار  الــشــابــات  حــق  يف 

يف  املتابعات  مهراش  وغــزالن  الركراكي 
سراح. حالة 

الشاب  ومحاكمة  اعتقال  جــاء  وقــد 
ــات األربــــــع بــســبــب  ــ ــاب ــ ــش ــ ــد وال ــم ــح م
السلمية  االحتجاجات  يف  مشاركتهم 
التلقيح  جواز  فرض  احلكومة  قرار  ضد 

.2021 اكتوبر   27 بتاريخ 

يف  العمومية  الــســلــطــات  اعتقلت   -
ــدن الــعــديــد مــن املــواطــنــني/ات  ــدة م ع
فرض  على  االحتجاجات  يف  املشاركني 
مدينة  يف   7 اعتقال  ومنها  التلقيح  جواز 
متفرقة  أماكن  من  اختطافهم  مت  طنجة 
النظرية.. احلراسة  حتت  وضعهم  ومت 
ليتابعوا  منهم/ن  ستة  سراح  إطالق  وقد 
على  اإلبقاء  مت  ,بينما  ســراح  حالة  يف 

اعتقال. حالة  يف  لتتابع  معتقلة 

الحركات االحتجاجية املتصاعدة تواجه 

بالقمع واالعتقاالت

املغربية  اجلمعية  لفرع  بالغ  حسب 
مت  فانه  ببنسليمان  اإلنــســان  حلقوق 
ــال املـــواطـــن مــصــطــفــى ســرحــان  ــق ــت اع
 2021 نــونــبــر  10 األربــعــاء  يــوم  وصــهــره 
على  اعــتــقــال  يف  متابعتهما  ــررت  ــق وت
الفالحية  بـــاألرض  تشبثهما  خلفية 
يستغلونها  ظلوا  والتي  للدولة  التابعة 
أصـــدرت  والـــتـــي  ــة  ــن س  60 مـــن  ــر  ــث ألك
منها.ويشير  بإفراغهم  حكما  احملكمة 
هو  ــراغ  اإلف هــذا  خلفية  أن  إلــى  فالحية.البالغ  لشركات  األرض  تفويت 

أولى جلسات محاكمتها   - وقد متت   1
ببرشيد  االبتدائية  باحملكمة  ابتدائيا 
تأجيلها  2021.ومت  نونبر   16 2021.بتاريخ  نونبر   23 يوم  إلى 

حــق  يف  بــاحلــكــم  الــنــطــق  مت   -  2

ــة قــبــيــلــة الـــزرقـــان  ــس ــم مــعــتــقــلــي اخل
على  احلكم  مت  حيث  كرسيف.  بإقليم 
نافذا  حبسا  أشهر   6 ب الرديل  محمد 
 4 ب  ــن  ــريـ اآلخـ ــة  ــعـ األربـ واملــعــتــقــلــني 
فان  وللتذكير  منهم.  واحــد  لكل  أشهر 
خلفية  على  جاء  ومتابعتهم  اعتقالهم 
ينتمون  الــتــي  ــان  ــزرق ال قبيلة  تشبث 
إلــيــهــا بــأراضــيــهــا اجلــمــاعــيــة الــتــي مت 
حق  وجه  بدون  لتفويتها  منهم  املستثمرين.نزعها  ألحد 

معتقلني  ثــالثــة  دخـــل  وقـــد   -  3
الزركاني  وعزيز  الزروالي  محمد  وهم 
عن  مفتوح  ــراب  إض يف  الكمي  وسفيان 
احتجاجا   2021 نونبر   19 منذ  الطعام 
يف  صدرت  التي  القاسية  األحكام  .على  حقهم

بسبب دفاعهم عن الحق يف األرض 

مواطنون أمام املحاكم

ــرة  ــه ــظ ــدرارة وال ــ ــن ــ ــة ت ــن ــاك ــت س ــم ــظ ن
القيادة  مقري  بني  مسيرة  فكيك  باقليم 
 10/11/2021 بتاريخ  تــنــدرارة  وجماعة 
ــا وخــاصــة مــن طــرف  عــرفــت حــضــورا وازنـ
احتجاجا  البلدة  وشباب  الرحل  الكسابة 
االقــتــصــاديــة  واألوضــــاع  التهميش  عــلــى 
تعيشها  الــتــي  ــة  ــزريـ املـ ــة  ــي ــاع ــم ــت واالج
اجتماعي  وبؤس  وبطالة  فقر  من  املنطقة 
ومــعــانــاة الــكــســابــة مــع مــع غــيــاب الــدعــم 
اخلدمات  وتــردي  املدعم  الشعير  ومشكل 
ونــقــل... وتعليم  صحة  مــن  االجتماعية 
الهجرة  ظــاهــرة  مــن  يفاقم  ــذي  ال الشباب.الــشــيء  وسط  اخلارجية  و  الداخلية 

لــقــاء مع  بــعــقــد  املــســيــرة  تــوجــت  وقـــد 
اجلماعة  وقــائــد  الــقــروي  املجلس  ممثلي 
وعود  فيه  أعطيت  الساكنة  مطالب  حول 
لتتبع  جلنة  وتشكيل  املطالب  هذه  بتلبية 

ــذا الــســيــاق مت  ومــواكــبــة تــنــفــيــذهــا.ويف ه
القروية  باجلماعة  تواصلي   لقاء  تنظيم 
ــاء املــجــلــس الــقــروي  ــض بــني الــســاكــنــة وأع
ــب  ــائ ــن ــي وال ــم ــي ــل ــس اإلق ــل ــج ــس امل ــيـ ورئـ
احمللية  السلطة  إشـــراف  حتــت  الــبــرملــانــي 
رفع  مطالب  على  الساكنة  ممثلو  فيه  ركز 
واالقتصادي  املجالي  واإلقصاء  التهميش 
وعاجلة. حقيقية  تنمية  عبر  والثقايف 
تواصلي  لقاء  تنظيم  مت  أيضا  السياق  ويف 
املــركــزي  املكتب  مــن  وعــضــو  الساكنة  بــني 
مبقر  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية 
مت  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 
الساكنة  متتيع  ضرورة  على  التأكيد  فيه 
كرامتها  تضمن  التي  األساسية  بحقوقها 
واألرض  والــشــغــل  والــصــحــة  الــتــعــلــيــم  .يف  ها غير و

مسرية احتجاجية لساكنة تندرارة تطالب بحقها 

يف الخدمات العمومية 
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ــار  ــة يف إط ــاص يــخــوض املــعــطــلــون وخ
الــشــهــادات  حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة 
املتواصلة  معركتهم  بــاملــغــرب  املعطلني 
عبر  والتنظيم  الشغل  يف  احلــق  أجــل  من 
وقفات  من  متنوعة  نضالية  أشكال  تنظيم 

ــات ومــســيــرات.  ــام ــص ــت احــتــجــاجــيــة واع
مــنــاضــلــو/ات فرع  ــل  ــار دخ اإلطـ ــذا  ويف ه
أمام  مفتوح  اعتصام  يف  بوجدة  اجلمعية 
.2021 نونبر   21 منذ  الشرق  واليــة  مقر 
جابت  مسيرة  جتيت  بني  معطلو  نظم  كما 

.2021 24 نونبر  شوارع املدينة بتاريخ 

الوطنية  اجلمعية  فروع  انخرطت  وقد 
وطنيا  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
ــواز  ج ــد  ض الشعبية  االحــتــجــاجــات  يف 

التربية  وزير  قرار  وضد  والغالء  التلقيح 
التعليم.الوطنية القاضي بإقصاء الشباب أكثر من  30 سنة من اجتياز مباراة 

املعطلون يصعدون االحتجاج من 
أجل الحق يف الشغل

والــذي  النضالي  برنامجها  يف  اســتــمــرارا 
يف  تأسيسها  بــعــد  خــطــواتــه  ــى  أولـ جــســدت 
األمنية  ــاع  ــ األوض تــدهــور  عــلــى  االحــتــجــاج 
بتنظيم  نريد"  التي  ــور  "أزم تنسيقة  قامت 
املستقلة  الوكالة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
 15 لــتــوزيــع املـــاء والــكــهــربــاء بــأزمــور بــتــاريــخ 
لفواتير  املهول  باالرتفاع  تنديدا   2021 نونبر 
من  الــوكــالــة  تنهجه  الـــذي  والــكــهــربــاء  املـــاء 
مراقبة  يف  التماطل  حيلة  إلى  اللجوء  باألشطر.خلل  والتالعب  العدادات 

للزبناء  تقدمها  التي  اخلــدمــات  وبتدني 

الصالح  للماء  املتكررة  االنقطاعات  جراء  من 
من  الصحي  الصرف  خدمات  وتدني  للشرب 
سقوط  مــع  وخــاصــة  للبالوعات  اختناقات 
محمد  وشارع  املدينة  أحياء  وحتول  األمطار 
مستنقعات  إلـــى  ــوص  ــص اخل عــلــى  ــس  ــام اآلسنة.اخل للمياه 

مبوجة  التنديد  التنسيقية  يفت  ــم  ول
ألسعار  الصاروخي  االرتفاع  جراء  من  الغالء 
القدرة  العمق  يف  تضرب  والتي  الغذائية  السلع 
عن  بالتراجع  مطالبة  للمواطنني،  الزيادات.الشرائية  هذه 

احتجاجات عىل ارتفاع فاتورة املاء 

والكهرباء وتدين الخدمات

يف  بخنيفرة  اجلــمــاعــي  املجلس  ــرر  ق
على  املــصــادقــة   2021 نونبر   16 جلسة 
املستشفى  إلى  الدم  تصفية  مركز  حتويل 

7 ماليني درهم. ويأتي  اإلقليمي مبيزانية 
اجلمعية  مالية  اختالس  مت  بعدما  هــذا 
الكلوي  القصور  مرضى  ملساندة  اإلقليمية 
موضوع  كــان  ما  وهــو  معاناتهم.  وتعميق 
اجلمعية  ــرع  ف مكتب  بها  تــقــدم  شكاية 
النيابة  من  لكل  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
قامت  التي  خنيفرة  بابتدائية  العامة 
على  أحالتها  التي  العدل  ووزارة  بحفظها، 

خنيفرة  درك  بسرية  القضائية  ولم تفّعل على أرض الواقع حلد اآلن.الفرقة 

اجلــمــعــيــة  أن  ــى  ــ إل ــارة  ــ ــ اإلشـ ــدر  ــ جت

ــى الــقــصــور  ــرض ــدة م ــان ــس اإلقــلــيــمــيــة مل
ضد  كيدية  شكاية  رفع  لها  سبق  الكلوي 
اجلمعية  فــرع  عضو  قاشا  كبير  الرفيق 
مساندته  بسبب  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
وفضحه  الكلوي  القصور  مرضى  لنضاالت 
ــات أمــــوال املــرضــى مــن طــرف  ــالس ــت الخ
فيها  ــروض  ــف امل اجلمعية  تلك  سرقتهم.مــســؤولــي  وليس  املرضى  خدمة 

معاناة مرىض القصور الكلوي 

خنيفرة 

الترافع  مبراكش  اجلمعية  فــرع  يواصل 
الكويتي  البيدوفيل  ملف  يف  مدني  كطرف 
متتيعه  ومت  ج  ه  الطفلة  باغتصاب  قام  الذي 
سمح  مما  احملكمة  طرف  من  املؤقت  بالسراح 
أخرى  فمرة  الكويت.  بلده  إلى  بالفرار  له 
غرف  طــرف  من   16 للمرة  امللف  تأجيل  مت 

االستئناف  مبحكمة  االبتدائية  اجلنايات 
ويطالب   .2022 يناير  25 يوم  إلى  مبراكش 
الطفلة  ــاف  ــص وإن الــعــدالــة  ــرار  ــإق ب الــفــرع 
ــالت  إف وعـــدم  املجتمع̜  ومــعــهــا  الــضــحــيــة 
إلــيــه من  بــاملــنــســوب  اعــتــرف  الـــذي  املــتــهــم 

. ب لعقا ا

الجمعية تطالب بإحضار ومحاكمة 
"البيدوفيل" الكويتي

مراكش 

أزمور
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أبرز سامت الوضع السيايس الراهن باملغرب
محمد شويا ومهام قوى التغيري 

يسارع النظام التبعي يف بالدنا الى التكيف مع املستجدات 
خالل  من  واالقليمي  واجلهوي  الدولي  الصعيد  عل  اجلارية 
سياسة خارجية تستند على اعادة التموقع ضمن التناقضات 
اقطاب  واستقرار  بتشكل  املتميزة  العاملية  واملصالح  اجلديدة 
اعقب  الــذي  االمريكي  االمبريالي  القطب  اضعفت  جديدة 
اما  االشتراكيةاملطبقة.  جتربة  وانهيار  برلني  جدار  سقوط 
النيوابرالي  نهجه  يف  النظام  فيمعن  الداخلي  الصعيد  على 
مزيد  عبر  جديد  تنموي  منوذج  انه  يزعم  ما  عبر  املتوحش 
املتوحش  العاملي  الرأسمال  لفائدة  الوطنية  املقدرات  رهن  من 
يف  البالد  واغــراق  واالحتكار  الريع  قوى  من  احملليني  ووكالئه 
املخزني وجوهره  .. وايضا عبر تكريس االستبداد  االستدانة 
التحكمي املطلق يف مواجهة املعارضني احلقيقيني وقوى الرفض 

الشعبي ...  
مستوى  على  الراهن  السياسي  الوضع  سمات  ابرز  فماهي 
النظام القائم وعلى مستوى القوى السياسية الفاعلة سواء من 

داخل جبة النظام او من داخل احلقل املضاد؟
التغيير  قــوى  على  املطروحة  املركزية  املــهــام  ماهي  ثــم 

احلقيقي يف بالدنا؟؟
اوال : ابرز مسات الوضع السيايس الراهن يف 

املغرب:  
واالكراهات  الضغوط  من  مزيدا  املأزوم  املخزن  نظام  يعيش 
والعسكري  ــادي  ــص ــت واالق الــســيــاســي  ــي  ــدول ال الــنــظــام  مــن 
ايضا  ويــواجــه  املستقر  غــيــر  و  املــتــحــول  واالســتــراتــيــجــي 
احلركة  بتصاعد  ممثال  قويا  داخليا  وضعا  وبــاخلــصــوص  
االختيارات  انعكاسات  جراء  واملتنامية  القوية  االجتماعية 
السياسية الالشعبية يف ميدان اخلدمات االجتماعية خصوصا 
والقهر  القمع  جراء  وايضا  والسكن  والشغل  والصحة  التعليم 
ماركسي  يسار  من  احلقيقيني  املعارضني  كل  ضد  والتسلط 

منظم وغير منظم  ويسار دميقراطي والقوى احلية ..  
وظهور  العاملية  للمتغيرات  ونظرا   اخلارجي   املستوى  فعلى 
تناقضات واصطفافات جديدة بظهور اقطاب قوية منها القطب 
عسكرية  كقوة  وروسيا  عاملية  اقتصادية  قوة  كأكبر  الصيني 
جتاه اوروبا حليفة امريكا وايضا يف مناطق النفوذ الكالسيكي 
وشمال  االوسط  الشرق  منطقة  خصوصا  االمبريالية  للقوى 
افريقيا وافريقيا الساحل اضافة الى الدول الصاعدة حقيقة 
قوة  تراجع  امام  وغيرها   افريقيا  وجنوب  والهند  كالبرازيل 
وسوريا  والعراق  وايران  افغانستان  يف  مغامراتها  وفشل  امريكا 
واليمن وايضا يف ظل تراجع حلفائها التقليديني كدول االحتاد 

االوربي خصوصا بعد البريكسيت  .  
املخزني  النظام  على  ستفرض  العاملية  املستجدات  هذه 
اعادة متوقعه ضمن هذه التناقضات واملستجدات الدولية من 
منطلق الضعف ومزيدا من التبعية واالذعان لنظام الراسمالية 
املتوحشة واالستعداد الالمشروط خلدمة مصاحلها واجنداتها 

الدولية واجلهوية واالقليمية وذلك عبر مايلي :
وبعض  الصهيوني  والكيان  امريكا  بني  ابرهامز  اتفاق   *
الدول العربية منها املغرب الذي ذهب بعيدا يف عملية التطبيع 
والثقايف  واالقتصادي  والعسكري  والدبلوماسي  السياسي 

واالكادميي
االرهاب  واالمني حتت غطاء مواجهة  العسكري  التعاون   *
جتليات  وابــرز  املنظمة  واجلــرميــة  الشرعية  غير  والهجرة 
املغربية  االراضي  على  االفريقي  االسد  مناورات  التعاون  هذا 
من  وهي  السنيغال  الى  منها  جزء  نقل  سيتم   17 دورتها  ويف 
اجنبية  قواعد  بإنشاء  اتفاقيات  توقيع  ايضا  الساحل  دول 
بتعاون  الناظور  قرب  بافسو  عسكرية  قاعدة  آخرها  ببالدنا 
مع اسرائيل اضافة الى صفقات األسلحة باملاليير والصناعات 

وجمع  واالستعالم  التجسس  انشطة  عن  ناهيك  العسكرية 
املعلومات واملعطيات واخلرائط ... 

البالد بحرية وفالحية  *  مزيدا من فتح مقدرات وثروات 
وصفقات  اخلوصصة  عبر  العاملي  الراسمال  امــام  ومنجمية 
التنقيب و الشراكات و االستثمارات سواء مع القوى االمبريالية 
قوى  مع  او  املتحدة  الواليات  او  واسبانيا  كفرنسا  التقليدية 

رجعية واجرامية كأسرائيل و االمارات ... 
وضع  على  تعمل  اليوم  للنظام  اخلارجية  السياسة  هذه 
بالدنا يف مركز التجاذبات و االستقطاب يف املصالح الدولية مما 
سيعمق مزيدا من التبعية والنهب يف بلدنا وعلى شعبنا ويهدد 

امننا واستقرارنا مع اجليران اقليميا و جهويا ...
واالختيارات  للسياسات  ونظرا  الداخلي  املستوى  على  اما 
الالشعبية واغالق احلقل السياسي فان الرفض الشعبي يتوسع 
وتسريح  االجتماعية  اخلدمات  وتفكيك  الغالء  ضد  يوم  كل 
بالدنا  تشهد  كما  االرض  خصوصا  الــثــروات  هــب  و  العمال 
أكثر  وتكتلها  وتنظيمها  احلقيقية   السياسية  املعارضة  تنامي 
وزاكورة  وجرادة  بالريف  احلراكات  دعم  جلان  بتكوين  وذلك 
واوطاط احلاج وتالسينت و بني جتيت ثم جلان دعم املعتقلني 
ويوتبورز  ومدونني  صحافيني  من  الراي  ومعتقلي  السياسيني 
فلسطني  دعم  جبهة  و  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  وتشكيل 
وضد التطبيع وذلك ملواجهة االستبداد املخزني وقمع احلريات 
االنتخابات  ومقاطعة  الصحية  الطوارىء  قانون  واستغالل 
على  فرض  الداخلي  الضغط  هذا   .. الشعبية  االرادة  وتزوير 
االمنية  والته  االستبدادي  جوهره  عن  يكشف  ان  النظام 
واالحتجاجات  واالضرابات  السلمي  التظاهر  يف قمع  الرهيبة 
وتغييب  ومنعهم  السياسيني  املعارضني  ومحاكمة  الشعبية 

الصحافيني املستقلني والذين ينتقدون السياسات القائمة ..
 الوضع السيايس عىل مستوى املجمتع  :

يف قراءة الوضع السياسي الراهن على مستوى املجتمع من 
اقتصاديني  وفاعلني  وجماهيرية  سياسية  ومنظمات  احزاب 
قطبني  بني  التمييز  ميكن  واكادميني  ومثقفني  واعالميني 

كبيرين عموما هما  :
متحكم  و  الطبقي  حتالفه  و  املخزن  حــول    ملتف  قطب   *
يف تناقضاته الذاتية الى احلد االدنى  وهذا القطب يزكي كل 
على  مكوناته  وتتنافس  وسياسته  التبعي  النظام   اختيارات 
االحزاب   القطب  هذا  ويتكون  افضل  بشكل  اخلدمة  يقدم  من 
االدارية املخزنية املنشأ واالحزاب املنحدرة من احلركة الوطنية 
و التي افلست سياسيا واخالقيا وانتهت باالندماج التام يف بنية 
والهيئات  اجلمعيات  ثم  رهاناته...  وحتى  واختياراته  املخزن  
املدنية املخزنية و التي تطورت عن جمعيات السهول والوديان 
مستفيدة من ريع البرامج املخزنية الستقطاب بعض الشرائح 
االجتماعية يف البوادي واالحياء الهامشية من خالل مشاريع 
لبرنامج  استمرار  وهــي  البشرية  للتنمية  الوطنية  املــبــادرة 
الصحة  يف  االجتماعي  الدعم  برامج  ايضا  الوطني  االنعاش 
والتعليم ومساعدة االرامل .. كما استطاع املخزن ان يلف حوله 
تيارات واسعة من احلركة االمازيغية و بعض النخب احلقوقية 

و االكادميية واالعالمية... 
القائمة  االختيارات  و  للسياسات  ورافض  معارض  وقطب   *
املمثل  الدميقراطي   اليسار  من  ويتكون  ذاك  او  القدر  بهذا 
احلزب  وخروج  انفراطها  قبل  الدميقراطي  اليسار  بفدرالية 
الذي  اليسار  هذا  االنتخابات  ضغط  حتت  املوحد  االشتراكي 
و بتسوية سياسية   الداخل  املخزن من  محكوما باوهام اصالح 
اطروحات  انتاج  يعيد  وكانه  البرملانية  امللكية  نظام  حول  معه 

االحتاد االشتراكي يف منتصف سبعينيات القرن املاضي ..  
النهج  فيه  يشكل  الـــذي  و  املــاركــســي  الــيــســار  هــنــاك  ثــم 
وقدرة  تنظيما  االكثر  هو  بحث  الرحى  قطب  الدميقراطي 

هناك  جانبه  الــى  و  وقيادته  السياسي   الصراع  ادارة   على 
يوميا  االنتظارية  تقتلهم  منظمني  غير  ويساريني  ماركسيني 
حزب  بناء  اجتاه  يف  سويا  للعمل  جتاههم  النهج  مبادرات  رغم 
ايضا احلركة االجتماعية و هي  ... هناك  الكادحني  و  العمال 
اجتماعية  فئات  و  واملدن  البوادي  تشمل  وعامة  قوية  حركة 
من معطلني واساتذة و سالليني و عمال مسرحني و غيرها لكن 
هذه احلركة االجتماعية عفوية و مشتتة و تفتقد الى قيادة 
و هذا من صميم عمل  وافق سياسي  ببرنامج  سياسية تشتغل 
املاركسيني املغاربة وشرط اساسي من شروط عودتهم ونهوضهم 

من جديد.
التغيير  قوى  على  املطروحة  املركزية  املهام  ماهي  ثانيا   -
احلقيقية يف البالد و على راسها  االداة السياسية املستقلة اي 

حزب العمال وعموم الكادحني   :  
عرفتها  التي  الثورية  السيرورات  من  املستقاة  الدروس  من 
االسالموية  وال  االصالحية  ال  ان  املغربية  و  العربية  املنطقة 
على  قادرة   الدميقراطية   االجتماعية  احلركة  حتى  وال  بل 
اجناز مهام التغيير  بل ان االسالموية شكلت اداة لالنقالب على 
التغيير وثورة مضادة يف يد االمبريالية و الصهيونية والعسكر 
و االستبداد .. من الدروس ايضا هو ان ضعف اليسار   وتشرذمه 
واعالمه  وبرنامجه  ومرجعيته  تنظيمه  وغياب  وحلقيته 
وفقراء  والكادحني  والفالحني  بالعمال  ارتباطه  وخصوصا 
الشعب و النساء و الشباب و املثقفني العضويني ...  حتما يقود 
ويجعله  كله   الشعب  و  والعمال  التحرر  قوى  هزمية  الى  هذا 
حتت رحمة التحالف االمبريالي الصهيوني  الرجعي فما املهام 
التقدميني  املناضلني  كل  من  مباشرتها  ينبغي  التي  املركزية 

واالشتراكيني احلقيقيني ؟
* بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحني لتكون االداة 
السياسية لقيادة التغيير احلقيقي ... ان نضال اليسار من اجل 
الدميقراطية قد استننفذ مرحلته سواء النضال الدميقراطي 
 .. اجلماهيري  الدميقراطي  النضال  او  املؤسسات  داخــل  من 
العلني  اخلط  داخــل  من  عملنا  على  مرت  قرن  ربع  من  ازيــد 
الدميقراطي اجلماهيري بالطبع راكمنا خاللها مكتسبات مهمة 
على مستوى االستمرارية الفكرية واالديلوجية والسياسية يف 
االشتراكية والتحرر وعلى مستوى البناء التنظيمي و ساهمنا 
يف فرز احلقل السياسي يف بلدنا وعزل املخزن وحلفاءه واتباعه 
ايضا  والزلنا  وساهمنا  وتبعيته  واعطابه  تناقضاته  وكشف 
املغربية   النقابية  احلركة  وتقوية  بناء  اعادة  و  فرز  يف  وبقوة 
واحلركة احلقوقية املغربية وحاولنا حلحلة احلركة الطالبية 
الى جانب وأحيانا يف قلب احلركة االجتماعية  كما كنا دائما 
وساكنة  والفالحني  العمال  ومع  وغيرهما  وجــرادة  الريف  يف 
واملدرسة  واالساتذة  والسالليني  الشعبية  واالحياء  البوادي 
وكل  التراكم  هذا  ان  واملعطلني...  العامة  والصحة  العمومية 
كمثقفني  بها  واالنتقال  نواصلها  بان  جديرة  التضحيات  هذه 
الى  والكادحني  العمال  حزب  بناء  الى  ثوريني  دميقراطيني 

جانب الطبقة العاملة من اجل التغيير احلقيقي املنشود ... 
الذاتي  الــدفــاع  ادواة  بناء  يف  املساهمة  يف  االستمرار   *
تقوية  و  بدلها  وليس  اجلماهير  هذه  جانب  الى  للجماهير 
وجتذير احلركة اجلماهيرية عموما النتزاع احلقوق و املصالح 
لتضليل  االصالحية  تستعملها  ال  حتى  واالنــيــة  الفئوية 

واستعمال اجلماهير ... 
* االستمرار يف بناء التحالفات يف الداخل و اخلارج  مع كل 
ومع  الدميقراطيني  و  واليساريني  االشتراكيني  و  املاركسيني 
تقييم  بعد  احلية  القوى  مع  و  التغيير  يف  مصلحة  له  من  كل 

التجارب السابقة لبناء اجلبهات و املساهمة فيها ...
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مدة  منذ  ممنهجا  تدميرا  يعاني  الذي  العمومية،  الصحة  قطاع  العدد  ملف  يتناول 
بإمالء  املخزني،  النظام  يطبقها  التي  التبعية  النيوليبرالية  السياسات  ظل  يف  طويلة 
من املؤسسات االقتصادية واملالية االمبريالية خدمة للرأسمال العاملي املتوحش وتابعه 
السائدة  الطبقية  للكتلة  الفقري  للعمود  املشكل  احمللي  املتوحش  اخلاص  الرأسمال 
يف  املاضي  القرن  ثمانينيات  منذ  املطبقة  السياسة  املخزني.هذه  النظام  حول  امللتفة 
رأسها اخلدمة  العموميتني وعلى  الوظيفة واخلدمة  املخزنية من  الدولة  سياق تخلص 
العمومية الصحية، أدت إلى تدمير ممنهج للقطاع، جتسد يف معاناة القطاع من تقشف 
 3 مهول للدولة جتاهه ، حيث لم تتجاوز االعتمادات املخصصة للقطاع  وملدة طويلة  
مبلغا  يبقى  فإنه  درهم  مليارات   6,3 إلى   2022 ميزانية  يف  رفعه  ،ورغم  درهم  مليارات 
ضعيفا مقارنة مع احلاجيات.وتظهر العواقب  الوخيمة  لهذه السياسة  على الوضع العام 
الكبير  والنقص  الطبية  الكثافة  يف  الكبير  الضعف  حيث   ، الصحية  العمومية  للخدمة 
يف التجهيزات من مستشفيات وآليات ، األمر الذي ينضاف إلى تدبير كارثي وفوضوي 
للقطاع،  والطبي  اإلداري  التسيير  مستويات  كل  يف  أطنابه  يضرب  لفساد  املجال  يفتح 
وتعاني من ويالته اجلماهير الشعبية التي ال جتد مفرا من اللجوء إلى القطاع الصحي 
يف  العالجية  اخلدمات  ألسعار  املهول  واالرتفاع  اليد  ذات  لقصر  للعالج  طلبا  العمومي 

نظام  مصاريف  من  املائة  يف   80 من  يستفيد  األخير  فهذا  ذلك  ورغم   . اخلاص  القطاع 
ولوج  يف  صعوبات  يجدون  النظام  هذا  من  املستفيدين  ألن  "الرميد"  الصحي  التأمني 
الوضع  هذا  .إن  وتدبيرية  وجتهيزية  تأطيرية  ألسباب  العمومية  الصحية  اخلدمات 
توسيع  إطار  يف  الصحية  التغطية  تعميم  أهداف  حقيقة  عن  املشروع  التساؤل  يطرح 
نظام احلماية االجتماعية الذي تداولت احملكومة بعض مراسيمه يف األسابيع األخيرة 
مؤشرات  ذات  صحية  خدمة  منح  على  القادر  غير  احلالي  العمومية  الصحة  وضع  إن   .
جودة حتقق العالجات الضرورية لطالبيها لتؤشرعلى أن اخللفيات احلقيقية لتوسيع 
نظام التغطية الصحية  لن تكون سوى خدمة و توسيع القطاع اخلاص احمللي واألجنبي، 
على  الضمانة  وأعطته  املغاربة  املرضى  جيوب  أمامه  الدولة  فتحت  الذي  األخير  هذا 
حتقيق األرباح بتوسيع احلماية االجتماعية ليستفيد هو والقطاع اخلاص احمللي من 
خالل  من  سيدمجون  والذين  اإلجباري  التأمني  يف  املندمجني  املنخرطني  مساهمات 
توسيع هذا النظام ،مادام القطاع الصحي العمومي لن يكون بوضعه احلالي قادرا على 
العرض  حيث  من  املغربي  املواطن  رهن  والنتيجة  الصحي،  الطلب  لتطور  االستجابة 
الصحي بالقطاع اخلاص الذي يستهدف الربح على حساب الصحة والتحكم يف حتديد 

مساهمات املنخرطني املالية يف نظام التأمني الصحي. 

قطاع الصحة العمومية ... عجز مزمن نحو اهنيار شامل

خصائص الصحة يف العامل القروي
تدميرا  الــعــمــومــيــة  الــصــحــة  قــطــاع  عـــرف 
بالقطاع  األسرة  عدد  انخفضت  حيث  تدرجيا 
إلــى   2000 ســنــة  ســريــر   29350 ــن  م ــام  ــع ال
العام  القطاع  فقد  حيث   2019 سنة   22750
عدد  ارتــفــع  حــني  يف  ســريــر   6000 مــن  أكــثــر 
سرير   2300 مــن  اخلـــاص  بــالــقــطــاع  األســـرة 
يعرف  الــذي  وهو  سرير.   9000 من  أكثر  إلى 

والبنيات  التجهيزات  ناحية  من  سواء  تدهورا 
للمواطنات  يقدمها  التي  اخلدمات  أو  الصحية 
بصحة  أبــدا  املغاربة  ينعم  فلم  واملــواطــنــني. 
للقطاع  املخصصة  فامليزانية  جيدة،  عمومية 
الصحية  احلاجات  بحجم  قياسا  جدا  ضئيلة 
الفقر  حالة  يف  يعيش  الــذي  املغربي  للشعب 

األمم  بــرنــامــج  تــقــريــر  فحسب  والــهــشــاشــة، 
حالة  يعيشون  املائة  يف   45 للتنمية  املتحدة 
يعيشون  املــائــة  يف  و13  األبــعــاد  متعدد  فقر 
إلى  اإلحصائيات  وتشير  صحي.  فقر  حالة 
وارتفاع  مواطن،   1000 لكل  سرير   0.6 نسبة 
بعض  حسب  تتجاوز  التي  االكتضاض  نسبة 
مبجموعة   %176 نسبة  القطاع  يف  الفاعلني 

الوالدة  بأقسام  خاصة  الصحية.  األقسام  من 
امرأتان  جند  العمومية،  املستشفيات  جل  ففي 
األرض  تفترشا  لم  إن  واحد  سرير  تتقاسمان 

التجهيزات. لضعف 
والبادية. الصحة  يف  اخلصاص  عن  معطيات 

التي  باملغرب  الصحية  السياسة  ارتبطت 
منذ  الزمن  من  القرن  نصف  عن  عمرها  يزيد 
التدبير  من  بسيناريوهات  االستقالل،  فجر 
يجترون  املواطنون  جعل  الذي  القاصر  التقني 
آثارها  انعكست  متعددة  ومشاكل  إكــراهــات 
الصحة  يف  الطبيعي  حقهم  على  سلبي  بشكل 

القروي. املجال  يف 
كبيرة  انتقادات  وجهت  الوضع  هذا  ظل  ويف 
الــقــروي،  بالعالم  الصحية  الوضعية  ــول  ح
فقد  "راميد"؛  الطبية  املساعدة  نظام  وكذلك 
الهوامش  ساكنة  اســتــفــادة  يف  "ضعفا  سجل 
ــات الــصــحــيــة"، "وغــيــاب  ــدم ــرى مــن اخل ــق وال
اخلصاص  لتغطية  الكافية  البشرية  ــوارد  امل

احلاصل".
من  كثير  يف  القرى  "مستوصفات  أن  حيث 
دون   ،2002 سنة  منذ  مغلق  أغلبها  املناطق 
أن  بعد  ــالق  اإلغ أسباب  بذكر  أحــد  يأتي  أن 
لكن  طــائــلــة،  أمـــوال  تشييدها  على  ُصــرفــت 
كثير  ويف  بــهــا".  املنوطة  األدوار  تــأديــة  دون 
مــن املــســتــوصــفــات يــتــم تــدبــيــرهــا مــن طــرف 
فقط  يحضر  الطبيب  وجد  وإن  فقط  ممرض 
هذه  تــعــرف  حيث  األســبــوعــي،  الــســوق  ــوم  ي
تفتقر  أنها  كما  كبيرا  اكتظاظا  املستوصفات 
كغياب  لعملها  الــضــروريــة  املستلزمات  ــى  إل

األدوية. غياب  وكذا  الفحص  أدوات 
من  تعاني  باملغرب  الطبية  "اخلــارطــة  وأن 
عن  املستوصفات  ُبعد  أولها  كبيرة،  اختالالت 
املستشفيات  قــرب  معدل  يبلغ  إذ  الساكنة، 
ولنا  األقل،  على  كيلومترات   10 واملستوصفات 
اجلبلية  املناطق  يف  كيلومترات   10 نتخيل  أن 
وفيات  معدل  وما  تعني  ماذا  الشتاء  فصل  ويف 

يتبع ص 8
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يف  ألــف   100 على   111 الــوضــع  أثــنــاء  األمــهــات 
إال  املدينة  يف  ألف   100 على   46 القروي  العالم 

البعد. هذا  نتيجة 
ضعف  من  يعاني  القروي  املجال  مازال  كذلك 

حيث  البشرية  املوارد  وقلة  الطبية  التجهيزات 
20.930 نسمة )يف وقت  يوجد ممرض حلوالي 
ممرض  تخصيص  الوصية  الــوزارة  فيه  تدعي 

وطني(. كمعدل   1099 مقابل  واحد 
مؤسسة   151 يقارب  ما  يتواجد  املغرب  ففي 
وغير  جاهزة  األساسية  الصحية  للعالجات 
"األمر  والقروي  احلضري  املجالني  يف  مشغلة 
مقبولة،  وغــيــر  شـــاذة  وضــعــيــة  يعتبر  الـــذي 
قطاع  يــعــرفــه  الـــذي  اخلــصــاص  ــى  إل بالنظر 
تتواجد  والــتــي  بــاملــغــرب"  العمومية  الصحة 

القروي. املجال  يف  أغلبها 
يخص  ــا  م يف  الــبــشــريــة  املــــوارد  ميــيــز  ومـــا 
بالعام  الصحية  باملراكز  واملمرضني  املمرضات 
عائقا  يعد  والــذي  القليل،  العدد  هو  القروي 
وبشكل  تستقبل  املراكز  هذه  جعل  يف  أساسيا 
لسعات  نتيجة  تــويف  حيث  املــرضــى،  منتظم 
إلى   2003 سنة  منذ  مغربي   1534 العقارب 
معدل  أن  جند  اخلصاص.  هــذا  نتيجة  اليوم 
بشكل  كذلك  مرتفعا  األطفال  لدى  الوفيات 
يــتــوفــون  األطـــفـــال  مــن  املــائــة  يف  ف3  كــبــيــر 
من  املائة  يف   20.5 ان  كما  اخلامسة،  سن  دون 
احلاد  القصر  من  يعانون  القروي  العالم  أطفال 
يعانون  املــائــة  يف   4 أن  كما  القامة  املتوسط 
نقصا يف الوزن و3 يف املائة يعانون من النحافة. 
القروي  بالعالم  املسنني  األشخاص  وضعية  إن 

إذ  واألطــفــال  النساء  وضعية  عن  تختلف  ال 
الضغط  من  يعانون  منهم  املائة  يف   30 أن  جند 
مرض  مــن  يــعــانــون  املــائــة  يف   15.3 و  الــدمــوي 
الصحة  وزارة  إحصاء  حسب  ودائما  السكري 

يعانون من مرض مزمن  املائة  يف   62 فإن   2018،
إلى  أقرب  حياتهم  يجعل  مما  األقل  على  واحد 
كما  واملعدات،  الطبية  األطر  غياب  مع  اجلحيم 
األشخاص  أو  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  أن 
يقضون  نفسية  ــراض  أمـ مــن  يــعــانــون  الــذيــن 
دائــمــني  زوارا  أو  الــتــشــرد  يف  ــواء  سـ حياتهم 
يف  الهائل  للخصاص  نظرا  واألولياء  لأضرحة 
املصالح  هذه  تغيب  إذ  النفسية،  الصحة  مجال 

القروية. املستوصفات  كل  على 
الوسط  يف  للوفيات  نسبي  ارتفاع  ولوحظ 
اخلام  املعدل  بلغ  حيث  الذكور،  وبني  القروي 
للوفيات 8.5 بالوسط القروي مقابل 5.4 باملدن 
6.7 بني اإلناث.ويوضح  الذكور مقابل  و8.1 بني 
احتمال  أن  السن،  صغار  بني  الوفاة  مؤشرات 
واحتمال  املــائــة  يف   30.2 بلغ  الــرضــع  وفــيــات 
 6.3 سنوات(   4 إلى  سنة  )من  األطفال  وفيات 
األطفال  و  الرضع  وفيات  واحتمال  املائة٬  يف 
5 سنوات( 36.2 يف املائة. )من اقل من سنة إلى 
الذكور٬ يف غالب األحيان٬  وأن احتمال وفيات 
ويرجع  ــاث  اإلنـ ــدى  ل نظيره  مــن  أكــبــر  يــكــون 
بيولوجية  عوامل  إلــى  املــذكــرة،  حسب  ذلــك، 
لأطفال  فبالنسبة  واقتصادية٬  واجتماعية 
الذكور  وفاة  احتمال  يفوق  سنوات   5 من  أقل 

املائة. 18 يف  نظيره لدى اإلناث ب 
باملغرب  الطبية  املساعدة  نظام  بخصوص  أما 

الذي  االجتماعي  التضامني  املشروع  "راميد"، 
أو  املدقع  الفقر  وضعية  يف  الفئات  يستهدف 
يف   18.6 فإن  هشاشة،  وضعية  يف  الساكنة  فئة 
بطاقة  على  حصلوا  الذين  املواطنني  من  املائة 

 90 مغربي،  مليون  ب11.7  يقدر  ما  أي  »راميد«، 
الفقيرة،  الفئات  إلى  ينتمون  منهم  املائة  يف 
املهمشة،  الفئة  من  هم  املتبقية  املائة  يف  و10 
بطاقة  على  احلاصلني  من  املائة  يف   49 أن  كما 
يف  و53  ــاف  واألريـ الــقــرى  يقطنون  ــد«،  ــي »رام

نساء. املستفيدين  من  املائة 
بالعالم  الصحة  تــعــرف  املــعــانــاة،  مــغــرب  يف 
واخلصوصيات  املميزات  من  مجموعة  القروي 
تتلخص  والــتــقــنــيــة،  ــة  ــري ــش ــب وال املــجــالــيــة 
والــتــجــهــيــزات  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــات  يف ضــعــف 
ــرى  وأخ بــاألشــعــة  الفحص  )كــجــهــاز  الطبية 
وغياب  البشرية  ــوارد  املـ وقــلــة  للتعقيم...( 
صحة  ضمان  يف  يساهم  مبا  والوقاية  التوعية 
النتشار  حــدا  ويضع  واملجتمع  للفرد  سليمة 
رقعة  وتوسيع  املنقولة  ــراض  واألم التعفنات 
الذي  األمر  اخلاطئة...  واملعتقدات  اإلشاعة 
األجهزة  باقي  ومعها  الصحة  وزارة  على  يفرض 
الــضــروريــة  بـــاإلجـــراءات  الــقــيــام   ، املــســؤولــة 
الفئة  هذه  حلقوق  ضمانا  احلازمة  واملراقبة 
املراكز  خدمات  من  االستفادة  يف  املواطنني  من 
ذلك  كــان  كلما  الطبية  واملــســاعــدة  الصحية 
الالزمة  األدويــة  توفير  مع  وضــروريــا،  ممكنا 
للجميع  ــق  احل يضمن  مبــا  تــوزيــعــهــا  وتــقــنــني 

العام. للصالح  خدمة 
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قطاع الصحة بني اإلهامل والخصخصة
عماد سوسو

ببالدنا  الصحي  الوضع  على  عــرت   19 كوفيد  جائحة  إن 
والعاملون  العامالت  فيها  يعمل  التي  الكارثية  الظروف  وعلى 
بقطاع الصحة وعلى زيف الشعارات املرفوعة، وأكدت اجلائحة 
مبا ال يدع مجاال للشك على خصوصية هذا القطاع وحيويته 
يف  ايضا  للمغاربةبل  الصحي  االمن  يف  فقط  ليس  يساهم  وأنه 

واملجتمعية. االقتصادية  احلركية  على  احلفاظ 

مناسبة  ستكون  اجلائحة  هذه  أن  الصحية  األطر  وتوهمت   
الصحية  وللمؤسسات  جهة  من  لها  االعتبار  لــرد  تتكرر  لن 
ومنهكة،  وحــيــدة  نفسها  لتجد  أخــرى  جهة  مــن  العمومية 

مت  القطاع  خصوصية  فمطلب  مهملة،  املطلبية  وملفاتها 
حتويره وتقزميه ليصبح مشروع قانون مبهم و مهرب للوظيفة 
الوظيفة  لتفكيك  شامل  مسلسل  إطار  يف  العمومية   الصحية 
العموميةو بداية الهجوم على احلقوق واملكتسبات التاريخية، 
هذا القانون الذي ال يعرف تفاصيله اال السيد الوزير ااملنتدب 
يف  خرجته  خالل  اشار  والذي  بامليزانية،  املكلف  املالية  لوزارة 
البرملان عن بعض مالمحه، كالتحكم يف كتلة االجور  وتعويض 
نظام الترقيات بالتحفيز على املردودية والفعالية وإقرار  نظام 
االجتماعية  احلماية  ملف  سحب  وراء  الدوافع  لنفهم  الفوترة 
من وزارة التشغيل واحلاقه بوزارة الصحة، كما ان هناك بوادر 
جلعل املراكز االستشفائية اجلامعية هي محور العرض الصحي 
انشاء  خالل  املوسعة"من  "اجلهوية  يسمى  ما  إطار  يف  باجلهات 
املرتكزة  التوظيف احلالية  القطع مع سياسة  و  وكاالت جهوية 
اجلهوي  التوظيف  واعــتــمــاد  مــوحــدة  وطنية  معايير  على 
العاملة  الطبقة  وحدة  تدمير  وبالتالي  املدة  احملدد  بالتعاقد 
املهني  االستقرار  وضرب  واستغاللها  عزلها  لتسهيل  القطاع  يف 
أنظمة  توحيد  و  العمل  ساعات  يف  والزيادة  انتشارها  بإعادة 
التي  املناولة  لشركات  اخلدمات  من  العديد  وتفويت  التقاعد 
تعتمد على يد عاملة مسحوقة مهنيا و حقوقيا، كل هذا أمام 

النقابية. الهيئات  صمت 

منسلخ  ربحي  كقطاع  العمومي  الصحة  قطاع  مع  التعامل  إن 
عن جانبه االخالقي واالجتماعي والتضامني باستيراد مناذج 
فهذه  املقاييس،  بكل  كارثة  يعتبر  وتنظيمه  الدارته  جاهزة 
بالبيروقراطية  املتعلق  الشق  يف  سواء  فشلها  التياتبت  النماذج 
العلمي  بالبحث  ــاص  اخل الشق  يف  أو  والتدبيرية  ــة  االداريـ
الرأسمالي   فالتوجه  اجلائحة،  ظروف  و  األحــداث  جتاوزتها 
دستور  بعد  بوضوح  مالمحه  ظهرت  باملغرب  الصحة  قطاع  يف 
امام  املجال  بفتح  القاضي   13/131 قانون  مترير  مع  و   ،2011
سمحت  التي  املراسيم  كذلك  و  الصحة،  قطاع  يف  االستثمارات 
كانت  و  الصحة  علوم  يف  للتكوين  خاصة  جامعات  بانشاء 
بالضرورة   ســيــؤدي  التنافس  ان  انــذاك  احلكومة  تبريرات 
الصحية  االطــر  من  كبير  عــدد  وتكوين  األســعــار،  لتخفيض 

املصحات  فانتشرت  اخلصاص،  لسد  التخصصات  مختلف  يف 
اخلاصة واملستشفيات االستثمارية كالفطر يف املدن الكبرى يف 
حني لم تعرف االسعار اي تغيير يذكر بل على العكس اشتعلت 
وتسببت  حالها،  على  النائية  املناطق  وظلت  الهشيم،  يف  كالنار 
هذه القرارات يف افراغ املستشفيات العمومية وخاصة اجلامعية 
واالساتذة  االطباء  من  العديد  مغادرة  فشهدت  اطرها  من 
وسبقتها  اخلاص  القطاع  صوب  متجهني  العام  القطاع  الباحثني 
اكثر  بل  الطوعية،   املغادرة  سمي  ما  إطار  يف  جماعية  هجرة 
القطاع  يف  االستثمارية  اللوبيات  ضغط  ونتيجة  ذلــك  من 

كليات  اصبحت  املختصة،  البشرية  املوارد  على  الطلب  وتزايد 
من  املئة  يف   60ّ من  اكثر  تكون  اجلامعية  املستشفيات  و  الطب 
الصحة،  وزارة  مع  عمل  عقد  بــدون  املختصة  الطبية  األطــر 
اخلاص  بالقطاع  للعمل  مباشرة  تتجه  تخرجها  مبجرد  اي 
من  أطرها  ظلت  التي  العمومية  الصحية  باملؤسسات  وليس 
قلة  العمل،و  ضغط  بسبب  صمت  يف  تعاني  الفئات  مختلف 
املوارد البشرية، و غياب حتفيزات معنوية و مادية، و يف صراع 
العمومية  الوظيفة  يغادر  بعضها  فأصبح  املرتفقني،  مع  يومي 
و  ــروط   ش له  توفر  قد  بلدان  الــى  ويهاجر  ــذار  ان سابق  دون 
أن  بامللموس  ليتضح  الذات،  فرصالتبات  و  كرمية  عمل  ظروف 
باملوارد  القطاع اخلاص  اغراق  القوانني هو  الهدف من سن تلك 
للمستثمرين. بالنسبة  رخيصة  تكلفتها  تصير  حتى  البشرية 

الصحية  الــطــوارئ  وحــالــة  اجلائحة  ــروف  ظ إستغالل  إن 
الدوليو  البنك  لتوصيات  تستجيب  الشعبية  قوانني  لتمرير 
لتفكيك  اساسيا  مرجعا  اصبحت  التي  الدائنة  املؤسسات 
القطاعات  على  يدها  لرفع   الدولة  دفع  و  العمومية  الوظيفة 
قوانني  تهريب  يتم  حيث  الصحة،  قطاع  فيها  مبا  االجتماعية 
خارج اي حوار إجتماعي بل و حتى خارج املؤسسات التشريعية  
لتمييع  الفئوية  النعرات  بإذكاء  والعاملني  العامالت  وإلهاء 
أجل  من  صفوفها  علىتوحيد  عاجزة  تقف  حتى  نضاالتها  
حتفظ  عادلة  متكاملة  عمومية  صحية  منظومة  عن  الدفاع 
وكرامتهم  ،مكتسباتهم  حقوقهم  بالقطاع  والعاملني  للعامالت 
من جهة  وللمواطن حقه االنساني االساسي يف الصحة، سياسة 
جائحة  من  ــدروس  ال استخالص  فعوض  مفضوحة  اصبحت 
وطني  عمومي  قطاعصحي  تطوير  نحو  والسعي   19 كوفيد 
استعجالية  ومنظومة  للمغاربة،  الصحي  االمــن  يف  يساهم 
املستقبلية،  والكوارث  القادمة  التحديات  لكل  للتصدي  صحية 
والتجهيزات  الــدوائــيــة  للصناعة  وطنية  شــركــات  وإنــشــاء 
البيوطبية ومختبرات علمية مبواصفات عاملية ،ما زال أصحاب 
القرار ينتهجون نفس السياسة يف تنفيد االمالءات اخلارجية 
لسنة  احلكومي  والبرنامج  املالية  قانون  على  االطالع  فيكفي 

االجتماعي،  الضمان  مصحات  على  املفروض  احلصار  و   2022
املسؤولني  إهتمامات  اخر  هي  املواطنني  صحة  أن  جليا  ليتضح 
ورؤيــة  حقيقية  سياسية  إرادة  غياب  ويؤكد  القرار  وصناع 
نقاش  فتح  فعوض  هيكلته،  و  الصحة  بقطاع  لالقالع  واضحة 
شموليتها  يف  الصحية  املنظومة  حول  دميوقراطي   عمومي 
وقطاعات  املتدخلني  من  العديد  انخراط  تستوجب  والتي 
التعليم،  الفالحة،  التجهيز،  احمللية،  اجلماعات   : مختلفة 
النقاش  الصناعة، واالعالم...إلخ،هناك تعمد صريح الختزال 
والعاملني  العامالت  وحتميل  العالجية  املنظومة  يف  فقط 
تشكيل  أصبح  لهذا  مسؤولياتها،  من  الدولة  وتهرب  قصورها 
واضح  و  عام  تصور  لوضع  حيوية  ضرورة  للصحة  أعلى  مجلس 
للمنظومة الصحية التي يريدها الشعب واقتراح منوذج وطني 
خالل  من  اال  يتم  لن  هــذا  و  تطلعاته،  و  واقعه  مع  منسجم 
نبض  عن  تعبر  حقيقية  دميوقراطية  دستورية  مؤسسات 

وهمومه. الشعب 

هو  االجتماعية؟  احلماية  مشروع  متويل  مصادر  ماهي   
للحديث  يدفعنا  وهذا  القادمة  الفترة  يف  سيطرح  سؤال  أهم 
يف  الــشــروع  مت  الــذي   " راميد   " الصحية  التغطية  نظام  عن 
النظام  هــذا   ،2012 سنة  يف  وتعميمه   2008 سنة  تنفيده 
االفالس  حافة  على  جعلته  كثيرة  واختالالت  مشاكل  عانى 
االجتماعي  التماسك  صندوق  يف  املساهمني  اخــالل  بسبب 
بل  بالتزاماتهم  "رامــيــد"  بنظام  املتعلقة  بنفقات  ــاص  اخل
الى  ادى  وضع  املالية،  اعبائه  املستشفيات  وحتمل  واعفائهم  
او  الراميد  ملرضى  بالنسبة  ســواء  املقدمة  اخلــدمــات  تــردي 
املواطنني  من  العديد  توجه  وبالتالي  االداء  على  القاديرين 
مداخيل  من  املستشفيات  وحرمان  اخلاصة  للمصحات  مرغمني 
مهمة،الشيء الذي  أنعش القطاع اخلاص على حساب املؤسسة 
الصحية العمومية،  وزاد من حدة االحتقان داخلها بني مرضى 
" راميد " بدون رعاية أو خدمات وأطر صحية بدون  جتهيزات 

و أدوية. 

والفوضى  العبثية  يف  غـــارق  بــاملــغــرب  الصحة  قــطــاع  إن 
التحديات   مواكبة  عن  عاجزة  التشريعية  واملؤسسة  املمنهجة، 
جتاوزها  التي  نخبها  طبيعة  بسبب  القطاع  يعرفها  التي 
ومخترقة،  محاصرة  فهي  املغربية  النقابية  احلركة  أما  التاريخ 
حيث سيقتصردورها مستقبال على  "الوساطة"، دون أن ننسى 
الصحية  األطر  من  العديد  سلوكيات  تطبع  التي  االنتهازية 
الفردانية  عليه  تغلب  والذي  السائد  اللبرالي  املنطق  بسبب 
كل  اجلماعية  واملبادئ  بالتضامن  يتعلق  ما  كل  من  والتنصل 
قطاع  من  وجعلت  املمانعة  وسائل  كل  اضعاف  يف  ساهم  هــذا 
وتفكيكه  باجلملة  لتفويته  وجاهزا  سهلة  فريسة  الصحة 

الصحية. االقطاعية  خلدمة  أطره  واستعباد 

الصحة  رأسها  على  و  االجتماعية  للقطاعات  يحاك  ما  إن 
عن  للدفاع  مــوحــدة  جبهة  تأسيس  يف  التفكير  يستدعي 
حلقوق  االساسية  املــبــادئ  حتترم  عــادلــة  صحية  منظومة 
والتصدي  وانتظاراته  الشعب  لتطلعات  وتستجيب  االنسان 
الطبقة  ومكتسبات  حقوق  على  الشرسة  احلملة  لهذه  بقوة 
والتضامنية  االخالقية  النماذج  كل  القتالع  والرامية  العاملة 

العمومية. للمؤسسة  ممنهج  وتدمير 

سوسو د.عماد 

اإلتحاد  ـ  للصحة  الوطنية  للجامعة  الجهوي  الكاتب  انئب 
ـ جهة مراكش أسفي  املغريب للشغل 

االسنان  وجراحي  والصيادلة  لألطباء  الجهوي  املنسق 

والتواصل  ابالعالم  مكلف 
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التربية  وزارة  عن  الصادرة  األخيرة  الــقــرارات  ذبحت 
وزارة  باألحرى  -أو  والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية 
بنموسى-  شكيب  يرأسها  التي  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
عرض  ضربت  قرارات  الوطن،  معطلي  نسجها  التي  األحالم 
الهامش،  أماني  واغتالت  الــفــرص،  تكافئ  مبدأ  احلائط 
لرهن  أصحابها  استعداد  مدى  عن  تعبر  الشعبية  قرارات 
أن  مهما  فليس  الدولي،  النقد  لصندوق  البلد  مستقبل 
أبناء  مستقبل  يضيع  أن  مهما  وليس  البسطاء،  يسحق 
الشعب  أبناء  ويتجرع  يتشرد  أن  مهما  وليس  الفقراء، 

هذا... كل  مها  ليس  العطالة،  ويالت  املغربي 
وزيرنا  على  العاملية  املالية  املؤسسات  ترضى  أن  املهم 

دشنت  التي  احلكومة/احملكومة  هذه  حكومته،  وعلى  هذا 
األماكن  ــوج  وول التنقل  حرية  على  التضييق  يف  عملها 
التلقيح"/"اجلواز  "بجواز  يسمى  ملــا  بفرضها  الــعــامــة 
املدرسة  من  تبقى  ما  وتخريب  األسعار،  ورفــع  الصحي"، 
الصحية  والطوارئ  كورنا  أزمة  بذلك  مستغلة  العمومية، 
ال  وحتى  املسحوق،  الشعب  على  املمنهج  القهر  ملمارسة 
يف  الصيام  وال  العجب  يعجبنا  ال  بكوننا  كالعادة  نتهم 
أقالم  من  نسمع  أن  تعودنا  كما  عنا  يقال  ال  وحتى  رجب، 
سنحاول  موضوعي،  نقد  كل  على  للتشويش  أصواتها  ترفع 
فليهدأ  لذلك  نزاهة،  بكل  الوزير  السيد  قــرار  نفكك  أن 

املأجورة. األقالم  ولتصمت  املتزمتون 
بأن  التعليم  قطاع  على  الوصي  الــوزيــر  السيد  صــرح 
التعليم،  منظومة  جتويد  يف  الرغبة  من  نابع  هذا  قراره 
ضد  يحسب  القول  وهــذا  إصــالحــه،  ميكن  ما  إصــالح  ويف 
املنظومة  بكون  ضمني  اعتراف  أنه  اعتبار  على  الدولة 
لقد  ــراب،  واخل العشوائية  إيقاع  على  تعيش  التعليمية 
بامليثاق  يسمى  مــا  إقـــرار  مــنــذ  التعليم  قــطــاع  أضــحــى 
السموم  لتجارب  مختبرا  والتكوين  للتربية  الوطني 
على  اإلجهاز  بداية  امليثاق  شكل  القطاع،  هذا  يف  الفتاكة 
دعت  التي  مجاالته  إحدى  خالل   من  العمومية  املدرسة 
مــرورا  االقتصادي"،  باحمليط  وربطه  التعليم  "نشر  إلــى 
ضخمة  ميزانية  له  خصصت  الذي  االستعجالي  باملخطط 
عند  وقوفا  النفقات،  ترشيد  إطــار  يف  منها  نهب  ما  نهب 
شعار  حتت  لــإصــالح2015/2030  االستراتيجية  الرؤية 
انتهاءا  واالرتــقــاء"،  واجلــودة  اإلنصاف  مدرسة  أجل  "من 

متار  نقطف  أن  ودون  ــذا  ه  ،51.17 ــم  رق اإلطـــار  بــقــانــون 
واجلودة،  االرتقاء  نلمس  أن  ودون  غلته،  وجنني  اإلصالح 
احللم. ضاع  ما  مثل  الوطن  زوايا  يف  ضاع  فقد  اإلنصاف  أما 
لإصالح مدخل ال مير إال عبر باب احملاسبة، واالعتراف 
إقرار  يف  وليس  التعليم،  قطاع  يف  العارمة  الفوضى  بفشل 
ظــروف  بتحسني  يبدأ  اإلصـــالح  املخطط،  تلو  املخطط 
التعليم،  مهنة  ملمارسة  سليم  مناخ  وتوفير  األساتذة،  عمل 
املنظومة  سنجود  فكيف  التعليمية،  املــنــاهــج  وتنقيح 
يف  العقدة  نظام  إقـــرار  ظــل  يف  بها   ونرتقي  التعليمية 

لأساتذة؟   النفسي  االستقرار  يهدد  والذي  التعليم، 
واإلصالح  التعليم  واقع  الصيني  الشعبي  املثل  يلخص 

األبله  ينظر  القمر...بينما  إلى  األصبع  "يشير  املزعوم: 
احلال. واقع  هو  وهذا  األصبع"  إلى 

املقاربة  تبني  بعد  التعليم  منظومة  ملسار  متتبع  أي  إن 
املتعاقبني  كل  أن  مفادها  بخالصة  يسخرج  بالكفايات، 
التعليمية  املنظومة  إصــالح  يهمهم  ال  القطاع  هــذا  على 
العاملية،  املالية  املؤسسات  أجندات  خدمة  يهمهم  ما  بقدر 
تسبب  مــن  الــيــوم  نــصــدق  فلن  الــفــرس،  مــربــط  هــو  ــذا  وه
يريد  بأنه  للداخلية  ــرا  وزي كــان  حني  األمــس  بالفوضى 
يف  ــق  احل ولــنــا  بــل  وجــهــه،  يف  سنضحك  التعليم،  إصــالح 

واالنتقاء  السن  عالقة  فما  أيضا،  مرتفع  بصوت  القهقهة 
بالتجويد؟ األولي 

عن  البحث  يف  كثيرا  تفكروا  وال  أذهانكم،  تــأرقــوا  ال 
حسابات  فقط  هي  موجود،  غير  ببساطة  ألنه  السبب، 
الدولي،  النقد  صندوق  لدى  التعليم  برهن  ارتباطات  لها 
وبعد  العمومية،  للمدرسة  الرسمي  للقتل  أجندات  هي 
للزواج  الرسمي  ــالن  اإلع سيتم  مباشرة  الدفن  مراسيم 

اخلاص. القطاع  مع  العريف 
األولي  واالنتقاء  للكفاءة،  محددا  يوما  يكن  لم  فالسن 
الواقع،  منطق  ينايف  بباسطة  ألنه  للتفوق،  معيارا  ليس 
ألن  جدا  ببساطة  الفهم،  يف  هنا  رئيسي  محدد  والواقع 
هي  ليست   A بجامعة   X الطالب  بها  درس  التي  الظروف 
 ،B بجامعة    Yالطالب بها  درس  الــتــي  الــظــروف  نفسها 
هو  ليس  ميزته  Xعلى  الطالب   حلصول  املعتمد  والنهج 
هذا  ميزته،  Yعلى  الطالب  به  حصل  الــذي  النهج  نفس 
طالب  فمثال  التعليمي،  النمط  اختالف  إلــى  باإلضافة 
مبيزة  اإلجـــازة  شــهــادة  على  حصل  الــذي  االجتماع  علم 
ليس  والتكوين،  للتربية  الوطني  امليثاق  ظل  يف  مقبول 
يف  مستحسن  ميزة  على  حصل  ــذي  ال الطالب  نفس  هــو 
الرؤية  ظل  يف  نفسه  هو  وليس  االستعجالي،  املخطط  ظل 
ليس  القريب  املاضي  يف  التعليم  االستراتيجية...ونظام 

احلالي... التعليم  نظام  هو 
العاطلني  من  هائل  كم  فوجود  هذا،  كل  عن  بعيد  وغير 
وصمة  هــو  ســنــة،  ــني  ــع األرب أعــمــارهــم  تــفــوق  العمل  عــن 
لولوج  كمحدد  السن  واعتماد  الــدولــة،  جبني  على  عــار 
وهو  املــســؤولــيــة،  مــن  ومتــلــص  مــاكــر  هـــروب  هــو  التعليم، 
العمل  عن  العاطلني  عن  يدها  الدولة  برفع  صريح  إقرار 
جهة  من  أمــا  جهة،  من  هــذا  املجهول،  ملصيرهم  وتركهم 
العقدة  نظام  على  الشرعية  إلضفاء  محاولة  فهو  أخرى 
أمر  التعاقد  مسألة  وجعل  االحــتــجــاج،  مسار  وحتــويــل 
االنتقاء  وإلغاء  السن  برفع  املطالبة  تصبح  وبالتالي  واقع، 
يعتقد  الــتــعــاقــد...وبــهــذا  نــظــام  بــإلــغــاء  املطالبة  ــدل  ب
بحجرة  العصافير  كل  ضرب  أنه  بنموسى  شكيب  السيد 
وزارة  يرأس  يعد  ولم  للتعليم  وزير  أنه  نسي  رمبا  واحدة، 
يجب  ال  التعليم  مثل  حساس  قطاع  تدبير  وأن  الداخلية، 
وأن  النية،  حسن  افترضنا  إذا  هذا  أمنية،  بعقلية  تدبيره 
إقرار  منذ  التعليم  قطاع  يف  تتدخل  ال  األمنية  اجلهات 
التوظيف  عن  التكوين  فصل  السابق"بلمختار"  الوزير 

التعاقد. بنظام  مرورا 
غابرييل  الــروائــي  قــول  مــن  أبلغ  جنــد  ال  األخــيــر  ويف 

: به  لنختم  ماركيز  غارسيا 
قتلوان  ــاص،  ــرص ابل يقتلوان  مل  املــديــنــة  ــذه  ه يف  "هــنــا 

ابلقرارات"

الشعب  أبناء  من  عريضة  شريحة  قراراتكم  قتلت  لقد 
أجل  من  كافحوا  املزرية،  الظروف  وحتدوا  اجتهدوا  الذين 
تنصفهم  أن  وعوض  والدكتوراه،  واملاستر  اإلجازة  شهادة 
األبواب،  كل  وجوههم  يف  أقفلت  قار،  شغل  بتوفير  الدولة 
الكرة بيد وزير كهل لم ينتخبه أحد، وال نعرف من  وتركت 
من  أخرى  مفارقة  إنها  املغاربة،  مصير  يف  ليقرر  أتى،  أين 
محدد  السن  أن  يدعي  وزير  العجيب،  البلد  هذا  مفارقات 
الــذي  الكهل  وهــو  املنظومة،  لتجويد  ومــدخــل  للكفاءة 

التعليم؟ منظومة  ويرأس  رأسه،  من  جزء  الشيب  يغطي 
الوزير. سيدي  للعجب  فيا 

أحالم يف زمن بنموىس
غسان املغربي

وغر بعيد عن كل هذا، 
فوجود كم هائل من العاطلني 

عن العمل تفوق أعمارهم 
األربعني سنة، هو ومصة عار 
عىل جبني الدولة، واعمتاد 

السن كمحدد لولوج التعلمي، 
هو هروب ماكر ومتلص من 
املسؤولية، وهو إقرار رصيح 

برفع الدولة يدها عن العاطلني 
عن العمل وتركهم ملصرهم 

املجهول
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 املسار الثوري يف السودان
التفاوض  أيــام  انتهيت  حيث  من  املقال  هذا  يف  سأنطلق 
ومجلة  املتمدن  احلــوار  على  منشورين  مقالني  يف  بعده  وما 
الطريق  وجــريــدة  لندن  فــرع  السوداني  الشيوعي  احلــزب 
مفادها  بخالصة  الثاني  املقال  يف  انتهيت  حيث  املغربية، 
الغالي  االنتفاضة  هذه  سبيل  يف  قدم  السوداني  الشعب  "أنا 
وخرج  االنعتاق،  و  احلرية  اجل  من  األكباد  وفلذات  والنفيس 
لها  ليس  بقناعة  متسلحا  االجتماعية  وفئاته  أطيافه  بكل 
وراء  السوداني  الشعب  انتظم  العالم كيف  " . لقد شهد  مثيل 
قيادته السياسية و امليدانية،  متثلت آنذاك يف "قوى احلرية 
للقوى  وحتالف   وحــدويــة   تنظيمية  أداة  وهــي  والتغيير" 
السياسية يف السودان مشكل من أطياف مختلفة، منهم حزب 
األمة و احلزب الشيوعي السوداني الذي قدم نقده للوثيقة 
الوحدة  هذه  من  وانسحب  العسكر  مع  والشراكة  الدستورية 
خروجه  أســبــاب  الرسمية  بياناته  عبر  ــح  ووض بعد  فيما 
االنتقالية"  "احلكومة  يــراقــب  ــذي  ال بالشارع  والتحاقه 
الثاني  املقال  خالصة  يف  ذكرته  ما  وهــذا   ، املــزدوج  بشقيها 
قيادته  سقف  يتخطى  السوداني  للشعب  الثوري  املزاج  "إن 
وقلنا    ، املجيدة  انتفاضته  مسار  لتصحيح  سيتمرد  وحتما 
املسؤول  احلكم وهو  يف  العسكر  سيشارك  حق  بــأي  كذلك 
لدى  السؤال  نفس  وكــان  العامة  القيادة  مجزرة  عن  األول 
الكثير من السودانيني واغلبهم كان يعرف هذه احلقيقة لكن 
التي حلت على شعوب املنطقة  غيرتهم وخوفهم من الفوضى 
قامت  بحيث  الدماء  إراقة  من  للمزيد  وجتنبا    ،  2011 منذ 
من  فقرة  وأتذكر  الحق  وقت  إلى  املعركة  بتأجيل  اجلماهير 
السودان  يف  ليبرالي  متثيل  قحت  "بان  فيها  قيل  املقال  نفس 
قحت  وبان  الدولي،  البنك  توصيات  غير  مشاريع  له  وليس 
خيرات  استغالل  من  للمزيد  األخير  لهذا  تنازالت  ستقدم 
يف  تطورا  الــشــارع  عــرف  هــذا  مقابل  يف  السوداني.  الشعب 
قد  هذا  ومبوجب  العربية،  االنتفاضات  به  تخطى  الوعي 
باالستقالل  القريب  املستقبل  يف  السوداني  الشعب  يطالب 
وحتما  العاملي  الشر  ومثلث  العربية  الشر  دوائر  عن  الفعلي 
حمدوك  بــقــيــادة  االنتقالية  للحكومة  رافــضــا  سيخرج 
ما  ــذا  وه والعسكري"  املدني  مبكونيه  السيادي  واملجلس 
أزيد من عامني عن بداية االنتفاضة،  يحدث أالن بعد مرور 
البائد إعادة ترميم صفوفه وإحكام  حيث حاول فيها النظام 

الدولة.  وهياكل  املؤسسات  على  قبضته 
املدنيني  إلى  السلطة  تسليم  يتم  أن  املفروض  من  كان  لقد 
متوقع،  كان  وما  العكس  حدث  لكن   17/11/2021 باألمس 
املجلس  قــام  أكتوبر   25 صباح  مــن  األولــى  الساعات  ففي 
واعتقال  وزوجته  حمدوك  الرئيس  باختطاف  االنقالبي 
الرحالت  تعليق  ومت  البارزة  السياسية  الشخصيات  من  عدد 
ليعلن  برهان  خطاب  تاله  االنترنيت  شبكات  وقطع  اجلوية 
عن حالة الطوارئ وحل احلكومة االنتقالية، كل هذا أدى إلى 
جتمع  اصدر  بعدها  الشعب  صفوف  يف  قصوى  استنفار  حالة 
وباقي  املقاومة  وجلان  الشيوعي  واحلزب  السودانيني  املهنيني 
ودعوات  بيانات  عبر  اجلماهير  جانب  الى  املصطفة  القوى 
الشعب  لبى  وكعادته  االنقالب،  وإدانة  الشوارع  إلى  للخروج 
الباسل النداء وخرجت حشود تبعث النور يف الليل الدامس، 
إحراق  تبعه  واجلسور  والطرق  الشوارع  وإغالق  تتريس  ومت 
احلزب  دعا  و   )... النضالية  األعراف  )من  السيارات  إطارات 
الشيوعي إلى العصيان املدني واإلضراب الشامل الذي ثمنته 
إجناح  يف  ساعد  مما  الثورية،  القوى  وباقي  املقاومة  جلان 
املنظمات  اغلب  والبطش، وشاركت  القمع  هذه اخلطوات رغم 
للنزول  قواعده  دعــى  الــذي  الطيارين  )كإحتاد  العمالية 
واملهندسني  والتشكيليني  الصحفني  وجتمع  الــشــوارع  إلــى 
نتيجة  وحشي  قمع  الى  تعرضوا  الذين  واملعلمني  والتقنيني 
هذا املوقف باإلضافة إلى باقي األجسام املهنية األخرى( يف 
واملنظمة  سلطته  ومكونات  االنقالبي  املجلس  حتالف  املقابل 
حميديتي،  ــرب  ح مــجــرم  يقيادة  اجلنجويد  اإلرهــابــيــة 

السابقة  مجازرهم  عن  تقل  ال  مجزرة  بارتكاب  قاموا  والذين 
من دارفور إلى القيادة العامة، حيث قتل فيها أزيد من عشرة 
الشعب  يثني  لم  هذا  لكن  كبيرة  أعــداد  وأصيبت  الشهداء 
شباب  وشجاعة،  جرأة  بأكثر  الدرب  مواصلة  عن  السوداني 
والزغاريد،  العارية  بالصدور  الرصاص  يواجهون  وكنداكات 
يف  وإمنــا  خيارا،  ليس  والتراجع  مستحيلة  ــردة  ال شعارهم 

دولة …  بتحكم  مليشيات 
مأزقها  من  السودانية  االنتفاضة  اخرج  االنقالب  هذا  إن   

ملدة  اعتقالها  بعد  حتريرها  ومت  والثاني(  األول  املقال  )انظر 
يف  وثقته  نومه  من  السوداني  الشعب  أيقض  كما  سنتني، 
من  اجلماهير  بها  أصيبت  التي  األمل  خيبات  فرغم  العسكر، 
تتراجع  أو  تستسلم  لم  أنها  إال  اليوم،  إلى  االنتفاضة  بداية 
واثبت  احلــكــم،  مناصب  ــى  إل العسكر  عـــودة  تـــدرك  ألنــهــا 
لدى  اخلالقة  الثورية  القدرات  ان  كذلك  االسمراني  الشعب 
الداخل واخلارج تتخطى كل اخليبات، ليؤكد  الطريق.السودانيني يف  مواصلة  عزمه  على 
املــكــون  ــني  ب الــداخــلــيــة  ــات  ــراع ــص ال ــدت  ــت اش ان  فبعد   
مــنــذ األول حــول  ــدأت  بـ الــتــي  املــدنــي  ــون  ــك وامل الــعــســكــري 
 2019 املجزرة  يف  )التحقيق  والقضايا  املوافق  من  العديد 
االنتقالية  احلكومة  تنصيب  ورغــم   )... التطبيع  وقضية 
اندلعت  حيث  يوما،  الشارع  عن  تتراجع  لم  اجلماهير  أن  إال 
)انظر    2020 سنة  االجتماعية  االحتجاجات  من  سلسلة 
يف  أولى  انقالبية  محاولة  إفشال  ومت  والثاني(  األول  املقال 
السوداني  الشعب  منها  سخر  بخطوة  برهان  ليقوم  شتنبر، 
قبل   ، اخلرطوم  يف  الرئاسي  القصر  أمام  اعتصام  يف  متثلت 
املعتصمني  ان  الواضح  من  وكان  االنقالب  من  تقريبا  أسبوع 
بهذا  العسكري،  واملجلس  اسالمية(  )جماعة  للكيزان  موالني 

إال  حرب  مجرم  أمــام  يعد  ولم  الدسائس  جميع  إفشال  الفاشلة اصال.مت  املكون املدني واحلكومة  العلني على  االنقالب 
مع تزايد احلشود يف الشوارع وتتريسها ذهب برهان ليتمم 
مدنيني  من  مكون  سيادي  مجلس  بتشكيل  إعدامه  عملية 
وعقار  ومناوي  جبريل  اخليانة  هذه  يف  وشارك   ، وعسكريني 
حركة  من  واسعة  واستقاالت  )انشقاقات  األمس  أعداء  مع 
تشكيل  عن  الدموي  املجلس  وأعلن  السودان(  حترير  جيش 
الواقع،  أمــر  فــرض  سياسة  إي  القادمة  األيــام  يف  احلكومة 

من  ومر  مترس  أالءات  شعب  مع  وجد  برهان  حظ  لسوء  لكن 
االجنليزي  االستعمار  وبطش  األوبئة  ومن  األتــراك  عسف 
يف  اجلماعية  ــادات  واالبـ العسكرية  واألنظمة  واملجاعات 
أعطت  والتجارب  التراكم  هذا  فكل  ودارفــور،  النوبة  جبال 
يواجه  جعلته  فوالذية  وقناعات  خبرات  السوداني  الشعب 
يف  نظيرها  قل  وشجاعة  بسالة  بكل  واجلنجويد  البرهان 
القمع  على  وردا  األخيرين،  العقديني  يف  والعالم  املنطقة 
يوم  السودانيني  حق  يف  اجلنجويد  مارسته  الذي  الوحشي 
17 من نفس  13 نوفمبر مت اإلعالن عن مليونية جديدة يوم 
حشد  قتم  احلائط،  عرض  املجلس  قرارات  كل  ضاربة  الشهر 
ومسيرات  ليلية  مخاطبات  عبر  واسعة  التعبئة  وكانت  الهمم 
ــوارع يف بــحــري واخلــرطــوم  ــش ــاء وتــتــريــس ال ــي داخـــل األح
يوم  هائلة  حشود  لتخرج   ... وامدرمان  واحللفاية  والكالكلة 
وتنظيمهم  السودانيني  لصمود  العالم  نظر  الفت  بشكل   17
الفيسبوك  يف  صفحتي  على  )يوجد  االنترنيت  قطع  رغم 
جعل  ما  هــذا   ) املليونيات  توثق  والفيديوهات  الصور  كل 
أبنائها  دماء  يف  تسامح  لن  اجلماهير  ان  يقني  على   البرهان 
 15 ضحيته  وراح  قمع  وأشرس  بأبشع  السلمي  الشعب  واجهة 
منازل  يقتحم  وأصبح  هذا  ليتعدى  املصابون  ومئات  شهيد 
من  هائلة  أعــداد  اعتقال  ومت  بأسرهم،  والتنكيل  الشهداء 
اإلسعاف  سيارات  ومنع  املستشفيات  واقتحام  الطبية  الكوادر 
الشهداء  بني  ومن  حرب  جرمية  لتكتمل  اجلرحى  نقل  من 
ال  طفلة  وكــذالــك  قتلها  مت  العاملة  الشابة  النفور  سيت 
كل  كذلك  صفحتي  على  ،ويوجد   13 يوم  سنة   14 تتجاوز 
والى  واجلنجويد.  برهان  تدين  التي  والــدالئــل  املعطيات 
املترسة  األحياء  داخل  الشوارع  يف  اجلماهير  الساعة  حدود 
املدني  والعصيان  القطاعات،  اغلب  يف  لإضرابات  جتسيدا 
من  يقاتل  ــذي  ال الــســودانــي  الشعب  وضعية  رغــم  الناجح 
ملفت  بشكل  العصيان  قي  منخرط  انه  إال  يومه  قوت  اجل 
الكيان  رجل  وهو  ال  وكيف  برهان  احملتل  غضب  اثأر  ما  هذا 
متت  ال  االحتالل  أساليب  استعمل  حيث  الغاصب،  الصهيوني 
بصلة للجيوش الوطنية كما يحدث يف هذه الساعة العاشرة 
من  والشعبية  واملؤسسة  بحري  داخــل   19/11/2021 ليال 
القيادة  صفوف  يف  باجلملة  واعتقاالت  للبيوت  مداهمات 
الكهرباء  وقطع  االحياء  وعسكرة  املقاومة(  )جلان  امليدانية 

واالنترنيت…

كما أيقض الشعب 
السوداين من نومه 

وثقته يف العسكر، فرغم 
خيبات األمل اليت أصيبت 

هبا الجماهر من بداية 
االنتفاضة إىل اليوم، إال 

أهنا مل تستسلم أو ترتاجع 
ألهنا تدرك عودة العسكر إىل 

مناصب الحكم

سفيان جناتي
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املوقف من املرأة يف الحوار العمومي هناك يف تونس 

وهنا يف املغرب

منها  مبوقفه  املرء  يصرح  أن  يكفي  فارقة  مواضيع  هناك 
احلقيقي  متوقعه  عن  ويكشف  حقيقته  على  يظهر  حتى 
هذه  ومــن  املجتمع  تخترق  الــتــي  األســاســيــة  القضايا  يف 
يوما  هذا  يتأكد  حقوقها.  ومن  املرأة  من  املوقف  القضايا 
تشكيلة  أية  يف  الطبقي  الصراع  يحتد  ملا  وخاصة  يوم  عن 

ما. اجتماعية 

الصراع  احتد  مبنطقتنا  الثورية  السيرورات  اطار  ويف 
والتاريخي  املطلوب  التغيير  يف  ودورهــا  املــراة  موقع  حول 
انطوة  تسلط  وبفعل  املباشر  االستعمار  بفعل  تعطل  والذي 

القوى  مصالح  على  للسهر  السلطة  تسلمت  التي  التبعية 
التبعية.  اطار  يف  االستقالل  اطار  يف  االستعمارية 

يجب  تــونــس  يف  يقع  مــا  ان  نعتبر  املــرأة  مــوضــوع  ففي 
هذا  تونس  الن  تاريخي.  وبحذق  بدقة  وتتبعه  قراءته 
وإبــداعــاتــه.  بــدروســه  كبير  بجغرافيته  الصغير  البلد 
فاننا  تاريخية  جتربة  مع  مقارنة  نعقد  ان  لنا  كان  واذا 
لفرنسا  كان  الذي  الدور  ذلك  بعيد  حد  الى  تشبه  نعتبرها 
يذهب  كان  هناك  الطبقي  الصراع  أن  حيث  من   19 القرن  يف 
قراءة  من  اوروبا  شعوب  من  العديد  مكن  مما  مدى  ابعد  الى 

ماركس. كارل  تعبير  حد  على  فيه  مستقبلها 

من  املــوقــف  ــرج  اخ بتونس  األحـــداث  تــطــور  غــضــون  يف 
ولدحض  احلــق  لنصرة  الــشــارع  الــى  اآلالف  املــرأة  حقوق 
حمة  الرفيق   صرح  الصدد  هذا  وغي  والتراجع.  التخلف 
الشعبية  اجلبهة  باسم  رسميا  ناطقا  بصفته  الهمامي 

: قائال  الشارع  يف  للتظاهر  داعيا 

ُنصرًة... الشارع  الى 

مضطهدة. أّمة  هي  مضطهدة  امرأة  إن 

وشقيقاتنا  وأمهاتنا  جلداتنا  ُنصرة  جميعا  الشارع  إلى 
بحاضرها  لتونس  نصرة  بل   ، ورفيقاتنا  وبناتنا  وزوجاتنا 

. مستقبلها و

ضــّد  أو  "الــلــجــنــة"  ــع  م ــو  ه ــن  م يف  لــيــســت  املــســألــة  إن 
. " للجنة ا "

تاريخ  عمق  يف  ضاربة  بل  لـ"اللجنة"  سابقة  املسألة  إن 

. نس تو

البشر  حرية  مع  هو  فيمن  تتمّثل  املسألة  كل  املسألة  إن 
ضّدها. هو  وفيمن  احلقوق  يف  ببعض  بعضهم  ومساواة 

البشر  كرامة  مع  هو  من  يف  تتمثل  املسألة  كل  املسألة  إن 
األيديولوجية  املسّوغات  كانت  مهما  ضدها  هو  وفيمن 

عية. جتما ال ا و

والكرامة  واملساواة  احلرية  إلى  حاجة  النساء  أكثر  إن 
خارج  واملدن  األرياف  يف  يكدحن  اللواتي  النساء  أولئك  هّن 

دون  متعبات،شقّيات،  أعمارهّن  ويفنني  وداخــلــه  البيت 
واملجتمع. الدولة  من  لهن  اعتراف 

تونس. لضمير  بل  تونس،  لنساء  انتصارا  الشارع  فإلى 

ان  "سي  عن  نقال  السبسي  قايد  الباجي  قال  جهته  ومن 
العربية: ان" 

وأنه  الدين".  وليس  الدستور  مرجعها  مدنية  الدولة   "
املــيــراث  يف  واملـــرأة  الــرجــل  بــني  املــســاواة  تصبح  أن  يقترح 

باتباع  املوّرث  حق  إلى  نفسه  الوقت  يف  نًوه  لكنه  "قانونًا"، 
املساواة. قانون  تطبيق  حال  يف  ذلك  أراد  إذا  الشريعة 

دائما  كــان  املــرأة  مــوضــوع  ان  ــرى  اخ مــرة  يتضح  هكذا   
ــراوغ  واملـ املــخــاتــل  اخلــطــاب  حقيقة  وكــشــف  ــرز  ف مــوضــوع 
للتمكن  وآلياتها  الدميقراطية  واستعمال  التقية  خطاب 

املخاتل. املاكياج  من  اطنان  رغم  النهضة  تنهجه  ما  وهو 

يف  املساواة  صخرة  عند  حقيقتها  تتعرى  املدنية  الدولة 
احدى  وهذه  االبدي  الصراع  للمرأة.انه  بالنسبة  احلقوق 

كه. ر معا

العمومي،  ــوار  احل بهذا  ايضا  معنيون  املغرب  يف  نحن 
باملوقف  ــاإلدالء  ب ملزمون  ــرار  االح شعبنا  مناضلي  وكــل 
بتونس،  اشقائنا   مثل  فيه  نبدع  ان  يجب  والذي  الواضح 
شعوبنا  حترر  مباراة  وهي  االفق،  توسيع  يف  لنتجاوزهم  او 
ملا  للبيجيدي  احلقيقي  املوقف  انكشف  وقــد  املغاربية. 
مالزمتها  هو  للمراة  املناسب  املكان  ان  قائال  بنكيران  صرح 
موقف  طبعا  وهذا  بيوتهن  "ثريات"  هن  النساء  ان  للبيت 
يرمي  ومــنــافــق  مخاتل  خــطــاب  يف  املـــراة  اضــطــهــاد  يغلف 
التي  احلــقــوق  جميع  ومــن  الشغل  يف  احلــق  مــن  حلرمانها 
تنتزع  وان  املجتمع  يف  بــدورهــا  تضطلع  ان  للمراة  تسمح 
يف  حقها  من  يحرمها  كما  الرجب  مع  الفعلية  املساواة  حق 
مجتمع  وبناء  والــدولــة  املجتمع  تغيير  اجــل  من  النضال 
النظر  بغض  واملواطنني  املواطنات  بني  واملــســاواة  احلرية 

املعتقد. او  اللون  او  اجلنس  عن 

يف  لكن  صامدات  متكتالت  النساء  مهام  من  املراة  حترر  ان 
قيادة  حتت  الطبقي  والصراع  النضالي  العمل  تقوية  اطار 
لم  اذا  تتحرر  ان  ميكنها  ال  والتي  ثورية  االكثر  الطبقة 
التي  االجتماعية  طبقاته  بكل  اي  برمته  املجتمع  يتحرر 
النضال  يف  النساء  انخراط  يعتبر  التغيير.  يف  مصلحة  لها 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  مهام  من  حتررهن  اجل  من 
والى  جناعة  االكثر  النضالية  الطرق  الى  سيرشدهن  النه 
الذاتية  التنظيمات  وتشكيل  املــطــالــب  صياغة  كيفية 
ملا  او  خاصة  اجتماعية  قضايا  هناك  تكون  ملا  حلركتهن 
ادوارا  النساء  فيها  تلعب  اجتماعية  حراكات  هناك  تكون 
التنظيمات  هذه  حتصني  على  ايضا  ويساعدهن  طليعية 
بعض  طرف  من  او  الطبقي  العدو  طرف  من  االختراق  ضد 
مجريات  عن  النساء  نضال  لعزل  تسعى  التي  التوجهات 
تناقض  وجهة  الى  الصراع  حتويل  والى  ا  الطبقي  الصراع 
للقوى  وخدمة  الطبقي  للصراع  حتريفا  والرجل  املراة  بني 

املطاف. نهاية  يف  السائدة  الطبقية  والكتلة  الرجعية 

ــا يف تــصــور  ــارق ــراة مــوضــوعــا ف ــ امل ــن  ــف م ــوق امل يــشــكــل 
اقامته  الى  املناضلة  القوى  تسعى  الذي  اجلديد  املجتمع 
واطــالق  العام  الشان  قضايا  ضمن  ــه  ادراج وجــب  ولذلك 
نضجت  فكلما  ببالدنا.  الواسع  والنقاش  العمومي  احلوار 
القوى  هــذه  تقدمت  كلما  املــواقــف  واتضحت  الــتــصــورات 
التقدمية  القوى  بني  احلقيقي  الفرز  نحو  جبارة  خطوات 
بانه  االعتقاد  ميكن  فال  املتخلفة.  الرجعية  القوى  وبني 
املستقبل  حـــول  ــف  ــواق امل ــي  ــالق وت تــطــور  حــصــول  ميــكــن 
عن  مغيبة  املراة  وقضية  املنشود  واملجتمع  الدولة  وطبيعة 
تلعب  ان  بدون  ببالدنا  ثوري  تغيير  فال  والنقاش.  احلوار 

الطليعي. الدور  والعامالت  الكادحات  النساء  يف 

ان تحرر املراة من مهام 
النساء متكتالت صامدات 
لكن يف اطار تقوية العمل 
النضايل والرصاع الطبقي 
تحت قيادة الطبقة االكرث 
ثورية واليت ال ميكهنا ان 

تتحرر اذا مل يتحرر املجمتع 
برمته اي بكل طبقاته 

االجمتاعية اليت لها مصلحة 
يف التغير

احلبيب التيتي 
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 طلبة كلية الطب يواصلون معركتهم رغم ظروف الوباء

باملغرب  األسنان  وطــب  الطب  كليات  طلبة  معركة  لعل 
الدولية  االعـــالم  وســائــل  عبر  ــع  واس صــدى  اعــطــت  والــتــي 
الطالب  جميع  منه  يستفيد  ان  ميكن  درس  لهي  والوطنية، 
مثال  يكون  لعله  املغاربة،  الطلبة  وخصوصا  العالم،  عبر 
والدفاع  التنظم  على  باملجتمع  وهامة  مميزة  فئة  لقدرة 

مثل  قطاع  دفــع  يف  رغبة  املستلبة  احلقوق  على  املشترك 
هذا  يف  سنذكر  ولــهــذا  اخلــوصــصــة.  نحو  التعليم  قــطــاع 
أنها  خصوصا  التاريخية  املعركة  هذه  محطات  بابرز  املقال 
من  العديد  وحققت  بل   ،19 كوفيد  وباء  من  بالرغم  استمرت 
.19 نقاط مخرجات حوارها مع احلكومة يف ظل وباء كوفيد 

االسنان  وطلبة  والصيدلة  الطب  كلية  طلبة  واصل  لقد   
املشروعة  النقابية  مطالبهم  عن  دفاعا  نضاالتهم  باملغرب 
املستمر  التماطل  على  ضدا  الدراسي  بتحصيلهم  املتعلقة 

حقوقهم. يطال  الذي  والزحف 

موازية  تقريرية  وطنية  عامة  جتمعات  تنظيم  وبعد   
األسنان  وطب  الطب  كليات  كل  شملت  مكانا  ومختلفة  زمانا 
ملناقشة  ــوزارة  ال طرف  من  للحوار  دعوتهم  بعدها  فرضوا 
للشارع يف  الطالب على خروجهم  أن يؤكد  املطلبي قبل  امللف 
مع  احلوار  مخرجات  خاللها  ناقشوا  نضالية  وأشكال  وقفات 
إضراب  تنظيم  الى  باالضافة   2019 فبراير   12 يوم  الوزارة  
النظرية  للدروس  مقاطعة  وخــوض  اليوم   نفس  يف  وطني 
احلراسة  باستثناء  االستشفائية  والتداريب  والتطبيقية 
اجلامعية  واملستشفيات  بــاملــغــرب  الــطــب  كــلــيــات  بــعــمــوم 

واجلهوية.

دينامية  ســيــاق  يف  النضالية  األشــكــال  هــذه  أتــت  وقــد 
االحتجاجية  واحلــركــات  القطاعات  جل  تعرفها  نضالية 
التي  والعمالية  التعليمية  النقابات  يف  املتمثلة  والنقابية 
2019 مع مسيرة نضالية  20 فبراير  خاضت إضرابا عاما يوم 
املعتقلني  عن  دفاعا  وطنية  مسيرة  وكذلك  الرباط  مبدينة 
التي  االحتجاجات  هاته   ،2019 فبراير   23 يوم  السياسيني 
سواء  املتميزة  التنظيمية  واشكالها  رقعتها  باتساع  متيزت 

وجودته. التعليم  عمومية  عن  املدافعة  تلك 

يقارب  ما  وبعد   19 كوفيد  جائحة  سنة   2020 سنة  اما 
يف  متمثلة  احلكومة  خاضته  الذي  احلــوار  على  اشهر  ستة 
يتحقق  لم  فقط  االطباء،  الطلبة  مع  وصية  وزارات  ثالث 
الزيادة  مثل  احلوار،  هذا  مخرجات  من  النقاط  من  العديد 

السنة  طلبة  استمر  فقد  السابعة،  السنة  طلبة  تعويضات  يف 
مبختلف  والعمل  التواجد  معظمهم  اختاروا  الذين  السابعة 
التي  الهزيلة  التعويضات  من  بالرغم  املغرب،  مستشفيات 
من  اساسيا  مطلبا  منها  الرفع  كان  والــذي  لهم  متنح  كانت 
استمر  حيث  يخوضونها،  التي  البطولية  املعركة  مطالب 
أي  لهم  ليس  و  درهم   1500 قيمته  الذي  الهزيل  التعويض 
ومنح  السكن  من  يستفيدون  ال  كما  للدخل،  آخــر  مصدر 
يوليوز  حدود  الى  الوضع  هذا  على  استمروا  وقد  التغذية، 
للتنسيقية  الوطنية  للجنة  بيان   2021 اصدروا  حيث   ،2021

بعدم  خالله  يــنــددون  والصيدلة  الطب  لطلبة  الوطنية 
احلوار. مخرجات  تنفيذ  يف  الوزارة  ومماطلة  تفعيل 

اي   2021 يوليوز   2 يوم  اخيرا  ملطلبهم  االستجابة  ليتم 
حكومي  بالغ  عبر  وذلك  احلــوار،  من  سنتني  يقارب  ما  بعد 
قيمة  من  الرفع  على  احلكومة  عملت  حيث  يلي:  ما  يوضح 

لطلبة  الصحة  قطاع  طرف  من  املخول  املهام  عن  التعويض 
شهريا  درهــم   1500 مــن  الــطــب  مبسلك  السابعة  السنة 
التعويض  ــذا  ه توسيع  وكـــذا  شــهــريــا،  درهـــم   2000 ــى  إل
األسنان  طب  مبسلكي  السادسة  السنة  طلبة  أيضا  ليشمل 

والصيدلة.

موسعة  اجتماعات  بعد  اال  حتقق  لم  املطالب  هاته  كل 
تشبتهم  مدى  للوزارة  وتبني  اطارهم،  عبر  الطب  كلية  لطلبة 

واملشروعة. العادلة  مبطالبهم 

مخرجات  تنفيد  يف  والتاخر  التماطل  من  بالرغم  انه   
مطالب  من  العديد  حتقيق  ان  اال  الوزارة،  طرف  من  احلوار 
تنظمهم  دون  ليأتي  ذلــك  كل  يكن  لم  الــطــالب/ات  هــؤالء 
من  ما  كل  متجاوزين  مطالبهم/ن  عن  املشترك  ودفاعهم 
متام  يعرفون  الذي  العدو  امام  تفرقتهم  على  يعمل  شأنه 
يريد  الذي  الرأسمال  ويف  اخلوصصة  يف  يتمثل  انه  املعرفة 
ابتالع كل ماهو مجاني او يحوله الى عدمي اجلودة وذلك يف 

املفتوح. االستقطاب  ذات  اجلامعات  كل 

الطب  كلية  طلبة  حققه  الذي  النضالي  التجاوز  ذلك  ان 
باجلامعات  الطالب/ات  مختلف  على  يجب  ما  هو  والصيدلة، 
حتقيقه،  عموما  والعربية  املغاربية  وباملنطقة  املغربية 
و  العصبوية  و  والفردانية  االقصاء  مظاهر  كل  ينبذوا  وأن 
اخرى،  عن  حركة  كل  مييز  فما  احللقية،  النزعات  و  القبلية 
تنظيم  يف  بها  البشرية  الطاقات  مختلف  استثمار  مدى  هو 
تساهم  حتى  لنضالها  مشتركة  اهــداف  وحتقيق  صفوفها 
اليه  تسعى  تغيير  حتقيق  وهــو  املشترك  العام  الهدف  يف 
مصاحلها  وحتقق  ترتبط  التي  والطبقات  الفئات  مختلف 

التغيير. بهذا  باملجتمع 

ادم روبي

لقد واصل طلبة كلية 
الطب والصيدلة وطلبة 

االسنان ابملغرب نضاالهتم 
دفاعا عن مطالهبم 
النقابية املرشوعة 

املتعلقة بتحصيلهم 
الدرايس ضدا عىل 

المتاطل املسمتر والزحف 
الذي يطال حقوقهم



العدد : 435   14
من  30 نونبر  إلى 6 دجنبر  2021

والتغيير الثقافة  
الثقافية

إن  بل  االجتماعية،  العالقات  تثمن  نفيسة،  قيمة  الوفاء 
أغلب األحايني. وقد يتحرك مجاورا  إليها يف  لتدعو  الضرورة 
نظير:  أخرى  قيم  العني(  )بضم  مجموع  الهمزة(  )بفتح  الوفاء 
بعد  الوجودية،  الفلسفة  دعائم  إحدى  مثل  الذي  االلتزام 
ورمبا  العمومية.  املجتمع  نقاشات  يف  بحدة  مطروحا  بات  اعتبر )بضم التاء وكسر الباء( أس األخالق وأساس الواجب.أن 
بإيجاز  أو  الشعبي،  السياسي  احلقل  يف  أالمسه  أن  ميكن      
إنه  احلاء(.  احلمر)بضم  الرفاق  يتمثله  كما  الوفاء  شديد، 
يتقادم،  ال  الذي  الصريح،   / الضمني  الثنائي،  التعاقد  ذلك 
يساوم)بفتحها(.  وال   ، الواو(  )بكسر  يساوم  فال  يترهل،  وال 
التضحية  ذلك  كلف  ولو  األسرار  حفظ  حينئذ  الوفاء  أطيافها.ويحاور  مبختلف 
احلــازم،  املناضل  ذلك  هو  الــويف،  التقدمي،  والسياسي       
من  فتحا  حقق  وكلما  الصامد  والقدم"،  القلب  "ثابت  احلاسم 
كلنا  يذكر  الشعبية.  اجلماهير  أحــداق  اتسعت  الفتوحات، 
يفوق  أجرا  يتقاضى  أن  "موخيكا"  السابق  الرئيس  رفض  كيف 
دواعي  عن  سئل  وحني  شعبه..  أفراد  من  فرد  أي  يتقاضاه  ما 
بأن  لصاحلي  صــوتــوا  الــذيــن  ألولــئــك  :)ســأيف  ــاب  أج رفــضــه، 
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حتديدا  يحدد  لم  السياسة  يف  الــوفــاء  مفهوم  أن  ــا  ..ومب
بؤرة  من  أستبعد  فإنني  املناطقة،  يقول  كما  مانعا،  جامعا 
الفلسفية حيث  الذي ورد يف موسوعة الالند  املعنى   اهتمامي 
إقطاعي،  لسيد  الوالء  احلقيقي:  باملعنى  الوالء  بأن  اعترف 
األمني..*  اخلادم  أو  املخلص،  املولى  شرعية:  معتبرة،  لسلطة 
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أخالق  )ال  "ميكيافيلي":  مقولة  تبدو  سبق  ما  على  بناء       
أنــاة..  وطــول  ممتد  تأمل  فضل  إلــى  محوجة  السياسة.(  يف 
وإال  واحد،  خندق  يف  جميعها  السياسات  نضع  ال  أننا  فالظاهر 
احلكم  الرجعية،  والسياسات  التقدمية،  السياسات  منيز  كيف 
الثيوقراطي...  واحلكم  الديكتاتوري  واحلكم  الدميقراطي، 

؟!
املريد  يحل  إذ  املتصوفة،  مبفهوم  الوفاء  أيضا  وأستثني       
االثنان،  فيتماهى  إرادتــه،  األول  األخير  فيسلب  الشيخ،  الزمكان.يف  يف  موغال  مغناطيسيا  تنوميا  منوم  هو  كأمنا 
الطريق،  خارطة  أو  البوصلة  هو  أتصوره،  ما  نحو  الوفاء،      
وضــرب  الــهــاء(،  )بفتح  التيه  الــيــســاري  املناضل  تقي  التي 
حتتنا،  واألرض  فوقنا،  السماء  باب  ومن  أسداسه.  يف  أخماسه 
الطبقة  هي  معينة،  طبقة  خصوصيات  من  الوفاء  هــذا  الشرفاء.أن  الكادحني  عموم  من  حولها  يلتف  ومن  العاملة، 

استوقفته  التي  الزبونة  استوت 
تنهيدة  وأطلقت  األمامي  املقعد  على 
العداد  لكز  بحوقلة،  أنهتها  عميقة 
فضوله  توقف  السرعة،  محول  ودفع 
ــدة اجلــالــســة  ــي ــس عــنــد تــنــهــيــدة ال
قصة  وراءهــا  تكون  أن  بد  ال  جــواره، 
يف  ــردد  تـ لكنه  تـــروى،  أن  تستحق 
تتعب  الناس  قصص  حتكي،  جعلها 
جتعل  احلياة،   متعة  وتفقده  قلبه 
ما  فيها   أن  نفسه  إقناع  يف  جهوده 
حاجة  يف  ــو  ه ســـدى،  تــذهــب  يبهج 
ــزاج  ــيء تــافــه يــطــرد حــالــة امل ــى ش إل
جهاز  إلى  يده  مد  تغشاه،  التي  العكر 
احملطات  على  جال  وشغله،  الراديو 
بصوته  يــتــالعــب  ــع  ــذي م ــة،  ــاح ــت امل
تريد  مخدوعة  املستمعني،  ليسلي 
ضبطت  بعدما  حبيبها  وفاء  اختبار 
على  أخـــريـــات  ــع  مـ غــــرام  ــل  ــائـ رسـ
ترد  محبوبته  تعد  لم  صب  هاتفه، 
جتميل،  مــودا،  طبخ،  مكاملاته،  على 
تغذية بال بال بال بال...،  كل ذلك ال 
التنهيدة،  على  النظر  يصرف  يجعله 
لقد  يطاوعه،  ال  الصغير  شيطانه 
أكثر  القصص  مطاردا  يخرج  أصبح 
يومه  مصروف  تأمني  إلــى  يسعى  ما 
ورط  الــتــي  ــذه  ه ورطـــة  أي  ــي،  ــوال امل
صار  احملكيات،  هــذه  مع  نفسه  فيها 
نصبها  التي  شباكه  يف  علق  كصياد 
مجرد  كانت  بدأها  حني  نفسه،  هو 
الفيسبوكي  حائطه  لتنشيط  فكرة 
هاهو  وأصدقائه،  صديقاته  وإمتاع 
ــه، متــامــا  ــال ــم ــر أع ــوم يــجــنــي ش ــي ال
األولى  السجارة  اليافع  يدخن  كما 
يجد  حــتــى  والــتــظــاهــر  لالستمتاع 
املتعة  وتــســتــحــيــل  مــدمــنــا،  نــفــســه 

معاناة.
كتسوطي  مالكي  ــاس  ب ال  ــاك  ي  -

بوحدك؟  غير 
ــى زر  ــؤال كــضــغــطــة عــل ــسـ الـ كـــان 
لصوص  استيالء  يكن  لم  التشغيل. 
قبل  ــنــاريــة  ال ــا  ــه زوج دراجـــة  عــلــى 
يستعمالنها  كــانــا  والــتــي  أســبــوعــني 
حملكية  مــقــدمــة  إال  تنقالتهما  يف 
كورونا  حطت  مذ  أيضا  تبدأ  جديدة 

ظهرانينا.  بني  رحالها 
سليمة  زوج  أحمد  يغادر  كعادته، 
الكائنة  الصناعية  املصبنة  يف  عمله 
اخلامسة  الساعة  على  غامن  بسيدي 
حيث  إلـــى  طــريــقــه  يف  ــر  مي ــاء،  ــس م
ــوق  ــدارة س ــ ــر مـ ــب تــعــمــل زوجـــتـــه ع
املتالشية  السيارات  سوق  بني  العواد 
وفضاء  عارمة،  فوضى  شعوف،  ودوار 
يعرضون  الباعة  عناية  قلة  يشكو 
ســلــعــا مــخــتــلــفــة، خــضــرا وفــواكــه 
جديدة  ومــالبــس  مطبخية  وأوانـــي 
مــأكــوالت  بيع  مــحــالت  ومستعملة، 
دخانا  الفضاء  متأ  ومشاوي  وجزارة 
شاحنات  لــإيــجــار  هــنــا  ــيء  ش كــل   ،
احلفر  وآليات  األمتعة  نقل  وسيارات 

لإيجار،  اإلنسان  حتى  البناء،  أدوات 
الرجال  يصطف  العصر،  حتى  صباحا 
وبعد  للبيع،  عملهم  ــوة  ق عــارضــني 
شفاه  بــأحــمــر  نــســوة  تقطع  املــغــرب 
يكون  ــا،  ــاب وذه جيئة  املــكــان  فــاقــع 
العمل  ــوة  ق وعــارضــو  الــبــنــاء  عــمــال 
على  وحتصلوا  يومهم  عمل  أنهوا  قد 
املتجوالت  الــنــســوة  وتبحث  أجـــرة، 
 ، مــنــهــا،  حصتهن  نــيــل  عــلــى  هــنــاك 
دقيقتني  بــعــد  و  يــســارا،  ينعطف 
ــوي،  ــوض ــف ــم ال ــال ــع يــتــغــيــر ذلـــك ال
ــا  ــه ــت ــه ــواج ــك مــصــحــة ب ــل ــب ــق ــت ــس ت
منذ  البادخة،  االشهارية  ولوحاتها 
يف  االستثمار  بتحرير  قــرار  اتــخــاذ 
صاحب  والذي  العالج،  خدمات  قطاع 
من  املخصص  املــالــي  للغالف  خفضا 
نبتت  للصحة،  العمومية  امليزانية 
املدينة،  مــن  مــكــان  كــل  يف  مصحات 
ال  حيث  الشعبية  األحياء  يف  حتى 
بنيت  عمومي،  نقل  حافلة  تــوجــد 
سيره  أحمد  يواصل  خاصة.  مصحات 
سرى  مما  حيني  بني  متتد  طريق  عبر 
حية،  اللة  حي  يسارا  براقية،  نعتها 
ــرور كل  ــودي، مـ ــم ــص امل ــي  وميــيــنــا ح
االجتماعية  الغربة  لعالمات  حامل 
حتت  أنــه  يحس  يجعله  املــكــان،  عن 
ــة اخلــاصــة  ــراس مــراقــبــة أعـــوان احل
كل  على  املتبثة  املراقبة  وكاميرات 
أيضا  الكالب  أن  إليه  يخيل  منزل، 

الفقر.  رائحة  ضد  مدربة 
تعمل  أحمد  ــة  زوج سليمة  كانت 
ــدى الـــفـــيـــالت بــحــي  ــإحـ ــة بـ ــادمـ خـ
عملها،  عــن  ُتــســأل  حــني  املــصــمــودي، 
مشغالها  يأمتنها  مربية  أنــهــا  تــرد 
أنها  تــقــول  وبنتهما،  إبنهما  عــلــى 
ــى كـــل مـــا يــخــصــهــمــا من  تــســهــر عــل
واستحمامهما  غرفتيهما  تــرتــيــب 
واجباتهما  وإجناز  مالبسهما  وتغيير 
سامية  السيدة  أن  تزعم  املدرسية، 
عليها  تــعــرفــا  مــنــذ  عــمــادا  ــا  ــه وزوج
يقبالن  وال  بــهــا  يــتــمــســكــان  ــا  ــم وه
فاحتتهما  الـــذي  الــرحــيــل  طــلــبــهــا 
زادا  فعلت  وكلما  مــرة،  من  أكثر  فيه 
النظر  تصرف  جلعلها  احلــوافــز  مــن 
ــن فــكــرة تـــرك الــعــمــل عــنــدهــمــا،  ع
يؤمتن  مــن  أفــضــل  فيها  وجـــدا  لقد 
الثقة  خــصــال  إلـــى  ابــنــيــهــمــا،  عــلــى 
ينضاف  بها،  تتمتع  التي  واألمــانــة 
يف  وتنظيم  ضبط  مــن  بــه  تتسم  مــا 
إال  عمال  تترك  ال  فسليمة  عملها، 
ذلك  مينع  ما  كان  وإن  إنهائه̜  بعد 
التي  مفكرتها  يف  دونته  ساعته،  يف  
املنظم  عملها  جيبها،  يف  بها  حتتفظ 
الذي  عملها  يف  حتى  قوتها  نقطة  هو 
بيت  إلى  تنتقل  أن  قبل  تشغله  كانت 
أن  سليمة  تــقــول  ســامــيــة،   الــســيــدة 
والفرنسية  الرياضيات  من  متكنها 
وشــخــصــيــتــهــا املــشــحــونــة بــالــطــاقــة 
يفضالن  مشغليها  يجعل  االيجابية 
تعلقها  ولوال  بها،  الطفالن  يتأثر  أن 

العمل  لتركت  بالصغيرين  العاطفي 
يتوقف  ال  السابق  فمشغلها  عندهم، 
حيث  للعمل  للعودة  بها  االتصال  عن 
يف  ارتباك  من  يشكو  أنه  تقول  كانت، 
عمالء  شكايات  وارتفاع  العمل  سير 

لها. مغادرتها  بعد  القالئل  املصبنة 
مربية  أنها  بادعاء  سليمة  تسعى 
كونها  عــلــى  ــاجت  ــن ال ــرج  احلـ ــادي  ــف ت
إلــى  مغسل  رئــيــســة  مــن  تــدحــرجــت 
إغـــالق  أدى  فــقــد  بـــيـــوت،  خـــادمـــة 
إلــى  مبــراكــش  السياحية  الــفــنــادق 
تصبني  خدمة  على  الطلب  تــراجــع 
موائد  وأغطية  واألغطية  األفرشة 
ــدالت  ــي وب ــزراب األكــل واألرائـــك وال
املصبنة  مــالــك  عمد  املستخدمني، 
يف  كلية  إغــالقــهــا  ــى  إل ــك  ذل بسبب 
فتحها  أعــاد  وعندما  ــى،  أول مرحلة 
قلص  الصحي،  احلجر  حالة  رفع  بعد 
الثلث،  من  أقل  إلى  املستخدمني  عدد 
يف  بــهــم،  احملتفظ  ضمن  أحــمــد  كــان 
ــني ســـرح ســلــيــمــة وآخـــريـــن، حني  ح
القرار،  عن  وثنيه  استعطافه  حاولت 
دعاها ألن حتمد اهلل أن التوقيف لم 
وضعهما،  راعــى  فقد  معا،  يشملهما 
أعاد  إمنا  أنه  األميان  بأغلظ  يقسم 
مصير  على  لقلقه  إال  املصبنة  فتح 
العامالت   أقدم  سليمة  كانت  العمال، 
اخلفيفة،  األثــواب  بغسل  املكلفات 
ــوات األقـــدمـــيـــة ودقـــتـــهـــا هــي  ــنـ سـ
حتظى  جعلها  العمل  يف  وتركيزها 
تتفحص  عليهن،  االمــتــيــاز  ببعض 
مليا  الــكــي  مــرحــلــة  أثــنــاء  ــواب  ــ األث
ويف  بقع،  وبها  العمالء  إلى  تعود  لئال 
بإعادة  تأمر  شائبة،  شابتها  ما  حال 
أو  لرتق  منها  يحتاج  ما  أما  غسلها، 
اب فكانت حتوله  أو سحَّ إصالح عقدة 
من  الرجال  وكان  بذلك،  املكلفني  إلى 

واألرائك. الزرابي  بغسل  يتكلفون 
يف  ــر  ميـ أن  أحـــمـــد  ــادة  ــ عـ كـــانـــت 
تعمل  حــيــث  الــبــيــت  عــلــى  طــريــقــة 
الدراجة  على  خلفه  ليقلها  زوجته 
تــزال  ال  كــانــت  مــا  إذا  و  البيت،  ــى  ال
الباب  مــن  يــدخــل  جتعله  منشغلة، 
مباشرة،  املطبخ  إلى  املــؤدى  اخللفي 
بعضا  له  وتقدم  طاولة،  إلى  جتلسه 
مشغلتها  عائلة  غذاء  على  فضل  مما 
تتعمد  كــانــت  احلقيقة  يف  ســامــيــة، 
املهام  بعض  إجنــاز  يف  التأخر  دائما 
زوجها  يتناوله  ما  كــان  إذ  املنزلية، 
وتعب  مصاريف  من  يعفيهما  هناك 
سامية  كانت  بالبيت،  العشاء  وجبة 
يبديا  ولم  بذلك  علم  على  وزوجها 
أحمد  تطوع  فقد  اعتراض،  أي  قط 
املهام  بعض  إلجنــاز  مــرة  من  أكثر  يف 
وزرع  ــاء،  م تسربات  أصــلــح  بالبيت، 
سامية،  اشترتها  جديدة  شجيرات 
من  وأزال  ــرارا  مـ الــســيــارتــني  وغــســل 
األشجار  أوراق  السباحة  حوض  مياه 

فيه.  الساقطة  امليتة 

"يف فضيلة الوفاء"
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األستاذ  العدد  بهذا  اخلاص  ملفها  قي  اجلريدة  تستضيف 
وهو  الـــرؤوف  عبد  سماني  مــراكــش  الــطــب  بكلية  الباحث 
مصلحة  ورئيس  والتوليد  النساء  جراحة  يف  مختص  طبيب 
وإذ  مبراكش.  اجلامعي  باملستشفى  والتوليد  النساء  أمراض 
الدعوة  تلبيته  على  سوماني  الــرؤوف  عبد  الرفيق  نشكر 
لواقع  العلمي  وحتليله  القينة  اجوبته  من  استفدنا  فإننا 

االشكاالت  ألهم  وتركيزه  ببالدنا،  العمومي  الصحة  قطاع 
قراء  ايضا  معنا  سيستفيد  شك  بدون  واسبابها  واالختالالت 
العام  ــرأي  ال تنوير  يف  ساهمنا  قد  بذلك  ونكون  اجلــريــدة 
على  األصبع  يضع  ان  استطاع  الكرمي  ضيفنا  الن  الوطني 
شعبنا  جلماهير  بالنسبة  احليوي  القطاع  بهذا  الداء  مكامن 

الكادحة. 

                   قطاع الصحة العمومية ميثل إحــدى اخلدمات 
تعكس  هل  اإلجتماعي،  الدولة  دور  يف  تندرج  التي  األساسية 

تطورات السياسة الصحية هذا الدور؟
نتيجة  مزمنة  ــالالت  ــت اخ بــاملــغــرب  الصحة  قــطــاع  ــرف  ع
منتج،  غير  القطاع  هذا  اعتبرت  التي  السياسية  االختيارات 
الرتباطه  احلساسة  القطاعات  من  يعتبر  القطاع  هذا  ان  رغم 
االنسان  حقوق  من  اساسيا  حقا  يضمن  فهو  املواطن،  الذي هو احلق يف الصحة.بصحة 

البريطانية  املجلة  بها  قامت  دراسة  كشفت   2017 سنة  يف 
اصل  من   133 املغرب  ترتيب  جاء   )lancet( النسيت  الطبية 
تخلف  يؤكد  التصنيف  هذا  وليبيا.  تونس  اجلزائر  بعد  السياسة الصحية باملغرب.195  
ولعل عدم تأهيل النظام الصحي راجع لضعف ميزانية الوزارة 
العامة  امليزانية  من   6% تتجاوز  ال  والتي  القطاع  على  الوصية 
للدولة يف حني ان منظمة الصحة العاملية تتحدث عن    12% 
املصاريف  من   40٪ سوى  تغطي  ال  امليزانية  هذه  ادنى.  كحد  

االجمالية.
٪50 للتطبيب يف حني ان  والزالت االسرة املغربية تساهم ب 

املعايير الدولية حتدد هذه املساهمة يف اقل من 25٪.
املاضية بشكل الفت عن  السنة  ولقد كشفت جائحة كوفيد 
املادي  للضعف  نظرا  ببالدنا  العمومي  الصحي  الوضع  هشاشة 
اصبحت  حتى  املالية  املوارد  وهزالة  التحتية  البنية  وهشاشة 
به  اقر  ما  وهــذا  االستثناء.  وليس  القاعدة  هي  االختالالت 
اختالالت  من  يعاني  زال  ال  القطاع  ان  قوله  عند  الصحة  وزير 
عديدة، سواء من حيث اخلدمات الصحية، ظروف العمل،  عدم 
يف  ونقص  االستشفائية  باملراكز  االستيعابية  الطاقة  كفاية 

املعدات الطبية.
املشكل االول هو عدم وجود ارادة سياسية للنهوض بالقطاع 
وذلك  العام.  القطاع  بدل  اخلاص  بالقطاع  االهتمام  وتوجيه 
تطلعات  مع  يتماشى  ال  الذي  السياسي  الدولة  توجه  عن  ناجت 
الشعب املغربي. هذا التوجه الذي يسعى جلعل القطاع اخلاص 
اخلاصة  الطب  كليات  من  العديد  بخلق  دفع  مما  القاطرة،  هو 
اتفاقية شراكة بني  ومراكز استشفاء خصوصية وهذا ما سمي 

القطاع العام واخلاص.
          

املؤسسات  يف  املواطنون  يعيشه  الــذي  الواقع  يطرح            
اخلاصة  املعطيات  ــول  ح ــروع  ــش امل الــتــســاؤل  االستشفائية 
بالتأطير والتجهيز الصحي وتدبير اخلدمات الصحية، ما دور 

هذه املعطيات يف نقص اخلدمات التمريضية والتطبيبية؟
األقل،  على  واحد  مزمن  مرض  من  املغاربة  من   21% يعاني 
والدة   10000 لكل   وفاة   62.6 األمهات  وفيات  معدل  ويبلغ 

حية.

كما يبلغ سوء التغذية املزمن لدى األطفال %15 وتصل هذه 
النسبة الضعف بالوسط القروي.

1000 والدة  18 وفاة بني كل  فيما تصل وفيات األطفال الى 
السنة  بلوغ  قبل  األلف  يف   22 و  العمر  من  سنة  وصولهم  اخلامسة.قبل 
هذه بعض األرقام الرمسية للحالة الصحية يف املغرب.

البنيات  املقابل يعرفا لقطاع خصاصا مذهال فيما يخص  يف 
التحتية حيث ال يتوفر املغرب اال على سرير واحد لكل 1381 
يتوفر  ال  كما  اسرة.   7 واوربــا  سرير   2.2 تونس  مقابل  مواطن 
يف  واثنني  جامعية  استشفائية  مراكز  خمس  على  اال  املغرب 
مزرية  عمل  ظروف  من  بدورها  تعاني  املراكز  هذه  البناء،  طور 
نتيجة النقص احلاد يف الوسائل اللوجستية والوسائل التقنية 
احلديث  التكنولوجي  والتطور  تتواكب  ال  التي  طبية  البيو 
الذي يعرفه الطب احلديث، الشيئ الذي يؤثر سلبا على عالج 

املرضى من جهة وتكوين االطباء واملمرضني من جهة اخرى. 
و39  عــام  مستشفى   100 على  اال  املــغــرب  يتوفر  ال  كما 
مؤسسة  مبعدل  صحي  مركز  و2689  متخصص  مستشفى 
لكل 1200 نسمة بالقرى و  4300 نسمة لكل مؤسسة باملدن. 
معظم هاته املؤسسات تعاني من تدهور يف بنايتها ونقص مهول 
على  اال  تتوفر  ال  املراكز  معظم  ان  حيث  البشرية  طبيب وممرض وغياب جل وسائل العالج.فبمواردها 

              ميثل العنصر البشري حلقة مهمة يف سلسلة اخلدمة 
الصحية العمومية، مما يفرض اإلهتمام بالتأهيل الفعال لهذا 
ظروف  هي  وما  والطبي،  التمريضي  التكوين  واقع  ما  العنصر، 

هذا العنصر ماديا ومعنويا؟
 11204 مذهال،   اخلصاص  زال  ال  البشري  املستوى  طبيب بالقطاع العام، 20827 ممرض و 4142 قابلة.فعلى  
مواطن،   1172 ل  ممرض  و  مواطن،   1172 ل  واحد  ناهيك عن مشكلة التوزيع اجلغرايف السيما يف املناطق النائية.طبيب 
الصحية  التغطية  نظام  جــاء  الكارثي  الوضع  هــذا  ظل  يف 
يف  املواطن  حق   من  يبقى  املبدأ  حيث  من  وبالرغم  )الراميد(، 
اال  احلق  هذا  ضمان  عن  املسؤولة  هي  والدولة  للعالج  الولوج 
الجناحه،  الضرورية  االصالحات  تواكبه  لم  الراميد  نظام  ان 
وكذا  التحتية  البنية  وضحالة  له  املخصصة  امليزانية  فضعف 
العامل البشري املتدهور جعل كل املستشفيات تعرف اكتظاظا 

باملرضى وأصبحت املواعيد تفوق السنة يف بعض احلاالت. 
القطاع  يف  األوضـــاع  تــردي   ونتيجة  األحـــوال  هــذه  ظل  يف 
الصحي ووفقا لتوجه الدولة الليبرالي، عمدت هذه األخيرة يف 
خطوة جديدة حلل مشكل الصحة ببالدنا إلى ماسمي االنفتاح 
الصحية  املؤسسات  امام  املجال  وفتح  األجنبي  الراسمال  على 

العاملية للعمل واالستثمار يف القطاع الصحي. 
املصحات  يف  لالستثمار  للخواص  الباب  الدولة  فتحت  كما 

اخلاصة مما يجعل صحة املواطن عرضة للبيع والشراء
انه  علما  لأجانب  الطب  مزاولة  فتح  عن  الدولة  اعلنت  كما 
كليات  يف  الطلبة  عدد  من  الرفع  عن  أعلن  املاضية  السنوات  يف 
العدد  لتكوين  كافيا  يكن  لم  هذا  ان  اال  االسنان  وطب  الطب 
الكايف  العدد  على  البالد  توفر  لعدم  نظرا  االطباء،  من  الكايف 
بسبب  اخلاص  للقطاع  وهروبهم  الطب  كليات  يف  األساتذة  من 
باملستشفيات اجلامعية، وهزالة األجور  املتردية  العمل  مقارنة بالقطاع اخلاص.ظروف 
فإن  باملغرب  االطــبــاء  تكوين  يف  النقص  من  الرغم  وعلى 
يف  جاء  كما  البالد  ومغادرة  الهجرة  يختارون  منهم  مهما  عددا 
الصحية  باملنظومة  املكلفة  املوضوعات  العمل  ملجموعة  تقرير 
قرروا  طبيب   7000 أن  التقرير  يف  جاء  حيث  النواب  مبجلس 
كما   .2018 سنة   603 يتعدى  العدد  يكن  لم  بينما  الهجرة 
التحفيزات املادية وضعف التكوين املستمر.أرجع التقرير سبب هجرة االطباء الى عدة عوامل منها غياب 
برنامج  يوجد  فال  لأطباء  املستمر  التكوين  يخص  وفيما 
تكوينات  على  البحث  الطبيب  على  هناك  كما  واضــح،  وطني 
اجلمعيات  عبر  او  فردي  بشكل  اختصاصه  مجال  يف  مستمرة 
الصيدلية.الطبية وعلى حسابه املادي اخلاص أوبواسطة بعض املختبرات 
أما عن املمرضني وتقنيي الصحة فزيادة عن عددهم القليل 
الرواتب  هزالة  من  يعانون  فهم  القطاع،  باحتياجات  مقارنة 
برنامج  أي  وجــود  عدم  ذلك  على  زد  الكثيرة  العمل  وساعات 
للعمل  منهم  البعض  يضطر  رواتبهم  وهزالة  املستمر،  للتكوين 
حساب راحتهم وسعادة أسرهم.يف املصحات اخلاصة بساعات اضافية لسد عجزهم املادي على 
ال  ببالدنا  الصحية  السياسة  أن  القول  يجب  اخلالصة  يف 
الليبرالية  اختياراتها  يف  الدولة  سياسات  جل  على  تختلف 
إرادة  لها  تكون  أن  الدولة  على  التطبيب  مستوى  من  والرفع 
سياسية تعنى بالشعب املغربي، ان تنهج حكامة جيدة، أن تعيد 
العام  القطاع  من  جتعل  أن  واملالية،  البشرية  املــوارد  يف  واجلامعي قاطرة للرفع من مستوى التطبيب والبحث الطبي.النظر 
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الصهيوني  الكيان  يف  ــرب  احل ــر  وزي بــالدنــا  زار 
حلقاته  يف  التطبيع  مسلسل  استكمال  ــار  اط يف 
الثاني  احلسن  عهد  يف  التطبيع  متيز  اجلديدة. 
بالسرية ومن خالل اجهزة مكلفة بذلك لكن تاخذ 
عليها  يشرف  ومغلقة  ضيقة  ــرة  دائ من  اوامــرهــا 
التطبيع  مسلسل  وابتدأ  مباشرة  الدولة  رئيس 
اجلنود  باستقطاب  الصهيونية  للحركة  بالسماح 
من  الفلسطينية  لأراضي  املستوطنني  وجحافل 
اخرى  جهة  ومــن  املغربية  اليهودية  املجموعات 
التطبيع  يف  مختلفة  طريقة  املغربي  النظام  سلك 
تعاون  عالقات  تدشني  وهي  الصهيوني  الكيان  مع 
بعيدا  واالستخباراتية  البوليسية  االجهزة  بني 
الشعبي  ــي  ــالم االع املــســتــوى  وعــلــى  االعـــني  عــن 
وجه  تسويق  على  املغربي  النظام  سهر  والرسمي 
الصباط  مــن  كتيبة  عبر  باملشاركة  نقيض  اخــر 
مع  احلرب  يف  للمشاركة  للجوالن  ارسلهم  واجلنود 
االهتمام  اظهار  الوقت  ذات  ويف  السوري  النظام 
لعب  من  مكنه  مما  القدس  جلنة  وترؤس  بالقدس 
دور الوساطة بني الكيان الصهيوني وبعض االنظمة 
هذه  مقابل  املغرب.  بارض  لقاءات  وتنظيم  العربية 
الصهاينة  خدمات  على  النظام  حصل  اخلدمات 
الفضة  من  طبق  على  بركة  بن  املهدي  برأس  بدءا 
الغربية  واوروبا  امريكا  يف  الصهيوني  اللوبي  ودعم 
ــى عــقــد صــفــقــات الــســالح واخلــبــرة  ببالدنا.بــاإلضــافــة ال السياسية  املعارضة  على  التجسسية 

سيسمي  ما  يف  النظام  موقف  جوهر  يتغير  لم 
لكته  الــتــطــبــيــع  ــوع  ــوض م ــن  م ــد  ــدي اجل بــالــعــهــد 
األجهزة  دهاليز  من  ليخرج  اكثر  ويتوسع  سيتعمق 
املغربي  الشعب  ملشاعر  املستفز  العلن  الى  السرية 
وطنية  قضية  الفلسطينية  القضية  يعتبر  الذي 
وذلك  الدينية  عقيدته  صميم  من  يعتبرها  بل 
املستوى  هــذا  الــى  الــوصــول  قبل   .12 الــقــرن  منذ 
القضية  مع  االرتباط  فك  اشاعة  الى  النظام  بادر 
الــقــدس  جلــنــة  انــشــطــة  بتجميد  الفلسطينية 
ــع الــســمــاح  ــاب تـــازة فــبــل غـــزة م ــط ــة خ ــاع ــاش وب
على  والزراعي  والصناعي  االقتصادي  باالنفتاح 
وبعث  الثقايف  للتطبيع  وصوال  الصهيونية  التجربة 
جامعيني  واساتذة  صحفيني  من  املختلفة  الوفود 
املدني  املجتمع  جلمعيات  ممثلني  وافــراد  وفنانني 
يف  االمازيغية  للحركة  النتسبني  بعض  راسها  املتخلف.وعلى  الشوفيني  الرجعي  شقها 

مت  ترامب  ادارة  وبقيادة  االخيرة  السنوات  يف 
كــراس  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  التطبيع  اعــتــمــاد 
التي  الــثــوريــة  الــســيــرورة  امــتــداد  الــرمــح حملــاربــة 
األنظمة  بني  التحالف  حدث  باملنطقة.  اندلعت 
مع  حتــالــف  ويف  الــســعــوديــة  بــقــيــادة  اخلليجية 
سميت  ما  فكانت  امريكة  وتزكية  الصهيوني  الكيان 
الكيان  مع  الكامل  التطبيع  فيها  مت  القرن  بصفقة 
مع  العربية  اجليوش  بعض  وشــاركــت  الصهيوتي 
على  احلــرب  يف  او  املناورات  يف  الصهيوني  اجليش 
للتطبيع  السباق  املغربي  للنظام  بالنسبة  اليمن. 
اطلق  املطبعني ولذلك  ان يكون يف مؤخرة  لن يقبل 
يف  حتى  املسبوقة  والغير  اجلديدة  املوجة  هــذه 
عسكرية  تفاهمات  احلرب  وزير  مع  فعقد  الشرق 
العسكرية  األجهزة  وعلنيا  رسميا  تربط  وامنية 
وملصلحة  القوي  التعاون  بعالقات  واملخابراتية 

الطرفني. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

األنظمة الرجعية يف تسابق وتنافس 
حول التطبيع املذل

     قرار وزارة الرتبية الوطنية يعمق انتكاسات 

املنظومة التعليمية
املعطلون  فــيــه  ــان  ك الـــذي  الــوقــت  يف 
قطاع  ولوج  مباراة  عن  اإلعالن  ينتظرون 
ووظائفه،  املختلفة  بأسالكه  التعليم 
ــة املــخــزنــيــة مــن خــالل  ــوم ــك طــلــعــت احمل
وزارتها يف التربية الوطنية   ، ودون سابق 
ٍ،بقرار غريب   يتناقض مع احلق يف  إنذار 
ويحرم   ، املغاربة  املواطنني  لكل  الشغل 
الشغل  يف  حقهم  من  املعطلني  من  اآلالف 
عــلــى أســـاس املـــســـاواة وتــكــافــؤ الــفــرص 
أن  من  الرغم  فعلى   . املغاربة  جميع  بني 
املباريات  هــذه  مثل  بخصوص  الــقــانــون 
جلمع  بالنسبة  إليه  الترشح  على  ينص 
واألربعني  اخلامسة  سن  حدود  يف  املغاربة 
يف  عليها  احملــصــل  ــزات  ــي امل شــرط  ودون 
قررت  الوزارة  ،فإن  اإلجازة  أو  البكالوريا 
من  العديد  كان  وقت  ويف  مفاجئ  ،وبشكل 
شروطا   ، للمباراة  يستعد  املعطل  الشباب 
 ، بها  املعطلني  مــن  اآلالف  ملئات  قبل  ال 
ميزة  على  حاصال  املترشح  يكون  أ،  ومنها 
عمره  يقل  وأن   ، واإلجــازة  البكالوريا  يف 
للقرار  إن قراءة سريعة   . عن ثالثني سنة 
للحكومة  وظلما   إجحافا  تبني  وشروطه 
يف حق أبناء املغاربة  ، وأول جوانب الظلم 

أن  ذلك  املباراة،  عشية  القرار  صدور  هو 
قبل  من  عليها   متعاقد  يكن  لم  الشروط 
تغيير  من  البــد  كــان  وإ،   ، املترشحني  مع 
املترشح  يكون  أن  فيجب  الــشــروط  هــذه 
لالستعداد  دراسته  سنوات  يف  بها  عاملا 
الشروط  مضمون  ويف  ثانيا،  وفقها،  لها 
أن  الــوطــنــيــة  ــتــربــيــة  ال ــر  ــ وزي ــى  ــ ادع  ،
للسيد  نقول   ، التعليم  جودة  هو  الهدف 
أن  وميكن  عليه  مــردود  زعمك  أن  الوزير 
يفتقد  ــدادي  اإلعـ يف  تلميذ  عليه  يــرد 
عليه  ويـــرد  لــلــجــلــوس،  ــح  صــال لــكــرســي 
للطباشير  حتى  أحيانا  يفتقد  ــدرس  م
آخر  مــدرس  عليه  ويــرد   ، بعمله  للقيام 
أبواب  اخلاص  ماله  من  يصلح  ألن  يضطر 
 ، جدرانها  يصبغ  أو  الدراسية  القاعات 
مناسبة  قاعة  يجد  ال  مفتش  عليه  يرد 
عليه  ــرد  ي  ، الــتــأطــيــري  بعمله  للقيام 
ــودة  الــتــعــلــيــم يف ج ــودة  الــشــعــب بـــأن جـ
تعليم  ــودة  ــ وج املــــدرس،  عــمــل   ــروف  ظـ
التفكير  على  حتفز  مناهج  يف  التلميذ 
على  وليس  واالبــتــكــار  والنقد  واإلبـــداع 
مــنــاهــج اإلخــضــاع واجلــمــود الــفــكــري و 
للمؤسسات  ــي  ــراط ــق ــالدمي ال الــتــدبــيــر 

تأتي  التي  التعليمات  وتدبير   ، التعليمية 
احمللية  املخزنية  السلطة  من  حتى  أحيانا 
اجلــودة  عــن  بعيدة  الــقــرار  ــروط  ش إن    .
باجلودة  املعنية  املنظومة  مكونات  ألن 
فإن  ولذلك   ، بتحسينها  الــوزارة  تهتم  ال 
التي  املــزاعــم  عــن  بعيدة  الــقــرار  غــايــات 
عن  بعيدة  غايات  إنها   ، الــوزارة  تدعيها 
أنظار  توجيه  وأولــهــا   ، التعليم  جتويد 
مشكل  عن  املباراة  على  واملقبلني  األساتذة 
املباراة  شروط  يف  املشكل  ليصبح  التعاقد 
وثانيها  املــشــؤوم،  التعاقد  نظام  عــوض 
ستجتاز  ــي  ــت ال األطـــر  مــن  االســتــفــادة 
يف  سنة  الثالثني  تستكمل  ولــم  املــبــاراة 
صناديق  يف  طويلة  ملدة  مساهماتها  ضخ 
ان  الدولة  تخطط  التقاعد الذي ال شك 
مما   ، سنة   65 لــه   ــدد  احمل السن  ليصبح 
استفادة  مقابل  كبيرة  مساهمات  يعني 
الــبــالــغــني أكــثــر من  ضــعــيــفــة، وحـــرمـــان 
صــنــاديــق  اســتــفــادة  ألن  ســنــة  ــني  ــالث ث
أقل.  ستكون  مساهاماتهم  من  التقاعد 
قطاع  يف  احملاسباتية  الــقــرارات  مثل  إن 
من  مزيد  إال  تــؤدي  أن  ميكن  ال  التعليم 

للمنظومة. االنتكاسات 

محمد شاعر

االنتخابات بليبيا ورهانات قوى الهيمنة

على  ــرت  م ســنــوات  عــشــرة  مــن  أكــثــر 
معمر  بــنــظــام  الــعــســكــريــة  ــة  اإلطـــاحـ
اإلمبريالية  القوى  طــرف  من  الــقــذايف 
على  ســطــوتــهــا  ذلـــك  يف  مــســتــخــدمــة 
قرارات  والزالــت  الدولي،  األمن  مجلس 
حتقيق  سبيل  يف  تتناسل  األخير  هــذا 
ــح تــلــك الــقــوى وبــعــض  ــال ــص أذنابها.أطــمــاع وم
 24 ــاء  ــع األرب لــيــوم  اجتماعه  ففي 
يف  املــجــلــس  ــداول  ــ ت 2021م،  نــوفــمــبــر 
تطورات األزمة الليبية وعمل بعثة األمم 
 ،)UNSMIL( ليبيا  يف  للدعم  املتحدة 
ــة إلجــراء  ــالزم وخــاصــة الــتــرتــيــبــات ال
والتشريعية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
املقبل  أكــتــوبــر   24 يف  عــقــدهــا  ــع  ــزم امل
 "2021 "  2571 رقم  املجلس  ذات  )بقرار 
يان  قال  حيث   .)2021 أبريل   16 بتاريخ 
اخلاص  املتحدة  األمم  مبعوث  كوبيتش 
خالل  تــاله  الــذي  تقريره  يف  ليبيا  إلــى 
يف  السياسي  املناخ  "إن  االجتماع  ذلــك 
شديد  يزال  ال  االنتخابات  حول  ليبيا 
عدم  أن  من  "حذر  ولكنه  االستقطاب"، 
إلى  يــؤدي  أن  ميكن  االنتخابات  إجــراء 
مــزيــد مــن االنــقــســام والــصــراع". ودعــا 
متحدا  يظل  أن  إلــى  الــدولــي  "املجتمع 
هذا  ويعتبر  لالنتخابات".  دعــمــه  يف 

قدم  والــذي  األممــي،  املبعوث  من  إقــرار 
الوضع،  بتعقد  أسبوع،  قبل  استقالته 
من  املــبــدولــة  احلثيتة  ــاوالت  احملـ ــم  رغ
حلفائهم،  وبعض  وأملانيا  وفرنسا  أمريكا 
والكواليس..،  واملــؤمتــرات  امللتقيات  يف 
ــان آخــرهــا مــؤمتــر بــاريــس حني  الــتــي ك
كاميال  األمريكي  الرئيس  نائبة  حضرت 
بقوة  الضغط  أجل  من  شخصا  هاريس 
وداعميهم  الليبيني"  "الــفــرقــاء  االنتخابات".على  "عرقلة  لعدم 
النهب  من  سنوات  عشر  بعد  هذا  كل 
الليبي،  الشعب  ومقدرات  لثروات  املمنهج 
والصراعات  ــروب  احل ضحية  تركه  مــع 
ــات  ــاع ــم ــني اجل ــرة بـ ــ ــدائ ــ ــة ال ــح ــل ــس امل
)التي  واملــرتــزقــة  امليليشيات  املسلحة 
والــنــعــرات  بــالــنــزاعــات  تغذيتها  يــتــم 
عن  بــالــوكــالــة  واإلثــنــيــة..(  القبلية 
من  املــســتــفــيــدة  األجــنــبــيــة  األطــــراف 
املنطقة  يف  ــرار  ــق ــت اس والـــال  الــفــوضــى 
والكيان  املتحدة  الواليات  رأسها  وعلى 
املتتبعني  بعض  ُح  يرجٍّ حيث  الصهيوني. 
واإلقليمي  الليبي  بــالــشــأن  الــعــارفــني 
ــق" يف  ــريـ ــطـ ــة الـ ــ ــارط ــ بــــأن خــطــة "خ
ــروم بــاإلضــافــة إلــى  ــدة هـــؤالء، تـ ــن أج
األرصــدة  على  االســتــحــواذ  مــن  املــزيــد 
النفطية  والثروات  "املجمدة"  واألصول 

يف  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  بعد  )خــاصــة 
األرض  واستعمال  العاملية(  ــواق  األسـ
للمهاجرين  ومحجز  كحاجز  الليبية 
"مستقرة"  ليبيا  إدخال  إلى  األفارقة... 
ــزًا لــلــمــشــروع  ــزي ــع ــادي املــطــبــعــني، ت ــن عراقيل.ل أية  دون  الصهيو-أمريكي، 
مجلس  يــصــدر  أن  صـــدفـــًة  ولــيــس 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفوضية 
قليلة  سويعات  نوفمبر"   24 " اليوم  نفس 
رقم  القرار  األمن،  مجلس  اجتماع  بعد 
 97 ضمن  من   25 استبعاد  بشأن   )79 (
وعلى  الرئاسية  لالنتخابات  مترشحًا 
ــل الـــقـــدايف ســيــف اإلســـالم  ــم جن ــه رأس
ــًا. ومــرشــح اإلســالمــيــني  ــي ــوم روس ــدع امل
احلكومة  رئــيــس  دبيبة  احلميد  عبد 
عن  به  يطاح  قد  تركيًا  املدعوم  املؤقتة، 
سيتم  التي  القضائية  الطعون  املقبل.طريق  دجنبر   7 قبل  فيها  البث 
العهود  مخلفات  وبسبب  ذلك  نتيجة 
الليبي  الشعب  مصير  يبقى  السابقة. 
ملصاحله  املعادية  الــقــوى  لــدى  مــرهــون 
غياب  يف  الــشــعــوب،  لتحرر  واملناهضة 
ــوى مــنــظــمــة قــــادرة عــلــى املــواجــهــة  قـ
أمام  وأذنابهم،  لالمبرياليات  امللغومة.الواعية  اآلفاق 

عبد الواحد ناجم


