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مزيدا من االستبداد والتبعية، مزيدا 
من الفقر  والهشاشة

 نور  الدين العروسي )جوبا( ضيف العدد : 

مرمى  على  الدميقراطي  النهج  يف  ونحن 
اخلامس،  الوطني  املؤمتر  عقد  من  حجر 
معنى  مــن  للكلمة  مــا  بكل  نستعد  فإننا 
للطبقة  املــســتــقــل  ــزب  احلـ ــن  ع ــان  ــإع ل
التاريخ  يف  امتدت  ملسيرة  كتتويج  العاملة 
الشروط  توفرت  ان  بعد  لشعبنا  احلديث 
املشروع  هذا  لتحقيق  والذاتية  املوضوعية 
حزبها  العاملة  الطبقة  متتلك  أن  العظيم. 
انتقالها  بداية  عن  إعــان  فهذا  املستقل 
لذاتها.  طبقة  ــى  ال ذاتــهــا  يف  طبقة  مــن 
أن تكون مطية  العاملة عن  الطبقة  ستكف 
االجتماعية  الــطــبــقــات  توظفها  سهلة 
السياسية  مصاحلها  بها  وتخدم  األخــرى 
مالكة  الكبيرة  البرجوازية  تستغلها  كما 
العاملة  الطبقة  ستكف  اإلنــتــاج.  وسائل 
القوى  منها  تسلب  طيعة،  تكون  أن  عــن 
املتنفذة  البرجوازية  والقيادات  السياسية 
النقابي.  الــنــضــال  أدوات  الــنــقــابــات   يف 
عن  التعبير  من  العاملة  الطبقة  ستتمكن 
الدولة  ــور  أم يف  املستقل  ورأيــهــا  موقفها 
بالسياسة  يتعلق  مــا  فيما  أي  واملجتمع 

والثقافة. واالقتصاد 

حزبها  عبر  العاملة  الطبقة  ستتمكن 
وتنظيم  التحالفات  عقد  مــن  املستقل 
والطبقات  الفئات  مختلف  مع  اجلبهات 
االجــتــمــاعــيــة املــتــضــررة مـــن ســيــاســات 
املغربية  العاملة  الطبقة  ستتمكن  الدولة. 
املتعلقة  املستقلة  مواقفها  على  التعبير  من 
تعرفه  وكما  هي  تراه  كما  الوطن  بقضايا 
الشقيقة  الــشــعــوب  مــع  وبــارتــبــاط  هــي، 
الــعــربــي؛  الــعــالــم  ويف  الكبير  ــرب  ــغ امل يف 

املنحاز  موقفها  عن  التعبير  من  ستتمكن 
ويف  مصيرها  تقرير  يف  الشعوب  حلقوق 
للرجعية  املناهضة  العاملية  اجلبهات  عقد 

واالمبريالية. والصهيونية 

من  بد  ال  ــداف،  األه هذه  كل  لتحقيق 
نوعية  نقلة  املستقل  احلزب  هذا  يكون  أن 
ببادنا  تعرفه  لــم  كما  جــديــدا  ومعطى 
بالنظرية  املسترشد  احلزب  إنه  قبل.  من 
ــاس  األس أحــجــار  لها  ــع  وض كما  الــثــوريــة 
وطورها  ولينني  واجنلس  ماركس  املعلمون 
انه  كما  اوال،  هــذا  عــظــام،  ثــوريــون  ــادة  ق
يجب أن يكون حزبا يبني نفسه يف معمعان 
الثورية  ممارسته  ويربط  الطبقي  الصراع 
انه  ثانيا.  وهــذا  الثورية  النظرية  بتلك 
االشتراكية  دمــج  مدرسة  سيكون  بكلمة 
العاملة  للطبقة  النضال  بحركة  العلمية 
الصعبة  املهمة  بهذه  وللنهوض  املغربية. 
احلقيقية  للطليعة  املثال  يكون  أن  عليه 
بــدون  منها  ويتعلم  يربيها  للجماهير 
النضالية.  او تعال مفارق للحركة  أستاذية 
اجلماهير  أطروحة  تعنيه  ما  يدرك  حزب 
العاملة  الطبقة  وان  التاريخ  صانعة  هي 
الطبقات  باقي  ومعها  نفسها  حترر  من  هي 
تربية  يعيد  أن  احلزب  هذا  على  الشعبية. 
على  يساعدهم  وان  الــثــوريــني،  املثقفني 
النضال  خوض  يف  القدمية  املفاهيم  جتاوز 
والتي  املتهلهلة  القناعات  تلك  وجتـــاوز 
وطول  واملكابدة  اجلهد  ميدان  من  تهرب 
والقيادات  العمالية  األطر  لتكوين  النفس 
هؤالء  عمل  يثور  ان  أيضا  عليه  امليدانية؛ 
مع  طائعهم  صــهــر  يعيد  وان  املثقفني 

طائع العمال والكادحني. على هذا احلزب 
النقابي  للعمل  االعتبار  يعيد  أن  النوعي 
استعادة  على  القواعد  ويساعد  املكافح 
البيروقراطية  العناصر  أيدي  من  نقاباتهم 
الفاسدة. عليه أن يجعل من هذه النقابات 
مدرسة خوض الصراع الطبقي يف جتلياته 
االقتصادي  الــصــراع  مجال  يف  أي  ــى  األول
أوسعها.  يف  او  جتلياته  أضــيــق  يف  ســـواء 
على  العمال  يــربــي  ان  احلــزب  ــذا  ه على 
الفاحني  مع  االستراتيجي  التحالف  بناء 
اإلطــارات  بخلق  وذلك  والفقراء  املعدمني 
أن  عليه  كــمــا  والــنــضــالــيــة،  التنظيمية 
واملناطق  البوادي  كادحي  نضال  بني  يربط 
الصغيرة  املدن  جماهير  نضال  مع  املهمشة 
املستقل  احلـــزب  ــذا  هـ عــلــى  ــرة.  ــي ــب ــك وال
حبك  يف  حاذقا  يكون  أن  العاملة  للطبقة 
الشعارات  طــرح  يف  ــداع  واإلبـ التكتيكات 
الطبقة  عــنــد  األولـــويـــة  ذات  واملــطــالــب 
أن  أيضا  عليه  الكادحني.  ومجمل  العاملة 
من  الــدروس  استخاص  يف  مدرسة  يكون 
اخلاصة  وجتاربه  العاملة  الطبقة  جتارب 
أو  أخــطــاءه  جتــاه  مواقفه  عــن  يعلن  وان 
وتقدمي  بعامة  النضالية  احلركة  أخطاء 
والبناء  املكاسب  ملراكمة  والسعي  البدائل 
وصلت  وأيــن  حتقيقه  مت  ما  ــراز  وإب عليها 
وهو  عامة  لشعبنا  النضالية  التجربة 
املنشود،  الثوري  التغيير  معركة  يخوض 
تناقضات  ويكشف  القوى  موازين  ويعري 
ــروط  ــش ــدو الــطــبــقــي ومـــدى نــضــج ال ــع ال
الذي  التغيير  لهذا  والذاتية  املوضوعية 

اجلماهير. تصنعه 

سلطة الشعب في مواجهة 

السياسات الطبقية السائدة

الشباب والسياسة باملغرب 
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يف  مبراكش  الدميقراطي  للنهج  احمللي  املجلس  انعقد 
وقوفه  وبعد   ،2021 أكتوبر   16 السبت  يوم  عادية  دورة 
جوانب  ملختلف  ومناقشته  احمللي  التنظيمي  اجلانب  على 

اآلتي: سجل  ووطنيا  محليا  السياسي  الوضع 

من  عرفته  ما  بعد   ،2021 شتنبر   8 انتخابات  أفــرزت 
النتائج    يف  والتحكم  للمال  املكثف  كاالستعمال  خروقات 
حكومة  العام،  املال  ولصوص  املخدرات  بارونات  وترشيح 
ورسمت  االحــتــكــاريــة،   الــبــورجــوازيــة  حكومة  مخزنية؛ 

النموذج  تنزيل  هــو  مــحــددا  هــدفــا  العليا  ــر  ــدوائ ال لها 
برنامج  قبيل  من  مماثلة  أخرى  وبرامج  اجلديد  التنموي 
السياسات  تطبيق  نهج  على  سيرا  االجتماعية...  احلماية 
املالية  املؤسسات  طرف  من  املماة  املتوحشة  النيوليبرالية 
بالنسبة  والتفقير  القهر  من  مزيدا  يعني  مما  االمبريالية، 
الثروة  الشعبية ومزيدا من تراكم  و طبقاته  املغربي  للشعب 
البورجوازيني  من  حفنة  يد  يف  والريع  االحتكار  وتركيز 
احلكومة  هيكلة  عرفته  ما  ذلك  على  واملؤشر   , املفترسني 
إلى  ــوزارة  ال بتحويل  الشغل  لقطاع  تقزمي  من  اجلديدة 
احد  وتكليف  اإلنسان  حقوق  وزارة  وإلغاء  مديرية  مجرد 
قطاع  هو  حيوي  قطاع  بتدبير  السابقني  الداخلية  وزراء 
شخصيات  زار  استو  احلكومة  عرفت  كما  والتعليم،  التربية 
ملؤسسات  واملــالــي  اإلداري  التدبير  ــوء  س يف  ســوابــق  لها 
السابق  والرئيس  املعفاة  الصحة  وزيرة  )منوذج  عمومية 

عياض...( القاضي  جلامعة 

من  املغرب  عموم  يعرفه  عما  الوضع  يخرج  ال  محليا 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املستوى  على  مــأزومــة  أوضــاع 
القطاع  عــلــى  بظالها  تــرخــي  زالـــت  ال  اجلــائــحــة  فــآثــار 
يشغل  الذي  السياحة  قطاع  املدينة,  يف  األهم  االقتصادي 

القروي. ومحيطها  املدينة  ساكنة  من  األكبر  اجلزء 

قطاع الصحة الذي حتمل الوزر األكبر من أثار اجلائحة 
وقع  على  تعيش  به  العاملني  وأوضاع  أوضاعه  الزالت  حيث 

تــردي  يف  واملتجلي  باملدينة  الصحية  املنظومة  انهيار 
البشرية  املــوارد  يف  املهول  واخلصاص  الصحية  اخلدمات 
الازمة  احلماية  توفير  وعدم  التدبير  وسوء  والتجهيزات 
سرطان  و  االنكولوجيا  )مركز  لعملها  مزاولتها  أثناء  ألطره 

منوذجا(. الدم 

 الدخول املدرسي احلالي وما يعرفه من ارتباك و فوضى 
يف  االجتماعي  اجلانب  )تغييب  البشرية  املوارد  تدبير  يف 
ملربيات  التعسفي  الطرد  االنتشار،  إعــادة  عملية  تدبير 

الذي  العام  التربوي  للدور  تــام  تنكر  يف  األولــي  التعليم 
االكتظاظ  عقدين،  من  ألزيــد  الفئة  هــذه  به  اضطلعت 
التعليمية  املؤسسات  الذي تعرفه بعض  و  املهول يف األقسام 
اخلصوصي:  التعليم  تاميذ  من  هائل  عدد  لتوافد  نتيجة 
ذلك  كل  الفارطة  السنة   12000 مقابل   15000 من  أزيد 
يف  املــعــوزة  األســر  تعرفها  التي  الكبيرة  احلركية  نتيجة 
األزمة  تداعيات  بسبب  والدواوير  الهامشية  األحياء  اجتاه 
اللتزاماتها  واألكادميية  الوصية  املديرية  تنفيذ  وعدم 
يف  عنها  املعبر  للرغبات  مائم  تربوي  عــرض  تقدمي  يف 

التوجيه. وإعادة  التوجيه  عمليتي 

الدراسة  ملواصلة  كشرط  التلقيح  على  املتعلمني  إجبار   
واإلجراءات  االحترازية  التدابير  وغياب  حضوري  بشكل 

االكتظاظ(. تداعيات  كإحدى  باملؤسسات  الوقائية 

ومؤسسات  عــدة  إنتاجية  بوحدات  والتسريح  الطرد 
السياحي,  الــقــطــاع  يف  احلـــال  كــمــا  وصــنــاعــيــة  فندقية 
االستغال  أنواع  شتى  من  يعانون  الذين  الزراعيني  والعمال 
ال  ظروف  يف  النقل  وسائل  مع  املعاناة  واستمرار  الوحشي 
االجتماعية... احلماية  يف  حقهم  من  وحرمانهم  إنسانية 
تضاعفت  والذين  املتجولون،  الباعة  يعانيه  ما  إلى  إضافة 
جراء  معاناة  من  الشغل،  وفقدان  الطرد  بسبب  أعدادهم 
وتدمير  الــبــضــائــع  ــادرة  ــص وم الــوحــشــي  املــخــزنــي  الــقــمــع 
العربات... كل هذا يف ظل زيادات صاروخية لألسعار ألهبت 

أصا. املزرية  أوضاعهم  من  وفاقمت  املواطنني  جيوب 

صم  يف  باملدينة  التشغيل  قطاع  عن  املسؤولني  استمرار 
يف  املكشوف  والتواطؤ  بل  السلبي  احلياد  والتزام  اآلذان 

الباطرونا. مع  امللفات  جل 

هذا  عىل  نقف  اذ  الدميقراطي  للهنج  املحيل  املجلس  يف  إننا 

نعلن: املأساوي  الوضع 

أكثر  على  اخلياني  التطبيع  لتزايد  الشديدة  إدانتنا 
أن  من  اجلهات  بعض  تروجه  ما  أن  إلى  وننبه  مستوى  من 
السياحي  القطاع  بإخراج  كفيلة  الصهيونية  السياحة 
العيون  يف  للرماد  ودر  أوهام  مجرد  هي  أزمته  من  مبراكش 
من  املتضررة  اجلماهير  ألوسع  التطبيع  توسيع  منها  يراد 
القوى  كل  تدعو  و  عقود  منذ  القطاع  يف  املتبعة  السياسات 
سياسات  ملواجهة  اجلهود  تكثيف  إلى  والنقابية  السياسية 
االجتماعية  اجلبهة  تقوية  ــى  إل تــدعــو  كما  التطبيع 

بية. ملغر ا

التي  والــتــجــاوزات  التسريحات  ــواع  أن لكل  استنكارنا 
مكونات  كل  وياتها  من  عانت  والتي  السياحة  قطاع  عرفها 
)املرشدون  وغيرهم  ومستخدمني  عمال  من  القطاع  هذا 
األسفار(  وكاالت  مستخدمو  السياحي  النقل  السياحيون، 
راح  التي  والتسريح  الطرد  حمات  قوة  بكل  تستنكر  كما 
املامونية،  )موكادور،  والعامات  العمال  من  املئات  ضحيتها 

الضيافة( وودور  الرياضات  امبريال، 

إلـــى حتمل  ــقــطــاع  ال ــة عــن  ــؤول ــس امل نــطــالــب اجلــهــات 
الصلة  ذات  القانونية  املقتضيات  تفعيل  يف  مسؤوليتها 
تضامننا  ونعلن  والعامات  العمال  حقوق  وحماية  بصون 
معاركها  يف  باملدينة  السياحية  العاملة  الطبقة  مع  املطلق 

لية. لنضا ا

املعتقلني  ــة  ــاف ك ــراح  ــ س ــاق  ــ إط ــى  إلـ الـــدعـــوة  ــدد  جنـ
احلراكات  )معتقلو  باملغرب  الــرأي  ومعتقلي  السياسيني 
اجلماهيريون،  املناضلون  املدونون،  الصحفيون،  الشعبية، 
أشكال   كل  ووقف  التعاقد(  عليهم  فرض  الذين  األساتذة 

وحمايتها. احلريات  و  احلقوق  كافة  واحترام  املتابعات 

املؤسسات  و  للقانون  تام  وغياب  الباطرونا  تغول  ظل  ويف 
يف  املساهمة  إلى  اليساريني  كل  ندعو  تطبيقه   لها  املخول 
ندعو  كما  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء 
الوحدة  أجــل  من  التعبئة  إلــى  الشعبية  الطبقات  كافة 
املجالس  تشكيل  يف  والشروع  الذاتي  دفاعها  أدوات  وبناء 
أفق  يف  حولها  والتفاوض  مطالبها  عن  للدفاع  الشعبية 
ندعو  و  والفساد  االستبداد  سلطة  عن  بديلة  سلطة  خلق 
ــى االلــتــفــاف حول  إل الــيــســاريــني والــدميــقــراطــيــني  كــافــة 

وتصليبها. املغربية  االجتماعية  اجلبهة 

والتضييق  الــقــمــع  أســالــيــب  كــل  أن  أخـــرى  مــرة  نــؤكــد 
حقه  من  وحرمانه  ومناضليه  الدميقراطي  النهج  اجتــاه 
املضي  عن  بثنيه  لن  اإليداع  وصل  من  ومنعه  التنظيم  يف 
وحتقيق  املخزن  من  التخلص  أجل  من  النضال  طريق  يف 

املنشود. التغيير 

 النهج الدميقراطي مبراكش يستنكر  الترسيحات والتجاوزات الجامعية
 التي عرفها قطاع السياحة 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

إقليم  بــنــواحــي  ــرم،  ــ إغ منطقة  ســاكــنــة  تشتكي 
مما  الشروب،  للماء  املتواصلة  االنقطاعات  من  تارودانت، 
على  و”املطفيات”  اآلبار  يف  املياه  عن  البحث  إلى  يدفعها 
املياه  هذه  لون  بتغير  تفاجأ  أنها  غير  اخلصوص،  وجه 

. طعمها و

ويف هذا اإلطار، كشف عدد من السكان،  عن معاناتهم 
مشيرين  املتواصلة،  االنقطاعات  جراء  املاء  مع  املستمرة 
ال  االنقطاعات  بعد  الصنابير  إلى  املياه  “عودة  أن  إلى 
عن  البحث  الساكنة  على  يفرض  ممــا  طــويــا،  ــدوم  ت

املعاناة”. وتكبد  للمياه  أخرى  مصادر 

وقالت حجو بوحماد، فاعلة جمعوية مبنطقة إغرم، 
أرهقت  للماء  واملسترسلة  املتكررة  االنقطاعات   “ إن 
أن  الكبرى  والطامة  بذلك،  ذرعا  ضاقت  التي  الساكنة، 
عودة  فيما  ساعة،   48 عن  تقل  ال  ملدة  يستمر  االنقطاع 

تقدير”. أبعد  على  ونصف  ساعة  غير  تستمر  ال  املاء 

الــنــســاء، عــلــى وجــه  املــتــحــدثــة ذاتــهــا أن  ــت  ــاف وأض
املياه  من  لترات  بضعة  نيل  أجل  من  يكابدن  اخلصوص، 
لون  تغير  هي  العظمى  املشكلة  “لكن  اآلبــار،  بعض  من 
املياه  تلك  أمام خيار مر: جلب  املياه وطعمها، مما يجعلنا 

احملتملة”. الصحية  املخاطر  رغم  قسرا،  واستعمالها 

البيوت  يف  ــاء  امل مــع  ــرم  إغ ساكنة  معاناة  تكمن  وال 
ومركز  السوق  إلى  املنزلي  الفضاء  تتجاوز  إذ  فحسب، 
إيــواء  ومــؤســســات  التعليمية  واملــؤســســات  اجلــمــاعــة 
مشيرة  حجو،  تقول  باملنطقة،  والتاميذ  التلميذات 
واملؤسسات  واملطاعم  باملقاهي  الصحية  “املرافق  أن  إلى 
يزيد  ما  وهو  املاء،  غياب  بسبب  مغلقة  تبقى  التعليمية 

اجلماعة”. وزوار  والتاميذ  الساكنة  معاناة  يف 

وتــضــيــف الــفــاعــلــة اجلــمــعــويــة ذاتــهــا أنــه مــن أجــل 
بإغرم،  للماء  املتواصلة  االنقطاعات  مشكل  مواجهة 
وإفراغها  املياه  صهاريج  اقتناء  إلى  الساكنة  بعض  “يعمد 
الرحل،  اعتداءات  استمرار  أمام  أنه  غير  “املطفيات”،  يف 

بالقوة”. واإلفراغ  للهجوم  “املطفيات”  تلك  تتعرض 

بالتدخل  املعنية  اجلهات  “نطالب   : قائلة  وتابعت 
استقرار  يف  املساهمة  وبالتالي  املاء،  مشكل  حلل  الفوري 
املياه  نقص  مـــرارة  باستمرار  تتجرع  التي  الساكنة، 

اجلائر”. والرعي 

أزمة املاء الرشوب تخيم عىل 

إىل :ساكنة إغرم

- فروع اجلمعية الوطنية.

-  املعطلني القدامى.

- ضحايا البطالة على طول وعرض خريطة وطننا اجلريح.

ــاع  ــف إرت ؛  الــتــعــاقــد   ( الــاشــعــبــيــة  ــارات  ــيـ اخلـ ضــحــايــا   -
األسعار....،(.

؛  طلبة  ؛  عمال  ؛  فاحني   ( الشعبية  اجلماهير  عموم   -
معطلني ؛ باعة متجولني ...(.

؛  )السياسية  والتقدمية  الدميقراطية  ــارات  اإلطـ كل   -
النقابية ؛ احلقوقية ؛ اجلمعوية ؛ الشبيبية ؛ النسائية...(.

- عائات الشهداء واملعتقلني السياسيني.

- املعتقلني السياسيني املفرج عنهم.

بعد مرور  :

-30   سنة من النضال امليداني واحلرمان القانوني .

- 30 سنة من القمع واملنع واإلعتقاالت واإلغتياالت .

- 30 سنة من التكوين النضالي واإلنضباط  التنظيمي.

- 30 سنة من الثبات على املبدأ والتشبت بالهوية الكفاحية 
لإطار.

الطبقي  الوعي  وجتذير  املــواقــف   تصليب  من  سنة   30  -
البطالة. بقضية 

-   10 سنوات عن إغتيال الشهيد كمال احلساني .

اجلناة  مبعاقبة  واملطالبة  اليومي  النضال  من  سنوات   10   -
احلقيقيني.

- 10 سنوات من الوفاء لدم الشهيد كمال احلساني والتعريف 
بقضيته.

لقتلة  والسياسية   اجلماهيرية  احملاكمة  من  سنوات   10  -
الشهيد عبر التخليد السنوي لذكراه.

باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  تعتزم 
تخليد الذكرى الثاثني للتأسيس والذكرى العاشرة إلستشهاد 
بني  ببلدة   2021 أكتوبر   27 يــوم  احلساني  كمال  الرفيق 

بوعياش حتت شعار :

" نضال مستمر ومتواصل من أجل احلق يف الشغل واإلعتراف 
يف  احلقيقيني  اجلناة  ومعاقبة  الوطنية  باجلمعية  القانوني 

إغتيال الشهيد كمال احلساني".

الداعمني  وكل  املناضلة  والذوات  اإلطارات  كل  ندعو  وعليه 
حضورهم  تسجيل  الوطنية  اجلمعية  نضاالت  مع  واملتعاطفني 
معركتنا  إجناح  يف  موقعهم  من  املساهمة  قصد  واملكثف  الوازن 
لدماء  ووفـــاءا  الوطني  إطــارنــا  لتاريخ  إستحضارا  الوطنية 

شهدائه. 

عاشت الجمعية الوطنية إطار صامدا ومكافحا.

املجد للهشداء والحرية للمعتقلني السياسيني

الجمعية الوطنية للمعطلني تخلد الذكرى 30 لتأسيسها والذكرى 10 

الستشهاد الحساين

االستغال  جراءا  اولوس  دوار  ساكنة  معاناة  تستمر 
التابع  للفضة  زكندر  منجم  طرف  من   الراضيهم  البشع 
األخيرة  فهذه   Aya Gold & silver الكندية  لشركة 
ولم  عملها  بداية  منذ  الساكنة  أراضــي  على  استولت 
هذا  اراضي،  من  استغلت  ما  مقابل  تعويضات  أي  تقدم 

التي  الوديان  مياه  تسميم  عنه   نتج  الذين  االستغال 
الكيميائية  بــاملــادة  املنطقة  أهــل  ماشية  منها  تسقى 
الشيء  الفضة  فلز   عزل  عملية  يف  تدخل  التي  السامة  
من  كبيرة  ــداد  أع كموت   ، كبيرة  خسائر  خلف  الــذي 
هناك  أن  كما   ، أصحابها  رزق  منبع  هي  والتي  املاشية 
على  يحصولوا  لم  اولــوس  دوار  شباب  من  كبيرة  نسبة 

.سكان  به  أولى  أنهم  رغم  املنجم  هذا  يف  الشغل  فرص 
النضالية  اخلطوات  من  مجموعة  جسدوا  اولوس  دوار 
املفرط  االستغال  هــذا  ــراءا  ج بانصافهم  للمطالبة 
الكاذبة،   الوعود  الراضيهم  لكن حلد االن لم يروا سوى 
يف  ودخــلــت  الــســاكــنــة  انتفضت   2021 اكــتــوبــر   9 ويف 
األخير  هــذا  ألن  املنجم  مدخل  أمــام  مفتوح  اعتصام 
اليزال يطمع يف ما تبقى من أراضي داور اولوس لتوسيع 
الساكنة،  حساب  على  الربح  من  املزيد  وحلصد  املنجم 
من  متخوفة  جــد  الساكنة  ــان  ف ــذا  ه ــى  ال بــاالضــافــة 
الصحي  الصرف  شبكة  ربط   يف  املستغلة  الشركة  شروع 
احملاصل  على  كبير  خطر  يشكل  قد  ما  املياه   مبجاري 

املجاورة. البيئة  تلويث  وكذلك  للساكنة  الزراعية 

القمعية   ــة  االل واجهتهم  الساكنة  اعتصام  خــال 
االعتصام  بقمع  اسكاون  قيادة  قائد  قام   حيت  بالعنف 
و وصل به األمر لتمزيق مابس على أحد شباب املنطقة 
رغم  الهمجي   التدخل  توثيق  يحاول  الشاب  كان  حيث 

سلميا. كان  الساكنة  اعتصام  ان  

محاربة  جاهدة  حتــاول  التــزال  اولــوس  دوار  ساكنة 
من  ضد  متحدين  ورجاال   واطفاال  نساءا   احلكرة  شبح 
من  له  تعرضوا  ما  رغم  املشروعة  بحقوقهم  املس  يحاول 

قمع.

قمع ساكنة دوار اولوس املحتجني أمام منجم زكندر للفضة

تارودانت 
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اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  ــة  اإلداري اللجنة  عقدت 
املؤمتر  بعد  عشر  احلادية  دورتها  يف  بعد،  عن  العادي  اجتماعها 
2021، قررت تسميتها  16 أكتوبر  الوطني الثاني عشر، يوم السبت 
حقوق  عــن  واملــدافــعــون  املــدافــعــات  واحملــامــني  احملــامــيــات   " دورة 
يقدمنها  التي  اجلبارة  اجلهود  على  ولهم  لهن  تكرميا  اإلنسان"، 
للدفاع عن  ويقدمونها كمحاميات ومحامني متطوعات ومتطوعني 
واملعتقلني  الرأي  اإلنسان، ومؤازرة معتقلي  انتهاكات حقوق  ضحايا 
وتضامنا  االجتماعية؛  احلركات  نشطاء  ضمنهم  من  السياسيني، 
والضغوطات  االنتقامية  للممارسات  منهم  يتعرضون  مــن  مــع 
الباد  ملغادرة  اضطر  من  بينهم  من  االلتزام،  هذا  بسبب  املختلفة 
متس  التي  التسلطية  املمارسات  وتعد  خارجها.  اللجوء  وطلب 
ــ وهي  احملامني واحملاميات وما تتعرض له مهنة احملاماة من اعتداء 
السلطة  دعامات  من  أساسية  دعامة  وتعد  القانون  ينظمها  مهنة 
وصيانة  العدل  قواعد  ضمان  فيها  املفروض  املستقلة  القضائية 
ــ أحد أوجه تغول السلطة وإمعانها يف انتهاكات  احلقوق واحلريات 
من  أو  معارضيها،  مع  احلساب  لتصفية  النفوذ  واستغال  القانون 
املنتقدين وكل من ال يسايرها يف سياساتها،  تعتبرهم كذلك، ومع 
باللجنة  حدا  مما  حر؛  بشكل  رأيه  عن  التعبير  يف  بحقه  ويتشبت 
النضال  مــن  مــزيــدا   " شعار  حتــت  اجتماعها  تعقد  أن  اإلداريـــة 
من  واحلريات  احلقوق  على  املخزني  للهجوم  للتصدي  الوحدوي 
والذي  العقاب"،  من  مرتكبيها  والفات  لانتهاكات  حد  جعل  أجل 
تؤكد اللجنة اإلدارية من خاله على إصرار اجلمعية على مواصلة 
النضال وتشبثها بالعمل الوحدوي، كآلية أساسية للتصدي لهجوم 
مستمر  النضال  أن  وتأكيدها  احلقوقية  املكتسبات  على  السلطة 
املمنهج  القمع  ورغم  ضدها،  التعسفيني  والتضييق  احلصار  رغم 
الوحيد  السبيل  باعتباره  االجتماعية،  الفئات  مختلف  لنضاالت 
وضد  الدميقراطية  احلركة  ضد  القمعي  املخزني  التصعيد  لوقف 

فاضحي الفساد وضد كل املطالبني مبجتمع الكرامة واحلقوق. 

التقارير  من  للعديد  مناقشتها  بعد  ــة،  اإلداريـ اللجنة  وإن 
وبعد  املركزي،  املكتب  إليها  رفعها  التي  القرارات  ومشاريع  والوثائق 
األخير،  اجتماعها  منذ  احلقوقية  املستجدات  أهم  على  وقوفها 
دورتها  فيها  تنعقد  التي  وللظرفية  العامة  لــألوضــاع  وحتليلها 
احلالية، وبعد دراستها بالتقييم والتمحيص ألداء اجلمعية مركزا 
النضال  ملتطلبات  تدقيقها  وبعد  السابقة،  الــدورة  خال  وفروعا 
واقــع  تعميق  على  ــا  ــراره وإص السلطة  تغول  وجــه  يف  احلقوقي 
بشأن  مواقفها  عن  وعبرت  املركزي  املكتب  عمل  ثمنت  االنتهاكات، 

القضايا احلقوقية البارزة، وسطرت برنامج الدورة املقبلة.

ويف هذا الصدد سجلت اللجنة اإلدارية ما يلي :

· عىل املستوى الدويل والجهوي:

1.   ارتياحها الكبير للقرارين التاريخيني ملجلس حقوق اإلنسان 
نضاالت  نتيجة  جــاءا  اللذين  احلالي،  أكتوبر   8 يــوم  املتخذين 
اجل  من  املناضلة  القوى  ومختلف  احلقوقية  للحركة  طويلة 
األول  ويتعلق  األصلية،  الشعوب  حتركات  وبفضل  البيئة  يف  احلق 
به  معترًفا  حًقا  ومستدامة  وصحية  نظيفة  بيئة  يف  احلق  بجعل 
اإلنسان وهو  بالكامل يف مجال حقوق  البيئة  دولًيا، ويضع حماية 
أي  ودون   4 امتناع  مقابل  عضو  دولة   43 عليه  صوتت  الذي  القرار 
اعتراض. والثاني ينشئ والية املقرر اخلاص )خبير األمم املتحدة( 
والذي  املناخ  تغير  سياق  يف  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  بشأن 
أربعة أصوات وتصويت واحد  وامتناع  42 صوًتا مؤيدا،  حصل على 

ضد القرار؛

2.    إدانتها الصارخة الستمرار االحتال الصهيوني يف اقتراف 
جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، من تهجير قسري وتطهير عرقي 
االستيطان،  سياسة  ومواصلة  األراضي  وضم  املدنيني  ضد  وقصف 
كما  اإلمبريالية  الــدول  من  التشجيع  تلقى  التي  اجلرائم  وهــي 
والتي  املغرب،  ضمنها  املطبعة،  العربية  األنظمة  كل  من  تلقاه 
االحتاد  عضوية  من  الصهيوني  الكيان  متكني  عن  الدفاع  يف  جتلت 
االفريقي كعضو مراقب. ويف مقابل ذلك تعبر اللجنة اإلدارية عن 
أبرز  ولعل  املتواصل  كفاحها  يف  الفلسطينية  باملقاومة  اعتزازها 
األسرى  عليها  أقدم  التي  البطولية  احلرية  نفق  عملية  عناوينه 

الستة؛ الفلسطينيون 

اجلزائرية  والدميقراطية  احلقوقية  للحركة  مساندتها     .3

التي  للمطالب  تبنيها  بسبب  واضطهاد  قمع  من  له  تتعرض  ما  ضد 
التي  السلمية  االحتجاجات  يف  ومشاركتها  الشعبي  احلراك  رفعها 
مع  تضامنها  عن  خاص  بشكل  ــة  اإلداري اللجنة  وتعبر  ينظمها، 
جائر،  قضائي  بقرار  حلها  مت  التي  شباب"  ــ  عمل  ـ  "جتمع  جمعية 
السجون  يف  الزالوا  الذين  السياسيني  املعتقلني  من  العشرات  ومع 

بعد محاكمات انتفت فيها كل معايير احملاكمة العادلة؛

للزعيم  احلرية  أجــل  من  الدولية  احلملة  يف  انخراطها     .4
بخصوص  محايد  بتحقيق  واملطالبة  أوجــان،  اهلل  عبد  الكردي 
الشروط الاإنسانية العتقاله، ورفع حالة العزلة املفروضة عليه، 
السجناء  له  يتعرض  مبا  اإلدارية  اللجنة  تندد  السياق  نفس  ويف 
والتي  التركية،  املعتقات  يف  الــكــرديــات  والسجينات  ــراد  األكـ
إبرو تيمتيك، يف  استشهدت من جديد واحدة منهن وهي احملامية 
كانت  الطعام،  عن  االضراب  من  يوما   280 بعد  املاضي  غشت  شهر 

تخوضه للمطالبة بحقها يف محاكمة عادلة؛

خاص  بشكل  نسائه  ومــع  األفغاني  الشعب  مع  تضامنها     .5
حركة  استياء  إثر  معهن،  الدولية  التضامن  حلمات  ومساندتها 

طالبان من جديد على الباد واستهدافها لهن وحلقوقهن.

· عىل املستوى الوطين، سجلت اللجنة اإلدارية ما 
ييل :

1.   استنكارها للتهافت املخزي للحكومة نحو املزيد من اخليانات 
الكيان الصهيوني، يف إطار سياسة  اتفاقيات مع  املتجلية يف توقيع 
بها  أطلقت  والتي   ،2020 دجنبر  يف  بدأت  التي  الرسمي  التطبيع 

احلكومة اجلديدة عملها، وبئس االنطاق ؛

ومتكني  ومحايد  نزيه  حتقيق  بفتح  للسلطات  مطالبتها      .2
بشأن  عنه،  املترتبة  املعلومة  يف  احلق  من  واملواطنات  املواطنني 
بتطبيق  هواتف  استهداف  من  الدولية  الصحافة  تداولته  ما 
بيكاسوس اخلاص بالتجسس على احلياة اخلاصة للناس، وبتمكني 
الصحفي  التقرير  يف  جاء  ما  بخصوص  املعلومات  من  العام  الرأي 
التقرير،  حسب  تهم،  والتي  بندورة"  "أوراق  املسماة  العملية  حول 
ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي، وهمت العديد من الشخصيات 

العمومية ضمنها شخصيات مغربية؛

التشريعية  شتنبر   8 انتخابات  عرفته  مبــا  تنديدها     .3
أعضاء  بانتخاب  اخلاصة  أكتوبر   5 وانتخابات  واجلهوية،  واحمللية 
مجلس املستشارين، من مس خطير بنزاهتها، سواء باعتماد لوائح 
باإلشراف  الداخلية  وزارة  وانفراد  سامتها،  يف  مشكوك  انتخابية 
واملرشحني/ الناخبني/ات  ذمم  وشــراء  املال  توزيع  عبر  أو  عليها، 
التصويت  محاضر  تسليم  وعــدم  التصويت  مكاتب  واحتال  ات 
النهج  حزب  ومنع  وللماحظني/ات،  املشاركة  األحزاب  ملمثلي/ات 
رأيه  عن  التعبير  يف  حقه  من  لانتخابات  املقاطع  الدميقراطي 
الفساد  العام...وسيادة  الشارع  يف  أو  العمومي  اإلعــام  يف  ســواء 
التزوير  فيها  مبا  املتعددة،  واخلروقات  والرشوة  املــال  واستعمال 
والعنف، والتحكم التام يف العملية من طرف أجهزة وزارة الداخلية 
املزيد  لتمرير  كوسيلة  السلطة  تريدها  التي  احلكومة  إلخــراج 
البصيص  على  واإلجهاز  املتوحشة،  النيولبرالية  السياسات  من 
العقاب  من  اإلفات  وتكريس  والنقابية،  احلقوقية  املكتسبات  من 
أعيد  الذين  فساد  ملفات  يف  املتورطني  املنتخبني  عــدد  بحكم 
املنتخبة  املؤسسات  من  عدد  رئاسة  تقلدوا  من  ومنهم  انتخابهم 

...الخ

للحركة  مخاطب  غياب  يشكل  أن  من  القلق  عن  تعبيرها     .4
اإلنسان  حقوق  وزارة  عن  التخلي  بعد  ــ  احلكومة  يف  احلقوقية 
على  التراجعات  من  للمزيد  مؤسساتيا  مدخا  ــ  املدني  واملجتمع 
تكريس  خال  من  احلقوقية  باحلركة  املسؤولني  عاقة  مستوى 
املستوى  على  ســواء  طرفهم،  من  مطالبها  تلقاه  الــذي  التجاهل 

التشريعي او العملي.

السلطات  طرف  من  السياسي  لاستغال  الصارخة  إدانتها     .5
أي  خارج  بها  العمل  استمرار  يتم  التي  الصحية  الطوارئ  لقوانني 
العمومية  الساحات  إلفراغ  كذريعة  استعمالها  ويتم  قانوني،  إطار 
املطالب  وقمع  التعبير،  من  احلرة  األصــوات  ومنع  االحتجاج،  من 
ــة  اإلداري اللجنة  وجتــدد  الــكــرمي،  والعيش  احلرية  يف  الشعبية 
تعرض  التي  السلمية  االحتجاجية  احلركات  ملختلف  مساندتها 

املشاركات واملشاركون فيها للقمع واالعتقال واحملاكمات الظاملة؛

6.   مطالبتها السلطات بجعل حد ألي استغال لعملية التلقيح 
حسب  بينهم  والتمييز  املواطنني  ابتزاز  يف  اختيارية،  تعتبر  التي 
أولياء  قرار  بسبب  الدراسة  من  األطفال  وحرمان  منها،  موقفهم 
يف  عليها  منصوص  غير  عقوبات  وفرض  تلقيحهم،  بعدم  أمرهم 
أي نص قانوني، على املواطنات واملواطنني، مما يعد انتهاكا صارخا 

للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية؛

املدرسي  الدخول  فيها  مت  التي  املتردية  للشروط  شجبها     .7
العمومي،  التعليم  ملنظومة  البنيوية  األزمة  ولتعمق  السنة،  لهذه 
وعدم وجود أي إرادة سياسية للنهوض به، وإمعان الدولة يف تعميق 
هشاشة  تكريس  عبر  التعليم  ورجــال  لنساء  املتدهورة  األوضــاع 
التعليم  ــودة  ج على  بالضرورة  تنعكس  التي  املهنية  أوضاعهم 

العمومية؛ واملدرسة 

املرافقني  غير  املغاربة  األطفال  بأوضاع  العميق  انشغالها     .8
احلقوقية  للحركة  شكرها  عن  معبرة  إسبانيا،  يف  املتواجدين 
السلطات  مطالبة  جانبهم،  إلى  املتميز  وقوفها  على  اإلسبانية 
اعتداءات  بوقف  خاص،  بشكل  احملتلتني،  ومليلية  بسبتة  احمللية 
فيهما،  املتواجدين  املرافقني  غير  املغاربة  األطفال  على  قواتها 

ومعاقبة مرتكبي مختلف اجلرائم ضدهم كيفما كانوا؛

9.   وقوفها باستنكار شديد لتزايد خطورة العنف املمارس ضد 
النساء والذي يؤدي إلى انتهاك حقهن يف احلياة، يف ظل غياب إرادة 
سياسية حقيقية إليجاد خطة مندمجة تأخذ جميع أبعاده هذه 
اآلفة بعني االعتبار، مبا يضمن حق النساء غير قابل للتصرف يف 
األمن واألمان وجعل حد للعنف اجتاههن الذي يعتبر أقسى أشكال 

التمييز الذي ينتج عنه انتهاك لكافة حقوقهن اإلنسانية.

10.             تعبيرها عن مساندة جميع أسر األطفال والطفات 
تشجعه  الــذي  االغتصاب،  جرائم  ضمنه  ومــن  العنف،  ضحايا 
املتورطني يف تلك اجلرائم، من خال األحكام  التساهل مع  سياسة 
انتهاكا  العقاب يف حاالت كثيرة، مما يشكل  املخففة، واإلفات من 
حقوق  اتفاقية  يف  املتضمنة  اللتزاماتها  الدولة  طرف  من  سافرا 
ضد  احلقوقية  للحركة  عاجا  حتركا  يستوجب  ما  وهو  الطفل، 

هذا الواقع املتردي للطفولة ببادنا؛

11.             متابعتها باستنكار شديد لألوضاع املأساوية للعمال 
تدبير  سوء  بسبب  الشغل  فقدوا  الذين  واملستخدمني  والعامات 
اجلائحة من طرف السلطة، والذين يقدرون مبئات اآلالف، خاصة 
لتوفير  او برامج خاصة  تام ألي دعم  السياحة، يف غياب  يف قطاع 
األضرار  جبر  من  ميكن  مبا  تعويضهم  أو  لهم،  جديدة  شعل  فرص 

التي حلقتهم ؛

12.             تعبيرها عن التضامن مع املؤرخ والناشط احلقوقي 
خارج  السفر  من  تعسفي  منع  من  له  تعرض  فيما  منجب  املعطي 
الصحي،  وضعه  تدهور  بسبب  للعاج  امللحة  حاجته  رغم  الباد، 
صارخا  وانتهاكا  البدنية  وسامته  حلياته  تهديدا  يعد  ممــا 

حلقوقه املدنية؛

13.             وجتدد اللجنة اإلدارية مساندتها للصحفي معتقل 
االستئنافية،  محاكمته  انطلقت  الذي  الريسوني  سليمان  الرأي، 
حكم  من  الصحفي  هذا  له  تعرض  ما  تصحيح  إلى  القضاء  داعية 
احملاكمة  معايير  كل  منها  غابت  محاكمة  بعد  ضده  صــادر  جائر 
سراح  بإطاق  وتطالب  حضورها،  من  حتى  حرم  والتي  العادلة، 
كافة النشطاء املعتقلني من ضمنهم معتقلي حراك الريف، وجميع 
الذين  الراضي،  عمر  الصحفي  مقدمتهم  ويف  واملدونني،  الصحفيني 
إدانتها  عــن  خــاص  بشكل  تعبر  كما  ظلما،  السجون  يف  الزالـــوا 
لاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط الفبرايري نور الدين 
أبو علني مطالبة بإطاق سراحهما، وشجبها  العواج واإلمام سعيد 
يف  اجلمعية  ومناضات  مناضلو  لها  يتعرض  التي  املتابعات  جلميع 
للجمعية  املمنهج  االستهداف  ضمن  تدخل  والتي  الفروع   مختلف 
املغربية حلقوق األنسان، واحملاكمات واملتابعات التي تطال العديد 
من  والعديد  التعاقد،  عليهم  املفروض  واالساتذة  االستاذات  من 
يف  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  مناضلي 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  مناضلي  وبعض  املناطق،  مختلف 

السابقني الذين يتابعون بناء على مذكرات بحث قدمية.

يف دورة "املحاميات واملحامني املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان":

اللجنة اإلدارية ل AMDH تدعو للنضال الوحدوي للتصدي للهجوم عىل الحقوق والحريات 



العدد :430   5
من 26 أكتوبر إلى 1 نونبر  2021 الرأي 

يعيش العالم على وقع تفشي جائحة كورونا على املستوى 
عامليا  نسمة  مليون   235,17 من   أكثر  أصيب   حيث   العاملي 

بينما وصل عدد الوفيات ما يناهز 4 مايني و937712 وفاة.

يف املقابل أعلنت منظمة الصحة العاملية بتقريرها أن معدل 
اإلصابة يستمر يف االنخفاض و قد انخفض بنسبة 9 يف املئة 
خال سبعة أيام بينما انخفض عدد الوفيات مبقدار 4 يف املئة 
2 يف املئة  , بينما ارتفع معدل الفتك بأروبا و إفريقيا بنسبة 

مقارنة مع االسبوع املاضي.

الصحة  التطعيم فقد صرحت منظمة  فيما يخص عملية 
من   10٪ بتحصني  "قامت  فقط  أفريقية  دولة   15 إن   ، العاملية 

سكانها بشكل كامل ضد فيروس كورونا اجلديد".

من   60٪ من  أكثر  بتطعيم  وموريشيوس  سيشيل  قامت 
الصحة  منظمة  أصدرته  بيان  يف  وجاء  كامل.  بشكل  سكانها 
املغرب  أن  اخلميس  يوم  اإلنترنت  على  موقعها  على  العاملية 
والرأس  القمر  وجزر  تونس  وكذلك   48٪ بنسبة  بعده  يأتي 

األخضر بأكثر من 20٪.

أكملت إيسواتيني تطعيم ٪16 من سكانها ، بوتسوانا )13٪( 

، زميبابوي )٪13( ، جنوب إفريقيا )٪13( ، موريتانيا )٪12 من 
ورواندا   )11٪( االستوائية  غينيا   ،  )11٪( ليسوتو   ، امللقحني( 

)٪10( بحسب نفس املصدر.

شتنبر   30 أن  كذلك  العاملية  الصحة  منظمة  ذكــرت  كما 
البلدان  فيه  تصل  أن  يجب  الذي  النهائي"  "املوعد  كان   2021
إلى الهدف العاملي ملنظمة الصحة العاملية املتمثل يف التحصني 

.Covid-19 الكامل لـ ٪10 من سكانها ضد

 60 أن  العاملية  الصحة  ملنظمة  األفريقي  الفرع  ذكر  كما 
مليون شخص مت حتصينهم بالكامل يف إفريقيا ، وهو ما ميثل 
ما يزيد قليًا عن 4 ٪ من سكان القارة. واجلدير بالذكر أن ما 

يقرب من ٪90 من الدول الغنية قد حققت هذا الهدف.

متديد حالة الطوارئ ابملغرب
يوم  من  ابــتــداءا  أنــه  اجلديدة  املغربية  احلكومة  أعلنت 
التلقيح"  ــواز  "ج اعتماد  سيتم   ،2021 أكتوبر   21 اخلميس 
واملدن،  التنقل بني اجلهات  أثناء  إبرازه  كشرط حصري يجب 

واعتماده كوثيقة للسفر إلى اخلارج...

بني  بالتنقل  لألشخاص  "السماح  التدابير  هذه  وتشمل 

شريطة  العمومية،  أو  اخلاصة  النقل  وسائل  عبر  األقاليم، 
إبراز جواز التلقيح، واعتماده كوثيقة للسفر إلى اخلارج وإلغاء 
رخصة التنقل املسلمة من طرف السلطات احمللية املختصة يف 

هذا الشأن".

املواطنني  ــراز  "إب ضــرورة  على  احلكومي  القرار  ينص  كما 
واخلاصة،  العمومية  اإلدارات  إلــى  للدخول  التلقيح  جــواز 
واحملات  املغلقة  والفضاءات  واملقاهي  واملطاعم  الفنادق  وأيضا 

التجارية وقاعات الرياضة واحلمامات العمومية".

يف  التدريجي  "التراجع  على  بناء  جاء  القرار  أن  وأوضحت 
من  املتخذة  التدابير  بفضل  كورونا  بفيروس  اإلصابة  منحى 
العلمية  اللجنة  لتوصيات  وتبعا  العمومية،  السلطات  طرف 

والتقنية".

الطيران  شركات  من  العديد  املغربية  احلكومة  أبلغت  كما 
الرحات اجلوية سيتم  بأن  البريطانية  السياحية  والرحات 
تعليقها بدءًا من األربعاء 21 أكتوبر وحتى إشعار آخر. كما مت 

تعليق الرحات اجلوية بني املغرب وأملانيا وهولندا.

عزيزة الرامي 
مستجدات الحالة الوبائية باملغرب

العدد اإلجماليالحاالت الجديدة
424944076الحاالت المؤكدة

614606الوفيات
400924009المتعافون

5461الحاالت النشطة

جدول : الوضع الوابيئ ابملغرب 
بتاريخ 23 أكتوبر2021

عدد اإلصاابت و توزيعها حسب 
الجهات

تشير املعطيات الرسمية للحالة الوبائية باملغرب النخفاظ 
يف  نسبي  تقدم   حتقيق  و  االصابات  و  الوفيات  بعدد  مستمر 
بتاريخ  جديدة  حالة   424 تسجيل  مت  حيث  التلقيح  عملية 

6 حاالت وفاة فيما ال يزال عد احلاالت  23 أكتوبرو تسجيل 
النشطة مرتفعا و قد بلغ  5461 بزيادة 18 حالة و قد مت إجراء 
الفتك  معدل  أما  إصابة.  حالة   424 بينها  من  اختبارا   17194
 24 و فيما يخص معدل االصابة خال  املئة  1,5 يف  بلغ  فقد 
التراكمي  االصابة  مؤشر  بلغ  و  املئة  يف   1,2 بلغ  فقد  ساعة 

2583 لكل 100 ألف نسمة 

فيما يخص احلاالت احلرجة و اخلطيرة فقد بلغ عددها 
باملجموع   347 ل  لتصل  حالة   40 أكتوبر   22 اجلمعة  بتاريخ 

هو  اخلتراقي  االصطناعي  التنفس  حتت  االشخاص  عدد   ,
ملء  معدل  وصــل  و  213حــالــة  االصطناعي  التنفس  أمــا   21
6,6 يف املئة حسب  19 نسبة  أسرة االنعاش املخصصة لكوفيد 

البيانات الرسمية لوزارة الصحة املغربية.

يعود  االصابات  انخفاظ  أن  نشير  املعطيات  من  انطاقا 

غير  أغلبها  تكون  التي  و  االختبارات  عدد  النخفاظ  أساسا 
حسب  درهم   400 االختبار  إجــراء  ثمن  يبلغ  حيث  مجانية 

باغ رسمي لوزارة االقتصاد و املالية.

كما تشير اإلحصائيات أن جهة الدار البيضاء سطات حتتل 
املرتبة االولى فيما يخص معدل االصابة )170( و تليها جهة 
الرباط سا قنيطرة )163( ثم جهة طنجة تطوان احلسيمة 
األخير  املركز  أما   )19  ( الشرقية  اجلهة  الرابه  املركز  و   )26(

فهو جلهة سوس ماسة )2(.

اللقاح و عملية التطعمي ابملغرب

أعلنت وزارة الصحة املغربية بأن "احلملة الوطنية للتلقيح 
قبل  من  واسعا  وجتاوبا  إيجابية  دينامية  بدايتها  منذ  تعرف 
بإجراءات  واملواطنني  املواطنات  إباغ  "سيتم  وأنه  املواطنني"، 
الفئات  وكـــذا  الثالثة،  اجلــرعــة  مــن  االســتــفــادة  وكيفيات 

املستهدفة". و دعت كل املواطنني/ات لانخراط يف العملية.

كما أعلنت أنه ميكن احلصول على جواز التلقيح املؤقت بعد 
25 أكتوبر  تلقي احلقنة االولى من اللقاح ابتداءا من االثنني 
التلقيح  جــواز  علة  احلصول  بإمكانهم  يكون  أن  على   2021
الكامل بعد تلقيهم اجلرعة الثانية و جواز التلقيح احملني بعد 
تلقيهم  على  أشهر  ست  مرور  بعد  أي  الثالثة  اجلرعة  تلقيهم 

اجلرعة الثانية.

املستفدين/ات  فنفعدد  عدد  فأن  الصحة  وزارة  بحسب  و 
من اجلرعة االولى للتلقيح بتاريخ 23 أكتوبر 2021 قد بلغ ما 
االجمالي  العدد  وصل  الثانية  اجلرعة  أما   23623502 يناهز 

.21419613
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السياسية

سلطة الشعب يف مواجهة السياسات الطبقية السائدة

الفاعلني واملهتمني حول مآالت املشهد  العديد من  يتساءل 
منتظرة؟وذلك  عميقة  حتوالت  من  املغرب،وهل  يف  السياسي 
األولى  اجلدال:احلقيقة  تقبان  ال  واضحتني  حقيقتني  بفعل 
وهي االعتراف الرسمي بالفشل الكامل للمسار التنموي الذي 
تدبيرها  يف  واقتصادية  سياسية  عقيدة  الدولة  منه  جعلت 
الوعي  ذلك  فهو  الثانية  احلقيقة  العام.وأما  الشأن  لقضيايا 
الشرعية  منح  برفضها  الشعبية  الطبقات  أوساط  يف  املتنامي 
التجارب  يف  املتورطة  املخزنية  ــزاب  واألح السياسي  للنظام 
الرجعية  واألصولية  املخزنية  بشقيها  السابقة  احلكومية 

احملسوبة على دوائر االسام السياسي.

هكذا يتطور الصراع يف بادنا بني ارادتني متناقضتني:ارادة 
للكثلة  الطبقية  املصالح  على  احلفاظ  وارادة  اجلذري  التغيير 
التي  نخبها  وجتديد  عناصرها  بتغيير  السائدة  الطبقية 

تكلست يف دوائر املخزن.

ومن ذلك أن كانت االنتخابات األخيرة 8 شتنبر التي جمعت 
الترابية  اجلماعات  وانتخابات  التشريعية  االنتخابات  بني 
محلية،اقليمية،وجهوية،لتكتمل بانتخاب مجلس املستشارين  
يف  5 أكتوبر  2021 والتي خضعت لنفس املنطق:اخضاع العملية 
الفردي،قوانني  واحلكم  االستبداد  يكرس  ممنوح  لدستور 
منظمة لانتخابات على أرضية نفس اللوائح القدمية املطعون 
مبا  ذلك  وغير  العتبة  بالغاء  انتخابي  وقاسم  مصداقيتها  يف 
العملية والتحكم فيها ويف نتائجها بشكل  يساعد على ضبط 
النتائج  على  تتستر  الداخلية  وزارة  ظلت  ذلــك  مسبق.ومع 
وضمان  اللعبة  انهائها  بعد  حتى  ــام  واالرق واحملاضر  الكاملة 
عدم طعن املشاركني من األحزاب التي لم يطعن أحد منها مبا 
شاب العملية من تشويه ومهازل تفقأ األعني...بالرغم من هذا 
واألرقام  امللغاة  األصوات  نسبة  الداخلية،على  كله،وبتحفظ 
عدد  أي  الناخبة  الكثلة  عدد  أن  نعرف  كنا  احلقيقية.فاذا 
املواطنات واملواطنني الذين يحق لهم املشاركة )ما فوق 18سنة( 
يساوي 25مليون و200ألف نسمة.كما نعرف أن عدد املسجلني 
غياب  يف  كــان  البعض  تسجيل  نسمة)رغم  17,5مليون  بلغ 
بلغ  املصوتني  عدد  أن  أيضا  العلم  املعنيني(.مع  طلب  وبــدون 
8,8مليون صوت.بقي لنا أن نعرف عدد األصوات امللغاة املتستر 
عليها من طرف القائمني على العملية ووزارة الداخلية،وميكننا 
تقدير هذا الرقم مقارنة مع االنتخابات قبل السابقة الذي بلغ 
حوالي 1.6مليون صوتا ملغاة.نستنتج أن نسبة املشاركة بالكاد 
تقترب من 30يف املائة.وبهذا لم يربح النظام السياسي الرهان 
بأحزاب  والدفع  املشاركة  نسبة  من  الرفع  يف  املتمثل  املــزدوج 
السيطرة على  االحرار،البام واالستقال يف مراتب متكنها من 
على  املقاس،تشتغل  على  حكومة  وتشكيل  بغرفتيه  البرملان 

تصؤيف النموذج املخزني القدمي اجلديد.

اندحار رهان املخزن عىل اكتساب الرشعية 
الشعبية:

بالرغم من أن اللعبة شبه محسومة مسبقا،بقي الرهان على 
اعطائها أقصى ما ميكن من القابلية يف األوساط الشعبية حتى 
تكون املشاركة برقم يفوق الستني باملائة على األقل للتباهي 
يسمى  ما  حتفيز  أخــرى  جهة  الدولي،ومن  املنتظم  أمــام  بها 
املستقلة  الغعاليات  من  نخب  واستققطاب  الصغيرة  احــزاب 
املشاركة.هذا  يف  تتردد  أو  تتحفظ  كانت  بعدما  واستدماجها 
املشترك  القاسم  واعتماد  العتبة  شرط  رفع  به  جاء  التحفيز 
على قاعدة عدد املسجلني يف اللوائح وليس على قاعدة عدد 

املصوتني.فضا على اجلمع بني االنتخابات احمللية التي غالبا 
أكثر مشاركة واالنتخابات التشريعية...

حزب  يقودها  كان  التي  وحكومته  السياسي  النظام  خسر 
من  بالرفع  املبشر  كان  الــذي  األخير  والتنمية.هذا  العدالة 
املشاركة واملخلص من رتابة املشهد السياسي،والذي كان مصيره 
الفشل والسقوط يف جميع الرهانات.لم يكن النظام السياسي 
القدمي  املخزني  للعرض  املقاطعة  الكبيرة  االرقام  تلك  يتوقع 
هي  واضحني  ومعنى  ــة  دالل له  املقاطعة  حجم  اجلــديــد.ان 
عزلة النظام واألحزاب التي تكرس نفس العاقات املشوهة.ان 
الشرعية الشعبية وسام يفتخر به النظام الوطني الدميقراطي 

الذي يجعل كل املقدرات لفائدة الشعب وحتت سيادته الكاملة 
السياسي،االقتصادي  املصير  تقرير  يف  حلقه  كامل  وباحترام 
أنه  هو  السياسي  النظام  فيه  جنح  والثقايف.ما  واالجتماعي 
واملؤسسات  سياسية  مقاوالت  مجرد  الى  االحــزاب  حول  فعا 

مجرد هياكل لشرعنة الفساد والتاعب باملال العام.

حكومة الرأمسال املتوحش وتحدايت الحركة 
االجمتاعية

من  ليس  أحــزاب  من  احلكومة  تتشكل  أن  مفاجئا  يكن  لم 
بينها سوى من يزكي السياسات القائمة للنظام القائم.ولم يكن 
ما سمي بالتصريح احلكومي سوى تفصيا واعانا رسميا على 
اجلديد"  التنموي  "النموذج  تصريف  حلكومة  جامحة  ارادة 
أن تكون لها الصفة  الذي جاءت به جلنة منوسى امعينة دون 
تنفيذية  خطة  عبارة  منوذج  شرعية،وهو  أية  أو  الدستورية 

العاملية بهدف  املالية لألمبريالية  املؤسسات  لبرامج وتوصيات 
الطبيعية  الثروات  منابع  كل  جتفيف  التبعية.وبهدف  تعميق 
لتغطية حاجة الصناعات املتطورة الى املواد األولية والطاقية.
العاملة  الطبقة  وتسخير  البشرية  الثروات  انهاك  على  فضا 
ملسلسل االستغال املوحش يف شروط ال انسانية،توفر القوانني 
تنظيم  من  العمالية  املنظمات  لقمع  املناسبة  األرضية  احمللية 
تقدم  والعمال.فيما  العامات  حقوق  أجل  من  مناضلة  حركة 

للرأسمال واملستثمرين كل التسهيات املالية بسخاء كبير...

مرحلة  ستواجه  االجتماعية،  احلركة  أن  مؤكدا  بات  لقد 
قاسية مع هذه السياسات الطبقية.ليس ألنها سياسة جديدة 
بل ألنها تعميق لألزمة البنيوية وسياسات احلكومات املتعاقبة 
هذه  حدة  من  زادت  الشكلي.وقد  االستقال  منذ  بادنا  على 
العالم جراء جائحة كوفيد19- ومخلفاتها  األزمات ما يعيشه 

على البلدان التابعة ويف مقدمتها املغرب.

الهجوم  أمـــام  النقابية،يتصاعد  املــركــزيــات  واجـــب  ان 
أي  من  واكثر  اليوم  دورها  أصبح  املكتسبات.بل  على  املتواصل 
التاريخ  سيتجاوزها  واال  وجودها  مبرر  يف  مضى،حاسما  وقت 
ذات  تنظم  بدائل  عن  بالبحث  العمالية  القوى  وتهجرها 
قلب  ويف  املرحلة.  ملتطلبات  يستجيب  مبا  العاملة  الطبقة 
املعركة،يتجلى الدور احملوري للمناضات واملناضلني املاركسيني 
وأهمية  املغربية  العاملة  للطبقة  التاريخي  بالدور  املتقتنعني 
العمل النقابي كأداة ملمارسة الصراع يف الواجهة االقتصادية...

ال بديل عن النضال الشعيب املنظم:
القائمة،كانت  باالظافة الى منظمات النضال الدميقراطي 
احلراكات الشعبية واجهة قائمة الذات يف التصدي للهجومات 
خالها  من  تريد  كانت  هوجاء  حرب  يف  الدولة  قادتها  التي 
الضرب املميت لألصوات الرافضة للسياسات املخزنية.وبالنظر 
الضروري  من  احلراكات،بات  هذه  حققته  الذي  الهام  للتراكم 
وتطويرأشكالها  نضالها  يف  باالنخراط  دعمها  على  العمل 
النظام  بطبيعة  االجتماعية  مطالبها  ــط  ورب التنظيمية 
السياسي ورهان التغيير اجلذري.هذا ما يطرح على املناضلني 
وإلى  الذاتية  قواها  على  االعتماد  إلى  اجلماهير  تلك  توجيه 
الذاتية  والتنظيمات  األدوات  كل  وإبــداع  خلق  يف  اإلنخراط 
ما  منها  ســواء  اجلماهير  تلك  اهتمام  مجاالت  لكل  املناسبة 
قضايا  او  اجلزئية  او  الفئوية  او  القطاعية  بالقضايا  يتعلق 
على   العمل  وطنيا.وضرورة  او  جهويا  او  محليا  العام  الشأن 
تشجيع  وتطوير تلك التنظيمات حتى تكتسب القوة واملناعة 
انويه متارس  نكوص، لتصبح  أو  اختراق  من كل  ذاتها  وحتصن 
القوى  كل  على  وتفرض  سلطتها  اجلماهير  تلك  خالها  من 
السياسية وغيرها أن تأخذ رأيها بعني االعتبار وتتعامل معها 
كإطارات لها موقفها احلاسم يف القضايا املطروحة. وبانخراط 
هذه  مثل  يف  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  مناضلي 
الشيوعية،  التجربة  دروس  أهم  ألحد  وجتسيدهم  اإلطارات 
واملتمثل يف كون "املربي نفسه يف حاجة إلى تربية"، يستطيع 
احلزب أن يبني خطا سياسيا جماهيريا حقيقيا، وان يحظى 
بثقة تلك اجلماهير، وان تصبح له كل عوامل الثقة والريادة وان 
يستحق صفة الطليعية داخل املجتمع، وان يقود عملية تثوير 
من  النضال  قيادة  العاملة  الطبقة  تتبوأ  وان  اإلنتاج،  عاقات 
اجل مجتمع تتحقق فيه الدميقراطية والعدالة االجتماعية، 
اشتراكي تنعدم  إلى مجتمع  االنتقال  مجتمع وضع على سكة 

فيه عاقات االستغال الطبقي.

رشيد الزروالي

لقد ابت مؤكدا أن 
الحركة االجمتاعية، 

ستواجه مرحلة قاسية 
مع هذه السياسات 
الطبقية.ليس ألهنا 

سياسة جديدة بل ألهنا 
تعميق لألزمة البنيوية.
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نتيجة  هو  الشعوب،بينما  على  محتوما  قدرا  الفقر  ليس 
على  تترتب  التي  واملجالية  الطبقية  للفوارق  طبيعية 
الفقر  تراكم  السائدة.فكلما  النيوليبرالية  السياسات 
العالم. أنحاء  باقي  يف  الفقر  وتعمق  اال  العالم  من  ركن  يف 
عدد  بتكاثر  مخيف  بشكل  األرقــام  املغرب،تتصاعد  يف 
باملدن.ذلك  حتيط  التي  الفقر  أحزمة  وانتشار  الفقراء 
أهداف  من  لها  ليس  ومخططات  وبرامج  قوانني  تسييد  أن 
يف  واغراقها  الشعبية  الطبقات  على  اخلناق  تشديد  سوى 

ثانية  جهة  ومن  جهة  االستهاك،من  وقروض  السكن  ديون 
تسريحا  كبيرة  أعــداد  وتسريح  العاملة  الطبقة  تشريد 
الشغل  يف  الهشاشة  الى  باالظافة  فرديا.هذا  أو  جماعيا 

كرها. واملفقرين  الفقراء  دائرة  من  توسع  التي 
وتــقــارب  الفقر  ملف  الــدميــقــراطــي  النهج  جــريــدة  تفتح 
ــع هــذه  ــا م ــراءن ــب مــتــعــددة،نــتــرك ق ــوان ــن ج الــظــاهــرة م

امللف.      محاور  من  اجلادة  املساهمات 

مزيدا من االستبداد والتبعية،مزيدا من الفقر والهشاشة

الفقر وإعادة إنتاجه باملغرب
أم  السياسية؟  البنيات  الســتــبــداد  نتيجة  الفقر  هــل 
والنمو  الدميوغرايف  النمو  بني  الــتــوازن  لعدم  نتيجة  انــه 
تتبيث  أسلحة  ــم  أه ــد  اح الفقر  ظــل  ــاذا  وملـ االقتصادي؟ 

السلطان؟ 

األدبيات  يف  املتبلور  للفقر،  املعاصر  للتعريف  االحتكام  إن 
األخاقي  الداللي  احلقل  يف  ــزالق  االن يجنبنا  احلقوقية 
وال  والفلسفية  الدينية  األحكام  عن  كثيرا  يبتعد  لم  الذي 
مع  العامة..االنبساط  على  الترفع   " السلطانية  اآلداب  عن 

العامة احلتمي. اخلاصة و االنصياع للسلطان" فالفقر قدر 

كفاية  "عــدم  على  املرتكز  التعريف  جتــاوز  من  لننطلق 
عدم  إلى  اخلدمات."  و  السلع  من  األدنى  احلد  لشراء  الدخل 
حتقيق األمن الغذائي واألمن الصحي وتدني مستوى التعليم 
و التمييز والضعف واالستبعاد االجتماعي )من العهد الدولي 

.) والثقافية  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

واالستبداد الفقر 

يف  اخلــوض  دون   ( الــرأســمــالــي  قبل  مــا  اإلنــتــاج  منــط  يف 
اإلنتاج  منط   / السوسيولوجية  املقاربتني:  إحــدى  تفضيل 
 ) اخلاص  الفيودالي  اإلنتاج  منط   / االقتصادية  أو  القائدي 
اإلنسان  فيه  اشتهر  مجتمع  يف  الزراعي،   19 القرن  مغرب  يف 
خاصة  األعيان،  طبقة  شكلت   ، األرض  ترويض  و  العمل  بحب 
إداري  املدعومة من طرف نظام  التجارية  فئة االرستقراطية 
القيمة  ذات  الزراعية  األراضي  أجود  على  مستحوذ  مخزني 

التجارية  التعامات  محور  شكلت  التسويقية،  اإلنتاجية 
كلما  املادي  التراكم  حتقيق  من  متكنت  و  أوربا  مع  املتوسطية 
القايد  منوذج  املخزن   دار  وخدام  عمال  و  القياد  نفوذ  اتسع 
العربي بن بال النجدي الزعيري الذي حتصل على  توسيع 
مما  ــات  ــزروع امل مــن  معينة  أنـــواع  واحتكار  األراضـــي  حــيــازة 
حرمان  بسبب  املدقع  والفقر  الفقر  دائرة  توسيع  على  انعكس 

الفاحني من وسيلة اإلنتاج األساسية، األرض.

وميكن أيضا أن يتقلص نفوذ القياد والعمال بسبب تضارب 
التحالف  داخــل  التناقضات  وبــروز  االقتصادية  املصالح  يف 

الطبقي املسيطر، بل ميكن أن يحتد هذا التناقض إلى درجة 
حدث  كما  السلطان  على  االنقاب  محاولة  أو  األهلية  احلرب 
مادة  جتارة  املخزن  احتكر  عندما  م   1822 ثورة  اندالع  عند 

القمح وتعبئة املراسي يف عز املجاعة واتساع دائرة الفقر.

" اإلصالح " االقتصادي والسيايس وإعادة 

الفقر. إنتاج 

داخــل  مــن  االقتصادية  األزمـــات  نتائج  عنه  أســفــرت  مــا 
التغلغل  هو   19 القرن  طيلة  االستبدادية  السياسية  البنيات 
الرأسمالي وتبني سياسات إصاحية جبائية وتنظيم وظيفة 
املــراســي ومتــويــل اإلصـــاح بــفــرض ضــرائــب جديدة  أمــنــاء 
وهي  واملواشي...(  األسواق  أبواب  وضرائب  واملكوس  )الترتيب 
خاصة  التجارية  البورجوازية  مصالح  تخدم  كانت  سياسة 
استغال  من  مزيد  على  الباب  تفتح  وكانت  األزمات  فترات  يف 

الطبقي  التحالف  دعــائــم  وتــقــوي  واحلــرفــيــني  الــفــاحــني 
الذين  العقار  ومالكي  الزوايا  أشــراف  و  القياد  إلى  وتوسعه 
تفقير  حساب  على  السمسرة  أعمال  من  الــثــروة  يراكمون 

العامة.

االستبدادية  السياسية  البنيات  نفس  على  وباالرتكاز 
على  املبني  التوسعي،  الرأسمالي  النظام  افــرز  التقليدية 
والباحث  والطبقية  االجتماعية  والتفاوتات  الــامــســاواة 
الستغال  جديدة  ومــصــادر  جديدة  ــواق  أس عن  باستمرار 
للتهدئة  سياسية  آليات  اإلنــتــاج،  تصريف  وإعـــادة  الــثــروة 
وأخرى عسكرية للقمع و الضغط على نظام املخزن التقليدي 
ليوطي  اجلــنــرال  مــذكــرات  مــن  ميدانيا  يستشف  )تــوجــه 

.) Paroles D’action

املرتكز  املبشر به مبوجب معاهدة "احلماية"  و "اإلصاح"، 
تسديد  وقروض  اإلصاح  متويل  قروض  على  املالي  الشق  يف 
القروض املفضية إلى فقدان السيادة على املداخيل اجلبائية 
العام(  والدين  االستعمار  حول  باربي  آدم  )نظرية  املخزنية 

للموتروبول.  االقتصادية  التبعية  أسس  وتتبيث 

و يف شقه الفاحي على األبحاث و الدراسات االستعمارية 
و تقارير    Le Maroc étude commerciale et agricole
وأنظمة  الــزراعــيــة  األراضـــي  تركيبة  حــول   Adolf Girod
حيث  الفرنسية  الوطنية  للجمعية  تبعت  كانت  والتي  السقي 
على  للسيطرة   1919 ابريل   27 ظهير  العتماد  األساس  شكلت 
املنتجني  املعاشي وفصل  أراضي اجلموع وفك أسس االستغال 

إنتاجهم  وتشريد وتفقير جماهير الفاحني.  عن وسائل 

الفقر  وسيادة  الثروة  تركيز  على  متفقة  ازدواجية  إنها 
االستعمارية  الدولة  إدارة  متعايشتني،  إدارتني  "أمام  وكأننا 
يف  دورهـــا  يتلخص  التي  احمللية  واإلدارة  الــقــرار،  صاحبة 
وطرقه  باملغرب  الزراعي  )االستعمار  والتنفيذ"  التطبيق 
احلكم  و  الفيودالية  بــني  الطبقي  التحالف  التغلغل،  يف 

بلكندوز( الكرمي  لعبد  االستعماري، دراسة 

الوطنية  والدولة  التبعية  الدولة  بني 

التبعية. الرأمسالية  مرض  الفقر 

 1956 سنة  بعد  االقتصادي  االستقال  شــعــارات  كانت 
وحتدثت  االقتصادي  التخطيط  سياسة  تبني  على  مرتكزة 
خال  من  الوطنية  الدولة  أسس  تبني  على  أولى  مرحلة  يف 
واإلصــاح  االجتماعية  اخلدمات  وجــودة  التصنيع  سياسة 
األمل  وكان  األمريكية.  العسكرية  القواعد  وجاء  الزراعي 
بإعادة  الفقر  لتفشي  البنيوية  األسباب  جتاوز  على  معقودا 
الدعم  لكن  مستقل.  وطني  اقتصاد  وخلق  ملستغليها  األراضي 
يف  خصوصا  يتحدث  أصبح  الطبقي  للتحالف  االمبريالي 
االنتفاضة  عقب   65/68 والثاثي   60/64 اخلماسي  املخطط 
1965 عن توجهات ليبرالية مرتكزة على تقليص  اجلماهيرية 

يتبع ص 8
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ل"احتواء  تنموي  ومشروع  االقتصاد  يف  الدولة  تدخل 
حتت  الوطني  اإلنعاش  برامج  على  ارتكازا  الفقر"  ظاهرة 
وجزء  األمريكية  اإلعانة  وبتمويل  الداخلية  وزارة  وصاية 

احمللية. اجلماعات  من  ثالث  وجزء  الدولة  ميزانية  من 

من  تعزز  قد  التبعية  الــدولــة  ظل  يف  الفقر  ترسيم  إن 
الفاحة  عن  حتدث  الذي   68/72 اخلماسي  املخطط  خال 
الفاح  منها  يستفد  لم  التي  السدود  وسياسة  التصديرية 
أيضا  تــعــزز  والـــذي  اجلــفــاف  فــتــرات  يف  خصوصا  الصغير 

مبثابة   1969 يوليوز   25 بتاريخ   1.69.25 ظهير  بصدور 
حتصني  حقيقته  يف  وهــو  الفاحية  لاستثمارات  ميثاق 

املخزنية. لألماك 

وتعمقت  املخزية  االجتماعية  السياسات  كل  فشلت  لقد 
التقومي  سياسات  مع  خاصة  الهشاشة  بانتشار  أكثر  األزمة 
تبقى  وما  الشعبية  اجلماهير  وأدت  الثمانينات  يف  الهيكلي 
ونتائج  القروض  فوائد  تسديد  فاتورة  الوسطى  الطبقة  من 
بشكل  االجتماعية  الفوارق  وتعمقت  الديون  جدولة  إعادة 
مؤشرات  مؤخرة  يف  لعقود  يقبع  املغرب  ظل  حتى  مخيف 

األممية. البشرية  التنمية 

اإلصالح  مبادرات  إىل  اإلصالح  مخططات  من 

األحزاب  برامج  يف  وجود  االجتماعية  للبرامج  يعد  لم 
املخزنية  الــبــرامــج  نفس  اجــتــرار  حيث  مــن  إال  السياسية 

ارتكزت: التي  البشرية  للتنمية  الوطنية  كاملبادرة 

من حيث األهداف على: 

ــة  ــ ــادي ــ ــص ــ ــت ــ ــني األوضـــــــــــاع االق ــ ــس ــ حت  •  
واالجتماعية.

باألحياء  االجتماعي  للعجز  التصدي   •  
خصاصا. األشد  القروية  واجلماعات  الفقيرة  احلضرية 

للدخل. املدرة  األنشطة  تشجيع   •  

ــة لــلــحــاجــيــات  ــاب ــج ــت ــى االس ــمــل عــل ــع ال  •  
إعاقة. وضعية  يف  لألشخاص  الضرورية 

الذاتيني  األشخاص  مساهمات  على  التمويل  حيث  من 
االقتصاديني. والفاعلني 

الفصل  على  يؤشر   2005 سنة  املبادرة  تنزيل  سياق  لكن   
بني مسار تدعيم أسس الدولة التبعية والساسة االجتماعية 
التضامنية  واألشكال  والتويزة  الفقيه  شرط  ستعوض  التي 
لتخفيف  تقليدي  ــوب  ث يف  حديثة  بــبــرامــج  التقليدية 
النتيجة  فكانت  األزمات.  وامتصاص  االجتماعية  الفوارق 
املساواة يف احلصول على خدمات صحية وعدم  عدم حتقيق 
يف  واحلق  التكنولوجيا  ولوج  يف  واحلق  التعليم  يف  احلق  بلوغ 
وهي  باملناخ،  املرتبطة  االقتصادية  الصدمات  من  احلماية 

أكدت  التي  البشرية  التنمية  مؤشرات  لقياس  معايير  كلها 
املبادرة  إطــاق  من  سنة   14 بعد  أي   2019 سنة  تقاريرها 
دول  كل  خلف  املائة  بعد   23 الرتبة  يف  املغرب  استمرار  على 
تقارير  حسب  البنيوية  االختاالت  وتفاقم  إفريقيا   شمال 
تقرير  منــوذج  والبيئي  االجتماعي  و  االقتصادي  املجلس 

: 2019

لألجراء. األساسية  احلقوق  انتهاك   •

ــرار الــهــدر  ــم ــت هــشــاشــة املــنــظــومــة الــتــربــويــة واس  •
املدرسي.

صحية  منظومة  ظل  يف  ناجعة  غير  صحية  تغطية   •
متكافئة. وغير  ضعيفة 

10000 نسمة  7.04  طبيب لكل  سجل التقرير أيضا توفر 
النقص  إلى  باإلضافة  نسمة   10000 لكل  سرير   10,07 و 
الصحي. االستقبال  وبنيات  الصحية  التجهيزات  يف  الكبير 

لنا  لتوضح    RAMED الصحية  التغطية  مبادرة  تأتي  ثم  
أساسيني: معطيني 

الذي  الراميد  نظام  يف  املسجلني  مجموع  من    94% أن     •
فقر. وضعية  يف  هم   2012 سنة  انطلق 

تكلفة  استمرار  بسبب  للنجاعة  النظام  هذا  افتقار   •
الصحية. للمؤسسات  املالي  التحويل  وعدم  األسر 

الفقر. وتكريس  املال  الرأس  جتديد 

واحلكومة؟  الوزراء  ملجلسي  املخزني  النظام  سيحتاج  هل 

حكومة  بتنصيب  ــوج  تـ ــعــربــي  ال ــربــيــع  ال قـــوس  قــفــل 
جيا  ستطلق  والتي  بامتياز  االحتكارية  املالية  للسياسات 
لها  رصد  وان  سبق  االجتماعية  احلماية  برامج  من  جديدا 
االحتكاري  املال  الرأس  مكانة  تعزيز  مقابل  استثماريا  مبلغا 
وحضوره  صادراته  وتعزيز  الضريبي  اإلعفاء  من  واستفادته 

املغرب. خارج  االستثماري 

األصول  ذات  االحتكارية  البورجوازية  لهذه  سبق  كما 
املنتجات  بعض  تسويق  احتكار  من  استفادت  أن  الزراعية 
التي شكل ارتفاع أسعارها عبئا إضافيا على القدرة الشرائية 

الفقر.  دائرة  وتوسيع 

لقراءة فقط احملور األول للبرنامج احلكومي 2021/2026 
: وخصوصا   " االجتماعية  الدولة  ركائز  تدعيم   " حول 

العاملني. جلميع  االجتماعية  احلماية  ضمان   •

النشيطني. لغير  الصحية  التغطية  تعميم   •

العمالية  والتسريحات  االحتياطيني  العمال  جيش  وأمام 
املنظومة  وتــرهــل  الــدعــم  مــن  الباطرونا  اســتــفــادة  مقابل 
سوسيو  ووضع  البشرية  املوارد  يف  الكبير  والنقص  الصحية 
املرتكزة  النيوليبرالية  السياسات  يف  مندمج  اقتصادي 
األجــور  كتلة  وتقليص  االقتصادية  التبعية  تعميق  على 
يف  خصوصا  االجتماعية  النفقات  من  التخلص  والتزامات 
وفيات  مؤشرات  من  أدنى  حد  بلوغ  وعدم  والتعليم  الصحة 
السكانية  السياسة  وفشل  الــوالدة  أثناء  والنساء  األطفال 
والفقر  الفقر  خط  وارتفاع  الائق  السكن  توفير  بلوغ  وعدم 
كيف  التبعية  البورجوازية  السياسات  مخلفات  أمام  املدقع، 
طرف  مــن  املــدعــومــة  االحتكارية  الــبــورجــوازيــة  حلكومة 
مصدر  وبــأي  االجتماعية؟  الــدولــة  أســس  تضع  أن  املخزن 

يل؟ للتمو

خدمة  حجم  أن  علما  املالية  املؤسسات  من  االقــتــراض 
أو  اخلام  الداخلي  الناجت  من   %  90 من  أزيد  بلغ  قد  الدين 
مدروس  ضريبي  إصاح  إطار  يف  الضرائب  قيمة  من  بالرفع 
موارد  مع  والتعاقد  العمومية  الصحية  املؤسسات  ببيع  أو 

املتقاعدين؟ مع  التعاقد  أو  أجنبية  بشرية 

وتقليص  للثروة  العادل  التوزيع  إمكانية  هنا  اذكــر  لم 
وفرض  الفاحني  على  األراضي  وتوزيع  األجور  بني  الفوارق 
االحتكاري  ــال  امل ــرأس  ال مهام  الن  الــثــروة،  على  الضريبة 
قوى  إلــى  االجتماعي  اإلنتاج  فائض  من  جــزء  حتويل  هو 
الفقر.  وعوملة  البروليتاريا  تنامي  وبالتالي  جديدة  إنتاجية 
التفقير  من  ملزيد  االستعداد  سوى  املغربي  الشعب  على  فما 

والتهميش.

تمتة مقال الفقر وإعادة إنتاجه ابملغرب

وأمام جيش العمال 
والترسيحات  االحتياطيني 
العمالية مقابل استفادة 

الباطروان من الدعم وترهل 
املنظومة الصحية والنقص 

الكبري يف املوارد البرشية 
ووضع سوسيو اقتصادي 

مندمج يف السياسات 
النيوليربالية املرتكزة عىل 

االقتصادية  التبعية  تعميق 
وتقليص كتلة األجور
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نتائج الفقر متعدد األبعاد على مستوى دول شمال إفريقيا 
والشرق األوسط حسب الدليل العاملي 2017

بأهدافها   2030 املستدامة  التنمية  خطة  ــاق  إط جــاء 

 )169( والستني  والتسعة  املائة  ومقاصدها   )17( عشر  السبعة 
والعيش بكرامة  الفقر  القضاء على  إلى  خطوة طموحة ترمي 
املشاورات  العربية منذ بدء  الدول  وانبرت   2030. بحلول عام 

اخلطط  يف  والنظر  تصوراتها  لوضع  اخلطة  لهذه  الدولية 
يف  املستدامة  التنمية  لتحقيق  الازمة  واإلقليمية  الوطنية 

دول شمال إفريقيا والشرق األوسط.

يؤثر  فهو  واسع،  نطاق  على  منتشر  األبعاد  املتعدد  الفقر 
على أكثر من أربع من كل عشر أسر وأطفال. حيث تبدو نسبة 
الفقر املدقع األسري متواضعة على صعيد الدول العربية، إال 

أنها ال تكشف الصورة كاملة:
مليون(.إذ تبلغ نسبة عدد الفقراء فقرا مدقعا 13.4 يف املائة )38.2 
للفقر  األبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  أظهرها  التي  النسبة  أما 

املدقع فهي 6.6 يف املائة . 
فهي  املدقع،  الفقر  أيضا  يتضمن  الذي  الفقر،  مستوى  أما 
أعلى بكثير، حيث تبلغ نسبة عدد الفقراء يف البلدان العشرة 
التي شملتها دراسة إحصائية نحو 40.6 يف املائة )116.1مليون(، 
ويبلغ  املائة.  يف   20.6 األبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  يبلغ  بينما 
املائة لكل من الفقر املدقع والفقر.املتوسط اإلقليمي لشدة الفقر )مؤشر شدة الفقر( نحو 50 يف 
ثاث  يف  ــة  ــدراس ال شملتها  التي  العشر  الـــدول  وصنفت 
مجموعات استنادا إلى معدالت الفقر فيها. أي وكما يظهر يف 
1البلدان  املجموعة  تشمل  األسري،  للفقر  فبالنسبة  الشكل، 
وتضم  والفقر،  املدقع  الفقر  من  املنخفضة  املستويات  األردن وتونس واجلزائر ومصر.ذات 
املغرب والعراق يتوفران على مستويات منخفضة من الفقر 
جزر  مثل  منوا  األقل  البلدان  أما  الفقر.  من  ومتوسطة  املدقع 
القمر وموريتانيا والسودان واليمن، لديها مستويات متوسطة 

ومرتفعة من الفقر املدقع والفقر. 

يتبع يف الصفحة 10 

 آثار فريوس جائحة كورونا عىل خريطة الفقر بامللغرب
مؤخرا  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  أصــدرت 
على  كــورونــا  جائحة  فيروس  ــار  "آث حــول  قيما  تقريرا 
صفحة،   43 حوالي  يف  منوذجا"  املغرب  الفقر؛  خريطة 
رسمية  إحصاءات  على  اعتمادا  والبيانات  باألرقام  معزز 
ألهمية  ونظرا  موثوقة.  علمية  ومصادر  والوطنية  دولية 
جائحة  آثــار  حــول  العام  ــرأي  ال تنوير  يف  التقرير  هــذا 
ببادنا،  وخاصة  العالم  عبر  الفقر  واقع  على   19 كوفيدـ
التقرير  يف  ورد  مــا  ــم  أه إبـــراز  الــورقــة  ــذه  ه يف  نــحــاول 

املذكور.
الفقر عن  عام  تقدمي 

تتخطى  األبعاد  ومتعددة  معقدة  ظاهرة  هو  الفقر 
الفقيرة،  االقــتــصــادات  مــع  يرتبط  النقدية،  اجلــوانــب 
ــف تــقــدمي اخلــدمــات  ــع ــة، ض ــري ــش ــب ــف املـــــوارد ال ــع ض
مبعاجلة  تعنى  التي  الضعيفة  والسياسات  االجتماعية 
االجتماعية  البشرية،  التنمية  تواجه  التي  التحديات 
الناس  يفتقر  عندما  أيضا  الفقر  وينشأ  واالقتصادية. 
ــق املــدنــيــة الــكــافــيــة مــثــل خــدمــات  ــراف لــلــوصــول إلــى امل
محدداتها  السياسات،  وضع  فإن  لذلك،  والصحة.  التعليم 
بحكم  شأنها،  من  الفقر  على  للقضاء  الازمة  وتدابيرها 

آخر. إلى  بلد  من  تختلف  أن  التعريف، 
قياسه  ميكن  ال  الفقر  أن  هو  اليوم،  السائد  ــرأي  وال

هو  فالفقر  الــواقــع،  ويف  النقدية.  الناحية  مــن  فقط 
تفاعل  ــن  م تــنــشــأ  األبــعــاد  ــددة  ــع ــت وم مــعــقــدة  ــرة  ــاه ظ
الــعــمــلــيــات االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
من  كثير  ويف  الفقراء.  يواجه  الــذي  العوز  تفاقم  التي 
للفقر  ــة  ــذري اجل ــاب  ــب األس مــعــاجلــة  تتطلب  ــاالت،  ــ احل
املعيشية  الظروف  حتسني  أجل  من  األمد  طويل  التزاما 
املتنوعة.  احلــرمــان  أشــكــال  يعانون  الــذيــن  لألشخاص 
قلقا  يثير  الفقر  على  القضاء  أصبح  السنني،  مر  وعلى 
يف  لأللفية  اإلمنائية  األهــداف  بدء  منذ  وخاصة  دوليا 

 2000 . عام 
تتخطى  األبعاد  ومتعددة  معقدة  ظاهرة  هو  الفقر 
الفقيرة،  االقــتــصــادات  مــع  يرتبط  النقدية،  اجلــوانــب 
ــف تــقــدمي اخلــدمــات  ــع ــة، ض ــري ــش ــب ــف املـــــوارد ال ــع ض
مبعاجلة  تعنى  التي  الضعيفة  والسياسات  االجتماعية 
االجتماعية  البشرية،  التنمية  تواجه  التي  التحديات 
الناس  يفتقر  عندما  أيضا  الفقر  وينشأ  واالقتصادية. 
ــق املــدنــيــة الــكــافــيــة مــثــل خــدمــات  ــراف لــلــوصــول إلــى امل
محدداتها  السياسات،  وضع  فإن  لذلك،  والصحة.  التعليم 
بحكم  شأنها،  من  الفقر  على  للقضاء  الازمة  وتدابيرها 

آخر.  إلى  بلد  من  تختلف  أن  التعريف، 
)PMI ( األبعاد  متعدد  الفقر  مؤشر 

ألول   )MPI ( األبــعــاد  متعدد  الفقر  مؤشر  استخدم 
املتحدة  األمم  لبرنامج  البشرية  التنمية  تقرير  يف  مرة 
أكسفورد  مــبــادرة  وضعته  ــذي  وال  2010 لعام  اإلمنــائــي 
املقاييس  يكمل  وهو   :)OPHI ( البشرية  والتنمية  للفقر 
املتعددة  احلرمانات  مراعاة  خــال  من  للفقر  النقدية 
املؤشرات  نفس  عبر  احلرمان  مؤشر  ويــدرس  وتداخلها. 
البشرية  التنمية  مــؤشــر  منها  يــتــألــف  الــتــي  الــثــاثــة 
من  املتألف  املعيشة  ومستوى  الصحة  التعليم،   :)IDH (
فقراء  هم  الذين  األشخاص  عدد  ويظهر  مؤشرات،   10
من   ٪33 يف  احلــرمــان  مــن  يعانون  أي  األبــعــاد  مــتــعــددوا 
أن  وميكن   .)MPI بنية   :1 )اجلـــدول املرجحة  املــؤشــرات 
تصنيفات  وحسب  العرق،  املنطقة،  حسب   MPI يوضع 
الفقر  لقياس  واحد  بعد  من  التغيير  فإن  لذلك،  أخرى. 
مزايا  ويقدم  للنظرية  هام  تطوير  هو  األبعاد  متعدد  إلى 
بالذكر  اجلدير  من  املزايا،  حيث  ومن  السياسات.  لواضعي 
الفقر،  تقييم  يف  يساهم   MPI أن  مــن  الــرغــم  على  أنــه 
ولذلك،  األســر.  منه  تعاني  الــذي  العوز  يوضح  ال  فإنه 
حتديد  طريق  عن  املشكلة  هذه  تعديل  إلى   MPI يهدف 
الثاثة  األبعاد  نفس  عبر  األسرة  مستوى  على  احلرمان 
فإن  ذلك،  ومع  واملعيشة.  والصحة  التعليم  معايير  مثل 
الفقراء  يعيشه  الذي  املرجح  احلرمان  متوسط  هو   MPI

الفقراء.  بني  املساواة  لعدم  حساس  غير  وأنه 

MPI بنية
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املغرب يف  األبعاد  متعدد  الفقر  ودينامية  مهشد 

 9,4% للفقر متعدد األبعاد  السنوي  بلغ معدل االنخفاض 
 2004 سنة  فرد  مليون   7,5 من  الفقراء  عدد  انتقل  حيث 
متعدد  الفقر  معدل  انتقل  كما   .2014 سنة  مليون   2,8 إلى 
 9,1% ومن  الفترة  نفس  خال   8,2% إلى   25,0  % من  األبعاد 
يف   17,7% إلــى   44,6% ومــن  احلضري،  بالوسط   2,0% إلــى 
املتعدد  الفقر  مجوع  ظاهرة  تكون  وبذلك  القروي.  الوسط 
من   85,4% يعيش  حيث  بامتياز  قــرويــة  ظــاهــرة  األبــعــاد 
 80,0% مقابل   2014 سنة  القروي  بالوسط  الفقراء  مجموع 

 .2004 سنة 

احلرمان  نوع  حسب  األبعاد  متعدد  الفقر  تفكيك  مَيٌكن 
من  فاحلرمان  الظاهرة.  هذه  تسبب  التي  املصادر  معرفة  من 
الفقر  يف   34% ب  لوحده  يساهم  للبالغني  بالنسبة  التعليم 
ــدم متـــدرس األطــفــال  ويــســاهــم ع الــوطــنــي.  املــســتــوى  على 
 .)IPM( األبــعــاد  متعدد  الفقر  مؤشر  يف   21,3% بحوالي 
الفقر  يف  النصف  من  بأكثر  يساهم  التعليم  يف  العجز  إجماال، 
للبنيات  الولوج  من  احلرمان  أما   .)%55,3( األبعاد  متعدد 
الفقر  %19,7 يف  التحتية االجتماعية األساسية، فيساهم ب 
بالنسبة   %14,1 إلى  املساهمة  هذه  وتصل  األبعاد.  متعدد 

للصحة.  %بالنسبة  و10,9  السكن  ظروف  من  للحرمان 

املغرب يف  الرتايب  الصعيد  عىل  اإلجمايل  الفقر  معدل  تفاواتت 

بجهة  املعدل20,7%  هذا  يصل  اجلهوي،  املستوى  على 
مال-خنيفرة، 14,3%  بني  بجهة   19,1% تافيالت،  درعة- 
مكناس  فاس–  بجهة   13,4%، آســفــي   – مــراكــش  بجهة 

الشرق.  بجهة  و13,1% 

ــي، يــعــتــبــر الــفــقــر اإلجــمــالــي  ــم ــي ــل ــوى اإلق ــت ــس عــلــى امل
 ،39,1% أزيـــال   ،40,5% فكيك  بأقاليم  انــتــشــارا  أكــثــر 
كرسيف   ،27,3% الصويرة   ،27,8% زاكورة  تاونات29,4%، 
 ،25,5% بوملان   ،26,2% تينغير   ،26,6% شيشاوة   ،26,7%
الــيــوســفــيــة  يعقوب24,1%،  ــوالي  ــ م  ،25,2% مــيــدلــت 
 ،21,2% شفشاون   ،21,6% جرادة   ،23,4% طاطا   ،24,0%

وتاوريرت20,0%. خنيفرة20,1%، 

جماعة   1683 مجموع  ومن  اجلماعي،  املستوى  على  أما 
ال  إجــمــالــي  فقر  مــعــدل  منها   224 سجل  حــضــري  ومــركــز 
 477 و10%،   5% بني  يتأرجح  معدل  منها   223 يتجاوز5%، 
بني   207 و30%،   20% بني  و363  و20%   10% بني  معدل 

 .40, يفوق  معدل  منها  و189  و40%   30%

يف  الفقر  على  كورونا  جائحة  لتأثير  ثة  احملدَّ التقديرات 
2021 آفاق  إلى  والتطلع   2020 إلى عام  النظر  العالم: 

نحو  على  صعبًا  عامًا  كان   2020 عام  أن  فيه  شك  ال  مما 
الذي  التقدم  من  الرغم  وعلى  احلديث.  التاريخ  يف  استثنائي 
مت إحرازه يف تطوير اللقاحات، ال يبدو أن الزيادة يف معدالت 
ويعرض   .2021 عــام  يف  ستتراجع  املــاضــي  الــعــام  يف  الفقر 
 2021 عام  حتى  الفقر  ألوضاع  اآلنية  التنبؤات  التالي  الشكل 
استنادا إلى سيناريو ما قبل كورونا والسيناريو األول اخلاص 
باستخدام  بكورونا  ــاص  اخل الثاني  والسيناريو  بكورونا 
العاملية  االقتصادية  اآلفــاق  تقرير  يف  ــواردة  ال التقديرات 
ُيقدر  أعاه،  ورد  وكما   .2021 الثاني  يناير/كانون  يف  الصادر 
بنحو  كورونا  جائحة  بسبب  العالم  يف  اجلدد  الفقراء  عدد 
2021، من  2020. ويف عام  124 مليون شخص يف عام  119 إلى 
ما  إلى  اجلائحة  هذه  بسبب  الفقراء  عدد  يرتفع  أن  املتوقع 
تقديرات  أن  من  الرغم  وعلى  شخص.   مليون  و163   143 بني 
2021 ال تزال أولية، فإنها توضح أن هذه األزمة لن تكون  عام 
العالم.  أنحاء  جميع  يف  الناس  ملايني  بالنسبة  األجل  قصيرة 
شخص  مليون   42 جنا  اآلسيوية،  املالية  األزمــة  أعقاب  ويف 
 54 جنا  املتوسط،  ويف   ،1999 عام  يف  املدقع  الفقر  براثن  من 
العقدين  يف  سنويا  املدقع  الفقر  براثن  من  شخص  مليون 
العام  يكون  أن  يف  األمل  ويحدونا  كورونا.  جلائحة  السابقني 
عندما  العام،  هذا  بداية  يف  نتوقعه  مما  بكثير  أفضل  القادم 
التراجع  لكن  املطاف.  نهاية  يف   2021 عام  يف  حتقق  ما  نراجع 
املاضي  العام  شهدناها  التي  النمو  آفاق  معدالت  يف  املستمر 
سلبية  مخاطر  املساواة  عدم  وميثل  ذلك.  غير  إلى  تشير  قد 
أخرى لم نتناولها هنا )بافتراض أن معدالت عدم املساواة لم 
التفاصيل  من  مبزيد  ُنوقش  قد  اجلانب  هذه  أن  غير  تتغير(، 
لم  أنها  األزمة  هذه  يف  الوحيد  اليقني  ولعل  أخرى.  مواضع  يف 

احلديث. التاريخ  يف  حقا  مثيل  لها  يسبق 

نصف  من  أكثر  على  يحصلون  املغاربة  من  باملائة   20 نسبة 
باملغرب لألسر  اإلجمالي  املدخول 

أجريت  للتخطيط،  السامية  للمندوبية  بحثية  دراسة  يف 
ُخمس  دخل  حصة  "بلغت  أنه  أظهرت  اجلائحة:  ظهور  قبل 
دخل  إجمالي   )53,3%( نصف  من  أكثر  يسرا  األكثر  األسر 

يسرا". األقل  للُخمس  بالنسبة   5,6% مقابل  األسر، 

"يعتبر  الدخل  يف  الــفــوارق  هــذه  مستوى  أن  إلــى  ونبهت 
أن  علما  اجتماعيا"،  بها  املسموح  العتبة  يفوق  مرتفعا  نسبيا 
تفاقم  من  األخيرة  السنوات  يف  حذرت  عدة  رسمية  تقارير 

املغرب. يف  االجتماعية  الفوارق 

الدخل  متوسط  أن  الدراسة  كشفت  الفردي  املستوى  على 
حوالي  يعادل  دخا  األعلى  املغاربة  من   20% لدى  السنوي 
دخل  متوسط  فمع  فقرا.  األكثر  اخُلمس  دخل  مــرات  عشر 
ــورو(،  ي  5300 )حــوالــي  ــم  دره  57400 يبلغ  للفرد  سنوي 
مرات   10 املتوسط  يف  السكان  من  حاال  األيسر  اخُلمس  يكسب 
 6000 دخلهم  متوسط  البالغ  يسرا  األقل  اخُلمس  من  أكثر 
املدن  يف  الدخل  مستويات  أعلى  وتتمركز  يورو(.   550( درهم 

على حساب دخل األفراد يف األرياف.

حوالي  إجماال  السنوي  الفردي  الدخل  متوسط  ويبلغ 
2400 دوالر(، وفق هذه الدراسة. 21,5 ألف درهم )ما يقارب 

حول  األولى  هي  الدراسة  هذه  أن  إلى  املندوبية،  وأشارت 
عينة  على  مباشر  بحث  بواسطة  جتريها  التي  الدخل  توزيع 
ما  الفترة  يف  كوفيد19-  جائحة  ظهور  قبل  وذلك  األسر،  من 

.2020 2019 ومطلع  بني أواخر 

السامية  للمندوبية  ــرى  أخـ دراســـة  كــانــت  املــقــابــل  يف 
تداعيات  أن   2021 آذار/مـــارس  ــر  أواخ أظهرت  للتخطيط 
معدل  ضاعفت  اجلائحة،  سببتها  التي  االقتصادية  األزمة 
فترة  خــال  وذلــك  مرتني،  الهشاشة  ومعدل  مــرات   7 الفقر 

املاضي.  العام  أشهر  ثاثة  استمرت  التي  الصحي  احلجر 

البرشية  التمنية  اسرتاتيجية  بــني  االجــمتــاعــي  السجل 

الفقر محاربة  واسرتاتيجية   )INDH(

األسر،  لتسجيل  وطني  "نظام  االجتماعي  السجل  اعتبر 
يتم  أن  على  االجتماعي،  الدعم  برامج  من  االستفادة  قصد 
معايير  اعتماد  عبر  فعا  ذلك  تستحق  التي  تلك  حتديد 

احلديثة". التكنولوجيا  وباستعمال  وموضوعية،  دقيقة 

برنامج  أي  لولوج  الوحيد  املنطلق  هو  السجل  وسيصبح 
كل  حيث  للسكان،  وطني  سجل  إحــداث  وسيتم  اجتماعي، 

واجتماعي. مدني  رقمي  معّرف  له  سيصبح  املغرب  يف  مقيم 

الرقم  إدخال  مبجرد  معلوماتية  أنظمة  املغرب  وسيعتمد 
يتم  باملغرب،  مقيم  أجنبي  أو  مغربي  مواطن  بكل  اخلــاص 

له. االجتماعية  الوضعية  على  التعرف 

تمتة مقال آاثر فريوس جائحة كوروان عىل خريطة الفقر، املغرب منوذجا          
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الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني:

إتفاقية أوسلو والقانون الدويل، قراءة قانونية
أصدرت الدائرة القانونية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
القانون  ضــوء  يف  أوسلو  »اتفاقية  بعنوان  ــة  دراس فلسطني، 
الدولي« سلطت الضوء على التكييف القانوني التفاقية أوسلو 
والتصديق  التوقيع  بني  أوسلو  واتفاقية  املتبادل،  واالعتراف 
وحق  املصير  تقرير  وحــق  الفلسطيني  واإلقليم  واإليـــداع، 
اتفاقية  يف  لاجئني  والتعويض  والعودة  الشعوب،  استقال 

أوسلو.

مقدمة عامة
املادة  يف   1969 عام  املعاهدات  لقانون  فيينا  إتفاقية  نصت 
دولي  "إتفاق  بأنها  الدولية  املعاهدة  تعريف  على  )2/1/أ( 
يعقد بني دولتني أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء 
تطلق  التي  النتيجة  كانت  وأي  أكثر  أو  واحــدة  وثيقة  يف  مت 
عليه"، وتنقسم املعاهدات الدولية إلى قسمني وهما املعاهدات 
الدول  من  كبير  عدد  بني  تبرم  التي  املعاهدات  وهي  الشارعة 
جديدة  قواعد  وضع  منها  الغاية  وتكون  مصاحلها،  لتخدم 
الدولي  املجتمع  يهم  عام  دولي  بشأن  تتعلق  كما  وإحترامها، 
العقدية،  أو  اخلاصة  املعاهدات  هي  الثاني  والقسم  بأسره، 
الشكلية  باألحكام  إلتزامها  ويتعني  أطرافها،  سوى  تلزم  وال 
واملوضوعية يف القانون الدولي، وعلى وجه اخلصوص القواعد 

اآلمرة بالقانون الدولي.
أهمية  الدولية  للقرارات  املتحدة  األمم  ميثاق  أعطى  وقد 
بالغة، بإعتبارها صادرة من إرادة املجتمع الدولي، ويف مقدمتها 
والتي  األمن،  ومجلس  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرارات 
يف  ملزمة  وغير  حني  يف  ملزمة  توصيات  بشكل  تكون  ما  عادة 

حني آخر.
ــرارات  ق إصـــدار  سلطة  املتحدة  األمم  ميثاق  كفل  حيث 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، وتكون هذه القرارات ملزمة يف 

:
-1   قرار قبول العضوية أو وقف العضوية أو الفصل من أي 

هيئة دولية وذلك بناء على املادة 4 و5 و6 من امليثاق.
-2  عند إتخاذ قرارات حتت بند "اإلحتاد من أجل السام".
-3  عند إصدارها قرارات يف إطار إستخافها لعصبة األمم 

فيما يتعلق بنظام الوصاية.
-4   عندما يكون القرار عرفا دوليا، ومن القواعد اآلمرة يف 

القانون الدولي، وتكرر أكثر من مرة.
بينما إختلف فقهاء القانون الدولي يف مدى إلزامية قرارات 
بناء  منبثق  القرار  يكون  عندما  أجمعوا  ولكن  األمن،  مجلس 

على قاعدة آمرة يف القانون الدولي.
فكرة  على  تقوم  الــدولــي،  القانون  يف  ــرة  اآلم القاعدة  إن 
العامة  اآلداب  وعلى  املتحدة،  األمم  يف  الدولي  العام  النظام 
عام  املعاهدات  لقانون  فيينا  إتفاقية  عرفت  حيث  الدولية، 
من  بها  واملعترف  املقبولة  القاعدة  بأنها   53 ــادة  امل يف   1969
اجلماعة الدولية التي ال يجوز اإلخال بها وال ميكن تغييرها 
إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العامة، وعادة ما 

تكون متعلقة باملبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة.
والبد ألي تسوية أن تخضع ملبدأ سمو ميثاق األمم املتحدة، 
إتفاقية   14 وضعت  التي  الدولية  النزاعات  تسوية  وقواعد 
هذه  تكون  أن  على  و1907،   1899 عامي  بني  الهاي  يف  أبرمت 
التسويات ال تؤدي إلى تهديد السلم واألمن الدوليني وتشمل: 
القضاء،  التحكيم،  التوفيق،  الوساطة،  التحقيق،  املفاوضات، 
والتنظيمات  الوكاالت  إلى  واللجوء  اإلقليمية،  اإلتفاقيات 

الدولية.
وقد إشترط القانون الدولي مجموعة قراعد شكلية إلبرام 
102 من ميثاق  إتفاقية أو معاهدة تتعلق مببدأ العلنية )املادة 
 ،)1969 فيينا  إتفاقية  من   7 )املادة  التوقيع   ، املتحدة(  األمم 
)املادة  اإليداع   ،)1969 فيينا  إتفاقية  من   14 )املادة  التصديق 

16 من ذات اإلتفاقية(.
هي  اإلتفاقية  إطــار  حتــدد  التي  واملــبــادئ  القواعد  ومــن 
بني  التكافؤ  وقــاعــدة  ممثليها،  إختيار  يف  الشعوب  حرية 
تعتبر  بينما  للمعاهدات،  امللزم  األثر  نسبية  األطراف،  ومبدأ 
اإلتفاقية باطلة إذا كانت تتعارض مع قاعدة آمرة يف القانون 

الدولي )املادة 53 من إتفاقية فيينا 1969(.
وحتدد اإلتفاقيات مبدأ عدم التنازل عن أي مكون أساسي 
تقدمي  مت  إذا  إال  كاإلقليم،  للدولة  األساسية  العناصر  من 
يكون  أن  شرط  التراضي  على  بناء  اآلخــر  للطرف  ضمانات 
التنازل ال  أن يكون  أو  التبادل،  أو عن طريق  بإستفتاء شعبي، 
يتعلق بأي قاعدة آمرة يف القانون الدولي، وقد أكدت على ذلك 
إتفاقية جنيف الرابعة يف املادة 8 "ال يجوز لألشخاص احملميني 
أو كليا عن احلقوق املمنوحة لهم  بأي حال، أن يتخلوا جزئيا 

مبقتضى هذه اإلتفاقية أو اإلتفاقيات اخلاصة...".

التكييف القانوني إلتفاقية أوسلو
التي  واألساسية  احملورية  األمور  من  أوسلو  إتفاقية  تعتبر 
الصراع  مسار  حولت  التي  الفلسطينية،  القضية  على  طرأت 
آليات  عن  تختلف  كانت  والتي  اإلسرائيلي   – الفلسطيني 
مبوجب  مرة  وألول  إذ  واإلقليمية،  الدولية  النزاعات  تسوية 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  إعتراف  مت  اإلتفاقية،  هذه 
مبنظمة  "إسرائيل"  وإعتراف  جهة،  من  "كدولة"  بإسرائيل 
للشعب  ــد  ــي ووح شــرعــي  كممثل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

الفلسطيني.
من  لكل  القانوني  الــوضــع  ــرض  ع مــن  ــد  الب ــان  ك لــذلــك، 
توقيع  أثــنــاء  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  "إســرائــيــل" 
مت  "إلسرائيل"  فبالنسبة   ،1993 أيلول   13 يف  أوسلو  إتفاقية 
اجلمعية  عن  صــادر  بقرار  املتحدة  بــاألمم  عضويتها  قبول 
11/05/1949، وقد إقترن  العامة لألمم املتحدة )273( بتاريخ 
قبول "إسرائيل" يف األمم املتحدة بشرطني إضافيني عن باقي 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة وهما القبول بقرار التقسيم 
به  يتعلق  وما  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر   181
كقرار العودة 194، وأن توقع "إسرائيل" تعهدا باألحكام املنشئة 

لإحتاد اإلقتصادي الفلسطيني.
ومن هنا كان البد من إبراز مصطلحني مهمني وهما شرعية 
شعب،  )إقليم،  الشكل  حيث  من  تتعلق  التي  كدولة  "إسرائيل" 
يتعلق  فيما  "إســرائــيــل"  ومشروعية  واالعــتــراف(  ســيــادة، 
مبوضوع الشرعية، وقد ثبت أن هناك شرعية من مبدأ قانوني 
ملنح "إسرائيل" صفة الدولة، ولكن ال توجد مشروعية حليازة 

"إسرائيل" أرض فلسطني وممارسة السيادة عليها.
يف  آمرة  لقواعد  مخالف  هو  كدولة،  "إسرائيل"  فقيام  إذا، 
القانون الدولي، وما يتعلق بها كبطان قرار التقسيم، وجتاوز 
بسبب  ولكن  إختصاصها،  من  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
وجود الشرعية القانونية، فلها احلق القانوني بعقد إتفاقيات 
التقسيم  املمنوح لها مبوجب قرار  ومعاهدات، تتعلق باإلقليم 
قبولها  شرطي  اآلن  إلى  "إسرائيل"  خرق  بسبب  ولكن   ،181
الطعن  فيمكن  و194،   181 بقرار  املتعلقني  املتحدة  األمم  يف 

بشرعيتها، ولكن لم يحصل ذلك إلى اآلن لألسف.
حترر  حركة  فتعتبر  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أما 
القانون  يف  الدولية  القانونية  بالشخصية  تتمتع  وال  وطني، 
اجلمعية  إتخاذ  بعد  املجال  هذا  إتسع  لكن  التقليدي،  الدولي 
خالها  مــن  تعترف  قـــرارات  ثــاثــة  املتحدة  ــألمم  ل العامة 
عام   167( وهي  الوطني  التحرر  حلركات  القانوني  بالتمثيل 
جاء  ما  على  وبناء   ،)1986 عــام   76  ،1982 عــام   104  ،1980
13- بتاريخ  القاهرة  يف  املنعقد  العربية  القمة  مؤمتر  يف 
الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  اإلعتراف  مت   ،16/01/1964
اجلمعية  ودعتها  الفلسطيني،  للشعب  ووحيد  شرعي  كممثل 
تخص  التي  مداوالتها  يف  للمشاركة  املتحدة  لــألمم  العامة 
مراقب  كعضو  املشاركة  حق  ومنحتها  الفلسطينية  القضية 
حتت إشراف األمم املتحدة مبوجب قرار 3237 يف 22/11/1974، 
إضافة إلى ذلك، مت إعان دولة فلسطني يف الدورة )19( الغير 
عام  اجلزائر  يف  املنعقد  الفلسطيني  الوطني  للمجلس  عادية 

1988، وإعترف بها ما يزيد عن 100 دولة.
من  شخصني  بني  دولية  إتفاقية  أوسلو  إتفاقية  تعد  لذا، 
فلسطني،  دولة  بإسم  توقع  لم  وإن  الدولي  القانون  أشخاص 
حترر  حركة  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  بإعتبار 
وطني، ولكن هل إتفاقية أوسلو هي إتفاقية هدنة، أم إتفاقية 

مقدمات سام، أم إتفاقية سام مبوجب القانون الدولي؟
املتحاربني  بني  ما  يعقد  إتفاق  بأنها  الهدنة  إتفاقية  تعرف 
نقاط  تتضمن  أن  املمكن  ومــن  مؤقتا،  القتال  وقــف  بغرض 
من  أن  الــقــول  فيمكن  لــذلــك  عسكرية،  فقط  ال  سياسية 
احلرب  إيقاف  أوسلو،  يف  الــواردة  الهدنة  إتفاقية  خصائص 
يف  املبادئ  إعان  )ديباجة  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني 
املادة   28/09/1995 طابا  إتفاقية  ديباجة   ،1993 ايلول   13
15/01(، واحلفاظ على حقوق وإلتزامات املتحاربني )املادة 5/4 
من إعان املبادئ يف 13/09/1993، املادة 31/6 من إتفاقية طابا 
لدى  التصديق  ضرورة  أوسلو  تشترط  لم  لكن   ،)28/09/1995
السلطات املختصة للطرفني إلدخال اإلتفاقية حيز التنفيذ، 
وهناك إلتباسات يف تاريخ التنفيذ، حيث نصت إتفاقية طابا 
)املــادة  اإلتفاقية  توقيع  يوم  التنفيذ  حيز  على   1995 عام 
حيز  على   1993 عام  املبادئ  إعــان  إتفاقية  ونصت   ،)31/01
 ،)17/1 )املــادة  اإلتفاقية  توقيع  تاريخ  من  شهر  بعد  التنفيذ 
اإلتفاقية  تصبح  أن  نصت   23/10/1998 يف  التفاهم  ومذكرة 
الشيخ  شرم  إتفاق  اما  التوقيع،  من  أيام   10 بعد  التنفيذ  حيز 
يف 04/09/1999 فنص على أنها تسري بعد أسبوع من التوقيع.
تتضمن  مبدئية،  سام  إتفاقية  فهي  السام  مقدمات  أما 
األسس واملبادئ الرئيسية التي إتفق عليها األطراف لتتنازول 
وهي  النهائية،  التسوية  على  تنص  سام  معاهدة  أو  إتفاقية 
باإلتفاقية،  احمليطة  الظروف  حسب  مؤقتة،  بطبيعة  تتمتع 
وترك التفاصيل للمفاوضات النهائية، وال تبرم بنية التطبيق 
اال  التنفيذ  حيز  تدخل  ال  إنتقالية  مرحلة  وتعتبر  الفوري، 
فشلت  وإذا  النهائية،  السام  معاهدة  تتضمنه  ما  خال  من 
األمر  بطبيعة  وتعتبر  مشروعيتها  تفقد  فإنها  املفاوضات 
الواقع الغية، لذلك هناك غموض حول إعتبار إتفاقية أوسلو 
ومتهيدا  أوال،  املؤقت  طابعها  بسبب  سام  مقدمة  إتفاقية 

ملعاهدة سام نهائية ثانيا.
إعداد: الدائرة القانونية

يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
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 تنسيقية املسرية العاملية للنساء باملغرب 

 تساند نضاالت النساء املتواجدات يف كل

مواقع الكفاح من أجل الحياة

للقضاء  ــي  ــدول ال ــوم  ــي ال يــحــل 
ــ  ــذه  الــســنــة   ــ الــفــقــر  هـ ــى  ــل ع
كل  من  أكتوبر   17 يصادف  والــذي 
بتراجع  تتسم  ظرفية  يف  ــــ  عــام 
ــة  ــادي ــص ــت مـــهـــول لـــألوضـــاع االق
واالجــتــمــاعــيــة عــمــومــا، وتــدهــور 
خصوصا،  الــنــســاء  ــاع  ألوضـ مــروع 
ــل عـــدة من  ــوام ــؤ ع ــواط بــســبــب ت
ــس  ــري ــك وت ــرار  ــمـ ــتـ اسـ  : ضــمــنــهــا 
ــارات االقــتــصــاديــة  ــي ــت نــفــس االخ
املنتجة  والسياسية  واالجتماعية 
جهة،  من  والهشاشة  واجلهل  للفقر 
من  للجائحة  الكارثي  وللتدبير 
مما  أخرى،  جهة  من  الدولة  طرف 
أكثر  على  النساء  على  وبــاال  كان 
استفحال  ــى  إل وأدى  صعيد،  مــن 
شدته  ــداد  ــت واح وسطهن  الفقر 

ألغلبهن. بالنسبة 
عمق  اجلــائــحــة  كشفت  فكما 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمة 
ــدة، وبـــيـــنـــت األعــــــداد  ــ ــائ ــ ــس ــ ال
ــة واملـــرتـــفـــعـــة لــألســر  ــي ــق ــي ــق احل
عن  ــرت  وعـ املــغــرب،  يف  الــفــقــيــرة 
والتعليم  الصحة  منظومة  تهالك 
الــعــمــومــيــني، فــقــد ضــحــت أيــضــا 
وعمق  النساء  أوضاع  هشاشة  مدى 
ــذي تــتــعــرضــن لــه،  االســتــغــال الـ
غير  القسري  العمل  يف  املتجلي 
احلقول   و  البيوت  يف  عنه  املــؤدى 
يف  واملتجسد  الفاحية؛  والضيعات 
بل  يتلقينها  التي  الهزيلة  األجور 
متركز  ويف  أحيانا،  املنتظمة  وغير 
الذي  املهيكل  غير  القطاع  يف  هن 
ــوارئ  ــط ال ــني  ــوان ق بسبب  تــوقــف 
أغلبهن  توفر  عدم  ويف  الصحية، 
وتباطىء  الصحية،  التغطية  على 
قضاياهن  مع  التعامل  يف  القضاء 
من  زاد  مما  احلجر  منذ  املتراكمة 
تعمق  عوامل  وكلها  معاناتهن... 
النساء  تعيشه  الذي  الفقر   واقع  
األساسية  الضحية   منهن  وجتعل 
مثلما  الراهنة،  الصحية  لألزمة 
األزمــات  ضحايا  أولــى  دائــمــا  كــن 
الدونية  موقع  بحكم  واالختاالت 
النظام  ــرف  ط مــن  لهن  املخصص 

السائد. الذكوري 
العاملية  املسيرة  تنسيقية  إن 
اليوم  تخلد  وهي  باملغرب،  للنساء 
الذي  الفقر  على  للقضاء  الدولي 
يــتــزامــن أيــضــا مــع الــيــوم الــدولــي 
يوم  يخلد  الذي  القرويات   للنساء 
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ــا  ــ ــاره ــ ــك ــ ــن ــ ــت ــ اس جتــــــــدد    -
النساء  لــه  تــتــعــرض  ملــا  الــشــديــد 
ــر وتــهــمــيــش  ــي ــق ــف مـــن عـــنـــف وت
االقتصادية  السياسات  نتيجة 
والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
ــاءات  ــ ــة إلم ــع ــاض الــســائــدة، اخل
الـــدوائـــر األمــبــريــالــيــة وملــصــالــح 
جتعل  ــتــي  ال الــعــاملــيــة  ــات  ــرك ــش ال

لرفع  حطبا  والطبيعة  اإلنــســان 
األرباح على حساب األرواح؛ وتعبر 
احلركات  نضال  يف  انخراطها  عن 
تغيير  أجل  من  العاملية  الشعبية 
اللواتي  القرويات  النساء  أوضــاع 
اجلوع. من  ويعانني  العالم  يطعمن 

ــاء  ــس ــن ال ــاالت  ــضـ نـ ــد  ــان ــس ت  -
الكفاح  مواقع  كل  يف  املتواجدات 
االستغال  وضــد  احلياة  أجــل  من 
العامات   : مقدمتهن  ويف  والقهر 
العديد  يف  العمل  عــن  املــضــربــات 
بحقوقهن  واملطالبات  املواقع  من 
املهضومة؛  وكرامتهن  األســاســيــة 
ــي شــاركــن يف  ــوات ــل واملـــدرســـات ال
لاحتجاجات  األمامية  الصفوف 
األساتدة  تنسيقية  نظمتها  التي 
التعاقد،وأمهات  عليهم  املفروض 
املكافحات  السياسيني   املعتقلني 
ــن  ــه ــائ ــن ــة ألب ــ ــري ــ ــل احل ــ ــن أجـ ــ م
ولــلــوطــن، واملــربــيــات واملــمــرضــات 
تعنيف  ضد  املنتفضات  والنساء 
الساليات  والنساء  النساء؛  وقتل 
األرض،  يف  حقهن  مــن  احملــرومــات 
مختلف  يف  املــشــاركــات  والــنــســاء 
احمللية  االحــتــجــاجــيــة  ــات  ــرك احل
ــاد،  ــس ــف ــم وال ــل ــظ ــر وال ــقــه ضـــد ال
يف  املشاركات  النساء  من  وغيرهن 
االجتماعية  النضاالت  مختلف 

بادنا. تعرفها  التي  املتعددة 
املـــداخـــل  ــد  ــ أح أن  تــعــتــبــر   -
مير  الفقر   ضد  للنضال  األساسية 
عــبــر الــنــضــال مــن أجــل الــســيــادة 
حترير  من  تتطلبه  وما  الغذائية، 
وتسييد  التبعية  مــن  االقــتــصــاد 
لتلبية  موجه  بديل  زراعــي  نظام 
على  مبني  الداخلية  احلاجيات 
على  ومعتمد  ثقافاتنا  احــتــرام 
وتصون  االســتــدامــة  تضمن  طــرق 
عن  تنفصل  ال  معركة  وهي  البيئة؛ 
الهيمنة  من  النساء  حترير  معركة 
االقتصادي  واالستغال  الذكورية 

واالجتماعي؛
االقتصاد  حترير  أن  تؤكد  ـــ   ـ
جعل  أيضا  يتطلب  البدائل  وبناء 
ســواء  ــاد،  ــب ال ــروات  ثـ لنهب  حــد 
مباشر  بشكل  يتم  الـــذي  النهب 
الفاسدين  مــن  حفنة  ــرف  ط مــن 
عن  ــم  ــت ي ــذي  ــ ال أو  املــتــســلــطــني، 
ال  التي  العاملية  الشركات  طريق 
مما  واحملاسبة،  للمراقبة  تخضع 
الساحقة  باألغلبية  مــن  يجعل 
للفقر  ضحية  املغربي  الشعب  من 
أغلبية  النساء  وتشكل  واملــعــانــاة 

املتضررين.
اجلــهــود  تنسيق  إلــى  تــدعــو  ـــ  ـ
جسور  اليجاد  اإلرادات  وتكاثف 
ــفــات  ــتــحــال ــاء ال ــنـ ــتـــواصـــل وبـ الـ
تفقير  سياسات  ملواجهة  الضرورية 
الــنــســاء ومــنــاهــضــة االخــتــيــارات 

عام. بشكل  لإنسان  املدمرة 

املرأة يف املجال القروي

الساكنة  من   45, القروي  العالم  سكان  يشكل 
والــســكــنــى،,38  للسكان  الــعــام  ــاء  ــص اإلح حسب 
بالعالم  يتواجدون  شاب  مايني   5 حوالي  أي  شباب 
كبير،  بشري  خزان  القرية  تعتبر  لذلك  القروي، 
معدل  يفوق  القرية  يف  الدميغرايف  النمو  فمعدل 
املجال  ولــكــن  بكثير،  احلــضــري  املــجــال  يف  النمو 
مجموعة  من  هذا  يومنا  إلى  يعاني  مازال  القروي 
من  تطوره،  دون  حتول  التي  والتحديات  اآلفات  من 
 70, حوالي  األميني  عدد  يبلغ  حيث  األمية  بينها 
%30 يف الوسط احلضري، ومن بني األسباب  مقابل 
وتفاقمها  األمية  تنامي  يف  تساهم  التي  الرئيسية 
البنيات  غــيــاب  ــو  ه ــة(  ــري ــق )ال ــال  ــج امل هـــذا  يف 
األطر  يف  ونقص  تعليمية  مؤسسات  من  التحتية 
إلى  يــؤدي  مما  املواصات  وقلة  والفقر  التربوية 
املدرسي يف سن مبكرة جدا وخصوصا  الهدر  ظاهرة 
عن  املنقطعني  التاميذ  عدد  ويصل  الفتيات،  عند 
وكشفت  سنويا،  تلميذ  ألف   400 حوالي  الدراسة 
أن  القروي  العالم  يف  الشباب  حول  ميدانية  دراسة 
األمية تصل عند الفئة العمرية ما بني -15 24 إلى 

. 84,
من  مــدقــعــة  حــالــة  يعيش  ــروي  ــق ال الــعــالــم  إن 
الــفــقــر والــتــهــمــيــش، وحــســب آخـــر اإلحــصــائــيــات 
من  مايني   5 من  أكثر  متس  الفقر  فآفة  الرسمية 
%70 من  43 % كما أن  الساكنة القروية أي بنسبة 
غلبتها  تعيش  بالبادية  يقطنون  باملغرب  الفقراء 
وكشفت  واملدينة  بالقرية  املوسمية  األنشطة  من 
القرية  يف  األسر  بعض  أن  امليدانية  الدراسات  بعض 
أن  كما  ــم،  دره  3000 السنوي  دخلها  يتجاوز  ال 
 %  13 مقابل   %  7,  5 إلــى  وصــل  البطالة  معدل 
إضافة  والتهميش  الفقر  ويعتبر  الوطني،  باملعدل 
تنامي  يف  ساهمت  أساسية  عــوامــل  اجلــفــاف  إلــى 
كبير،  بشكل  احلضري  املجال  نحو  الهجرة  ظاهرة 
وسعيا  املــزريــة،  الوضعية  هــذه  من  الــهــروب  قصد 

االجتماعية.  الوضعية  حتسني  نحو 
اجلزء  متس  هــذه  البنيوي"  "الــركــود  حالة  إن 
البورية  املناطق  تضم  إذ  القروي،  العالم  من  األكبر 
عهد  "احملظوظة"، بقيت منذ  أو غير  "املؤهلة"  غير 
الواقعة  مبثياتها  مقارنة  هامشية  االستعمار 
االستغال  "سهلة  مبجاالت  أو  السقوية  بالدوائر 
فهي  وســـوس....  والــغــرب  سايس  مثل  والتطوير" 
لــلــمــوارد  مــا  حــد  إلــى  تفتقر  أراضـــي  عــن  عــبــارة 
األهم  هو  التهميش  عامل  يبقى  ولكن  الطبيعية 
أنها تقع داخل اإلطار اجلغرايف "املغرب  على اعتبار 
الفترة  إبان  املستعمر  لها  وضعه  الذي  النافع"  غير 
املالية  ــوارد  املـ مــن  لها  يسخر  ولــم  االستعمارية 
على  ــركــت  وُت يــذكــر؛  ــيء  ش والتقنية  والبشرية 
وتواضع  تقني  وتخلف  وِعوٍز  فقِر  وضعية  يف  حالها 
تواضع  مع  ــوازاة  مب اإلنــتــاج  وحجم  اإلنتاجية  يف 

االستغال.  وأدوات  أساليب 
واملوارد  جهة  من  السكان  بني  التوازن  اختال  إن 
آثــارا  يخلف  ما  غالبًا  أخــرى  جهة  من  الطبيعية 
الطبيعية  املقومات  استنزاف  قبيل  مــن  سلبية 
الزراعي  االستغال  فيصبح  تدهورها.  وتسريع 
كما  السكان.  حاجيات  توفير  عاجزاعن  والرعوي 
املجتمعات  عرفتها  التي  االجتماعية  الدينامية  أن 
النمط  باجتاه  االنتقال  مثل  املغربية  التقليدية 
يف  تــدهــورا  خلف  مــا  غالبًا  الــفــردي  االستغالي 

البادية  يف  واالجتماعية  االقتصادية  األوضـــاع 
املغربية. 

واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  هــده  كل 
املجال،  هذا  لتقدم  كوابح  مبثابة  تعد  والثقافية 
معاجلته  ينبغي  وطني  بعد  ذو  حلقي  نظام  إذا  فهو 
أخذه  ينبغي  وإمنا  قطاعي،  تأخر  أساس  على  ليس 
كلها  بنياته  وتخلف  بتأخر  املرتبط  العام  إطاره  يف 
نتائج  من  الوضعية  لهده  ملا  برمته(  النظام  )أي 
فحسب،  القرويني  السكان  على  فقط  ليس  سلبية 
فتئ  ما  الذي  الوطني،  االقتصاد  مجموع  على  بل 
أسبابها  أهم  تعود  ضعيفة،  منو  معدالت  يسجل 

الفاحي. القطاع  يحققها  التي  النتائج  ضعف  إلى 
ــل الـــدولـــة مــنــذ االســتــقــال  ــدخ وقـــد متــيــز ت
الدولة  حتدث  لم  اآلن  وحتى  واضحة.  رؤية  بغياب 
القروي  املــواطــن  عيش  مستوى  يف  نوعيا  تغييرا 
مخططات  يف  هــائــلــة  إمــكــانــيــات  تــوظــيــف  رغـــم 
تعميق  يف  إال  تفلح  لم  وترقيعية  قطاعية  مختلفة 
والقرى.  املــدن  بني  والــهــوة  االجتماعية  الــفــوارق 
واإلقصاء  القروي  للعالم  الهشة  للوضعية  ونتيجة 
تطبع  الــتــي  البنيوية  ــاالت  ــت واإلخ والتهميش 
تعيش  العربي  الربيع  احمللي،ولتأثير  الشأن  تدبير 
سوسيو- احتقان  إيــقــاع  على  القروية  املــجــاالت 
يف  فجر  فشيئا،  شيئا  خناقه  يشتد  اقــتــصــادي 
اتخذت  قوية  احتجاجات  األخيرتني  السنتني 
حاجيات  على  مرتكزا  وسلميا  اجتماعيا  طابعا 
والسكن  والغذاء  والكهرباء  كاملاء  اليومية  احلياة 
)جبل  املفرط  بالقمع  قوبلت  والتعليم  والصحة 
يف  "إمييضر"  قرية   ،2012 عام  يف  خنيفرة   - عوام 

.).. ، 2012 2011 و  عامي 
اإلنتاج  يف  للزيادة  محرك  الفاحة  أن  باعتبار 
الــصــادرات، ضخت  والــنــمــو االقــتــصــادي وتــعــزيــز 
الدولة ما يصل الى 150 مليار درهم إلجناز املخطط 
الفاحني  كــبــار  متكن  مبوجبها  والـــدي  األخــضــر 
شركات  غطاء  حتت  الضيعات  أجود  من  واملضاربني 
القطاع  على  الرأسمال  قبضة  يعزز  مما  استثمارية 
العاملي  الرأسمالي  السوق  يف  ويدمجه  الفاحي 
الشعبية  اجلماهير  جتويع  من  املزيد  يعني  ما  وهو 
االستيطان  متعددة  الشركات  رحمة  حتت  وجعلها 
األساسية،  الغذائية  املواد  جتارة  يف  تتحكم  التي 

املغربي.  للشعب  الغذائي  األمن  يهدد  أصبح  مما 
والزالت  استفادت  التي  األراضي  إلى  فاإلضافة 
الفاحي  القطاع  يف  البرجوازية  منها  تستفيد 
املخصص  الدعم  من  األسد  حصة  منحها  مت  فقد 
واإلعفاء  القروض  تسهيل  خال  من  القطاع،  لهذا 
على  وذلك  طويلة،  ملدد  األرباح  على  الضريبة  من 
تعميق  يف  زاد  ممــا  الــكــادحــني  الــفــاحــني  حــســاب 

فقرهم.
السياسة  هــذه  مــن  الــقــرويــات  النساء  وتعاني 
على  القائمة  التبعي  الرأسمالي  للنظام  الفاحية 
النساء  مــن  واســعــة  فئات  وتهميش  األراضـــي  نــزع 
لدى  املأجور  العمل  يف  إما  كبيرة  بأعداد  ورميهن 
العقاريني كعامات زراعيات يف ظروف  كبار املاكني 
اإلنسانية،  احلقوق  أبسط  فيها  تغيب  قاسية  جد 
يف  للعمل  الــكــبــرى  املــدن  لــضــواحــي  الــهــجــرة  وإمــا 
الهامشية  ــعــمــال  وال املهيكلة  غــيــر  الــقــطــاعــات 

اجلنسية. والتجارة  الدعارة  دائرة  ولتوسيع 

   ب ا
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وعاقتها  للشبيبة  السياسية  املشاركة  موضوع  يعتبر 
النقاش  على  الدائم  الطاغي  املوضوع  السياسية  باألحزاب 
السياسي املغربي، ولطاملا يروج املخزن عبر أدواته الدعائية أن 
املقال  هذ  يسعى  ومنه  منعدمة،  السياسية  الشبيبة  مشاركة 
املشاركة  تختزل  التي  املخزنية  الدعاية  أطروحة  لدحض 
تواجدهم  نسبة  ويف  االنتخابات  يف  للشباب/ات  السياسية 
أوال  وسيتم  مصداقية،  ألي  الفاقدة  الهشة  أحزابه  داخــل 
املغربية  السياسية  وبــاألحــزاب  الشباب/ات  عاقة  دراســة 
اإلطارات  خارج  السياسية  حتركاتها  الشبيبة  بلورت  وكيف 

احلزبية.
I- موقع الشبيبة داخل األحزاب السياسية ابملغرب:

النهج  يف  منيز  املغرب،  يف  السياسية  للحياة  حتليلنا  يف 
السياسي  احلقل  هما  سياسيني،  حقلني  بني  الدميقراطي 
للشباب  نظرتنا  وبالتالي  املضاد،  السياسي  واحلقل  الرسمي 

والعمل السياسي ال بد لها أن تأخذ هذا الفرز بعني االعتبار.
• بخصوص الشباب والحقل الرمسي  

املخزني  النظام  بــاألســاس  به  يقصد  الرسمي  احلقل     
امللكية  اخلطابات  جميع  تعتبر  التي  حوله  امللتفة  واألحزاب 
مؤمتراتها  عن  يصدر  ما  وليس  لها  طريق  خريطة  مبثابة 
يتميز  حاليا  احلقل  هذا  والتنفيذية.  التقريرية  وهياكلها 
املتسارع  الفرز  نتيجة  باستمرار  يتآكل  وثانيا  مغلق  أوال  بأنه 
فمكوناته  ومــنــه  االجتماعية،  احلــركــات  أحدثته  الـــذي 
تعبر  ما  وهذا  تام  بشكل  الشعبية  للحاضنة  فاقدة  أصبحت 
عليه الشعارات اجلريئة األخيرة التي تستهدف مباشرة رأس 
النظام املغربي أو من خال نسب املقاطعة املرتفعة لانتخابات 

وهو ما يعبر عليه املخزن بنفسه ب " أزمة الوساطة".
كخزان  فقط  الشباب  مــع  تتعامل  احلقل  هــذا  مكونات 
انتخابي آخر همها هو تأطيره ومتثيله وحتى نسب الشباب/
وال  ضعيفة  جــد  احلقل  ــذا  ه يف  القيادية  األجــهــزة  يف  ات 
احلزب  مبشروع  الشاب  إميان  ومدى  الكفاءة  أساس  على  تكون 
وباملقابل  القرابة.  وعاقات  الزبونية  أساس  على  بل  وتصوره 
الشعبية  للطبقات  املنتمني  خصوصا  الشباب/ات  أغلب  ينظر 

إلى مكونات هذا احلقل نظرة استهزائية واحتقارية.
•  بخصوص الشباب والحقل املضاد

التنظيمات  بــه  فيقصد  املــضــاد  السياسي  احلقل  أمــا     
السياسية املناضلة واملستقلة عن املخزن )خارجة عما يسمى 

برنامجها  التي   التنظيمات  الوهمي(،  الوطني  باإلجماع 
السياسية  احلياة  يف  املخزن  حتكم  مع  يتعارض  وتصورها 
يريد  ــر  واآلخ املخزن  إصــاح  يريد  فقط  بعضها  كــان  )ولــو 
إسقاطه( وهي املتمثلة حاليا أساسا يف فدرالية اليسار والعدل 
التي  اجلماهيرية  واملنظمات  الدميقراطي  والنهج  واإلحسان 
يشتغلون فيها، تتميز هذه التنظيمات مبشاركتها يف مختلف 
املغربي )ولو بنسبة متفاوتة( ويف مساهمتها  نضاالت الشعب 
طرف  من  )خاصة  للجماهير  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  يف 
مشتتة  أنها  يف  تتمثل  مشكلتها  أن  غير  الدميقراطي(،  النهج 

وغير قادرة حلد اآلن التكتل حول برنامج حد أدنى.
أما يف عاقة هذا احلقل بالشباب/ات تتجلى أساسا يف أن 
الشباب  استقطاب  إلى  باستمرار  تسعى  احلقل  هذا  مكونات 
طليعة  يف  املتواجد  الشباب  وأيضا  الشعبية  للطبقات  املنتمي 
اختاف  )رغم  للتغيير  تسعى  فألنها  اجلماهيرية،  النضاالت 

جتذب  أن  بد  فا  آلخر(  معارض  تنظيم  من  ومفهومه  حدته 
الشباب الذي يف مصلحته التغيير، غير أنها حاليا تعاني نوعا 
معظم  أن  حيث  ككل  السياسي  للحقل  الشباب  نظرة  من  ما 
الشباب ال مييز بني احلقل الرسمي واحلقل، مما يجعله ينفر 

اجلميع.
- II مناذج من الفعل السيايس –النضايل- الشبايب: 

هجوما  األخيرة  السنوات  خال  املغربية  الشبيبة  عرفت 
النيوليبرالية  السياسات  نتيجة  مكتسباتها،  على  ــادا  ح
والتي  والفساد واالستبداد-  والتبعية  الريع  للمخزن , مركب 
تنبني أساسا على 3 عناصر: )االستدانة اخلارجية، خوصصة 
النفقات  يف  التقشف  العمومية،  والــشــركــات  القطاعات 
العمومية( والتي أدت إلى تسليع من التعليم والبطالة وفرض 
العمل  من  الكادحة  الشبيبة  وحرمان  الشغل  يف  الهشاشة 

الثقايف العمومي.
من  كــان  جهة  من  الشبيبة  على  الهجوم  هــذا  فــإن  ومنه 
هذه  أبــرز  جتلت  وقد  ومقاومة،  فعل  رد  يخلق  أن  الضروري 

املقاومات يف الفترة األخيرة يف:
1 - الحركات الشعبية ضد الهتميش والفقر:

بعضها  امتد  شعبية  حــراكــات  املناطق  مــن  عــدد  عرفت 
لشهور أبرزها حراك الريف الذي انطلق يف أكتوبر 2016ملهما 
ــورة... تشترك  زاك أوطــاط احلــاج،  فيما بعد كا من جــرادة، 
رفع  تروم  اجتماعية  مطالب  حملت  كونها  يف  احلركات  هذه 

وكشفت  املخزنية  التنمية  حقيقية  عــرت  حيث  التهميش 
الشباب دورا أساسيا وقد تبني هذا  الكاذبة، وقد لعب  وعوده 
على  املعتقلني  الشباب  نسبة  حيث  من  أو  القيادة  حيث  من 

خلفيتها. 
2 - حملة مقاطعة منتجات ثالث رشكات كربى:

حلملة  دعـــوات  إطــاق   2018 أبــريــل  ومــاي  شهري  شهد 
عرفت  وقد  كبرى.  شركات   3 ملنتجات  إلكترونية  مقاطعة 
الكبرى  باملدن  الشعبية  الطبقات  طرف  من  واسعة  استجابة 
انخراطا  األكثر  الفئة  هم  الشباب/ات  كان  وقد  واملتوسطة، 
عن  التعبير  يف  أبدعت  التي  احلملة  هذه  للحملة.  وتعبئة 
ورغم  املستهدفة.  املنتجات  أسعار  خفض  الرئيسي:  مطلبها 
ثناياها  يف  حملت  فإنها  ملطالبها،  البارز  االجتماعي  الطابع 
كانت  دانون  سنترال  أسهم  فغالبية  واضحة،  سياسية  رسائل 
الشركة  لشريكه  يبيعها  أن  قبل  امللكي  الهولدينغ  ملكية  يف 
وأوملاس  إفريقيا  أما  دانــون.  االستيطان  املتعددة  الفرنسية 
)بنصالح  احلكم  مركز  من  مقربتان  عائلتان  فيهما  فتتحكم 
أسس  استهدفت  احلملة  أن  الــقــول  ميكن  أي  وأخــنــوش.(. 
واالحتكار  لامبريالية  التبعية  املغربي،  السياسي  االقتصاد 

من طرف املقربني للمخزن.
3 - التنسيقيات الفئوية:

قوية  احتجاجية  حتركات  اليوم  املغربي  الشارع  يعرف 
من  النضال  بروح  مفعمني  وشباب  شابات  باألساس  يقودها 
املفروض  األساتذة  فتنسيقية  الفئوية،  التنسيقيات  داخل 
إضراب  يف  واألستاذات  األساتذة  آالف  قادت  التعاقد  عليهم 
مقري  أمــام  بطولي  واعتصام  أسابيع(   4 من  )أزيــد  بطولي 
الوزارة الوصية على التعليم والبرملان، أيضا تنسيقية الطلبة 
حتقيق  خاله  من  استطاعت  بطوليا  نضاالت  قادت  األطباء 
بعض املكتسبات املهمة، وهاهم املعطلني يف أغلب مناطق املغرب 

يناضلون من اجل احلق يف الشغل والتنظيم. 
خالصة، أي فهم للمشاركة السياسية للشباب/ات؟:

من  نوعني  بني  عــادة  المتيزي  يمت  السياسية  املشاركة  يف 

املشاركة :

ــي مــرادفــة نوعا  الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة االتـــفـــاقـــيـــة وه
على  عــام  اتفاق  هناك  أن  تعني  االنتخابية  للمشاركة  ما 
وما  لانتخابات  املؤطرة  الدستورية  القانونية  املرجعيات 
وغيرها..(،  وبرملان  )حكومة  منتخبة  مؤسسات  من  تفرزه 
وهذا النوع هو املنتشر أكثر يف الدول الدميقراطية، حيث كلما 
كانت االختيارات دميقراطية كلما كثرت املشاركة االتفاقية.

تلك  تعني  االحتجاجية  السياسية  المشاركة  حين  في 
املشاركة املنطلقة من مسلمات أهمها رفض القوانني واألحكام 
حكومة  من  عنها  ينبثق  وما  لانتخابات  املؤطرة  الدستورية 
احلقيقية  السلط  بوضع  تقوم  القوانني  هذه  ألن  وبرملان..، 
شيئا  ينفذ  املنتخب  وجتعل  منتخبة  غير  مؤسسات  يد  يف 
حتل  ال  هنا  االنتخابات  بالتالي  املجتمع،  عليه  يتعاقد  لم 
غير  سلطوي  سياسي  فاعل  أنتجها  املشاكل  أصا  ألن  املشاكل 
كآلية  واجلبهات  وامليدان  للشارع  اللجوء  يتم  مما  منتخب 
وحيدة للضغط على هذا الفاعل املستبد غير املنتخب، وهذا 
الديكتاتورية  الدول  يف  انتشارا  األكثر  هو  املشاركة  من  النوع 

والسلطوية.
اآلن  يتجه  أنه  مبا  املغرب  يخص  فيما  املنطلق  هذا  ومن 
نهائيا  معيار  ليست  االنتخابية  فاملشاركة  الديكتاتورية  نحو 
النماذج  ولعل  للشباب  السياسية  املشاركة  هي  كيف  لوصف 
النظام  أطــروحــة  زيــف  على  دليل  اقــوى  ذكرها  سبق  الــذي 

املخزني.

سعد مرتاح 
الشباب والسياسة باملغرب
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

احليلة،  شديد  فهو  مسكنته  ومع  اإلنسان،  هذا  مسكني      
أن  ذلــك  ومــن  أحــيــانــا..  الشراسة  حــد  إلــى  الشكيمة  قــوي 
الطبقي  احلقد  كان  إذا  السيما  ثائر،  إلى  يحوله  قد  غضبه 
اإلنــســان  ميلك  فــا   ، الغضب  ــك  ذل زنــاد  يــقــدح  الـــذي   هــو 
من  متخلصا  يجرؤ/يتجاسر  أن  إال  حينئذ  الواعي  الغاضب 
إلى  سعيا  "الفوبيا"(،  )الرهاب  واملرضي  السوي  اخلوفني: 

والعوائق. املثبطات  واستئصال  اإلحباط،  جذور  اقتاع 
وبخاصة  العقلية  املهارات  تسعفه  التي  املهارات  ومن      
)امليتامعرفة(  النقد  ومهارة  التحليل  مهارة  الفهم،  مهارة 
اجلنايات  أم  فإن  ثمة  ومن  التركيب..  مهارة  إلى  باإلضافة  
)برهان  اغتياله  هو  أباها  و  )أدونيس(،  العقل  اعتقال  هي: 
فقد  "اآلخـــر"،  أمــا  مجتمعاتنا،  يف  هــذا  غليون(..يحدث 
عشرات  منذ  النقد"  "نقد  ب  وآمن  األداتي"،  "العقل  جتاوز   

. لسنني ا

عكس  يتعتب،  وال  يشتكي،  ال  عاناه-  -ما  عانى  وإن  وهو      
القائل: املتنبي  الطيب  أبي  الشاعر 
قصيدة أقول  هل  شعري  ليت  أال 

أتعتب؟! وال  فيها  أشتكي  فا 
العدمية،  تزهر  ورمبا  ألقا،  يغدو  أبدا  األرق  فإن  وإال      

؟. االكتئاب..  ويتنامى 
و  مــحــمــوم  بــشــوق  املــرتــقــب  التغيير  ــاح  م يضيع  قــد      
شمس  وسطوع  احلرية،  فجر  بزوغ  فيتأخر  مجدافه،  ينكسر 

الرفيع". "الشرف  نسيج  ينخرم  أيضا..و  الكرامة 
التمرد  مجرد  يرضيه  ال  -الــبــؤرة-  األلــق  أن  والظاهر      
ال  اللذين  الفردانيني،  والسلوك  الفكر  أسير  يظل  الــذي 
العلياء،  إلى  يتطلع  وإمنا  مسغبة..  من  يغنيان  وال  يسمنان 
سوى  له  هم  ال  البرحاء،  تكاثرت  وإن  النخاع،  حتى  متجذرا 

العرانني. شم  الكادحني،  عموم  خدمة 
أوسع  من  التاريخ  البسطاء  هؤالء  صحبة  يدخل  هكذا      
أو  الضيق،  الثقب  هذا  من  غيرهم  يغادره  بينما  بواباته، 

ذاك..
اإلنسان،  ذلك  أشجار  "متوت  أن  ذلك  بعد  غريبا  وليس      

واقفة". الكفايات،  بتلك 
ــؤالء  ه ظــهــرانــي  -بـــني  ــقــك  أل أن  الــبــيــان  ــن  ع وغــنــي      
باالستثناء  االنتشاء  ثريا  يعانق  وهجا  ميسي  املعذبني- 
الواو  حرف  )بكسر  يساوم  ،وال  يساوم  ال  الــذي  احلقيقي، 
وهي  تتجدد  أن  آلياته  حسب  ــر(،  اآلخ يف  فتحه  و  األول، 

تتحرك.. و  متور  تني  ال  التي  بتموجاته  الواقع  حتلل 
مامسة  يف  موفقة  اإلضاءة  هذه  تكون  أن  أرجو  أخيرا،      
فإن  وإال  اإلحــجــام،  ثقافة  و  اإلقـــدام،  ثقافة  الثقافتني: 

والتنوير. التعميق  يف  منابي  تنوب  قد  غيري  أقام 

من ثقافة األرق إىل ثقافة األلق

نورالدين موعابيد

وصية الهشيد
الكام لقد قلت لكم كل 

املعنى  يكتمل  ولم 
الباغة  أنا عن  عاجز 

و عاجزون أنتم عن الرؤيا 
الكام  لقد قلت لكم ضمن 

أن جسدي لكم مشاع
وقد كان لي سكنى 

السؤال فيه قلق  أختزن 
عن كيف تنام فراشة

فوق وردة دون ان ترتعش أو تسقط 
الغزالة  وعن كيف حتاول 

دمعا  تكفكف  أن 
باجدوى 

وعن شمس تغيب كل مساء 
نحيا  الظام  يف  وتتركنا 

منا همو
غرفة  يف  ونحن  وترقبنا 

لتفنى  أجسادنا  عليها  نلقي 
كم قلت من كلمات 

ما عدت أذكرها 
واملعنى  املبنى  أذكر منها  وما عدت 

أغادركم  أنا  فها 
و تركت لكم جثتي 

أفكاري ونسلي وما بقي من 
وما لم يجف بعد من دمي هو حبر 

جملة أو  سطر  لكتابة  يكفيكم 
للحياة  بها  تشيدون 

معنى  من  أكثر 
والغزالة الفراشة  فاحرسوا 

احلياة  ورتبوا 

الفوضى  واطردوا 
بينكم  من  والرتابة 

يف  امليتة  الكلمات  عــن  وابــتــعــدوا 
الصفراء  القبور 

اهجروها 
التحريض كتابات  كل  ومزقوا 
وشيدوا صرحا فوق كل مبنى 

علما  وارسموا 
حرا ووطنا 

إلى  احلياة  منه  لتمر  قزح  وقــوس 
ملونة أفكاركم 

وإلى اآلتي من بعدكم 
عليكم  وسام 

وطنكم على  وسام 
معنى من  أكثر  بيننا  للرسالة  و 

الشيح والريح

كا  الــغــول  يــا  الــغــول 
ة قطر

بلول نشربها  دمك  من 
ولبادي  صاحلة  للقي 

ل نقو
زينة هي  الخبار 

والحــكــايــة نــرويــوهــا 
للجيل

بعدنا من  اللي 
عندها  مليحة  ايام  ال 

قيمة
الـــهـــم كـــايـــن والــشــر 

ين با
مدينتنا  الـــزايـــر  ــا  ي

مية لعد
ــوع كــثــم  ــ ــرج ــ بــعــد ال

لسر ا
ــي الــعــمــتــي  ــ ــك ــ الحت

لة لغو ا
الـــضـــغـــط الـــقـــحـــط 

لفام سدان 
السامة قولي 

ــة  ــلـ ــيـ ــفـ ــي الـ ــ ــت ــ ــم ــ ع
ماجيتك حاجيتك 

الغول فيها  قبيلة  عا 
دايــر  بــربــاعــة  مشمر 

فلكاعة جماعة 
ملاعة مباسهم 

ــارك  ــمـ عـــظـــيـــتـــي حـ
حمارك هو  وحمارى 

فالطول زايد  الغول 
كحل  ــر  ــي ط ــة  ــاعـ وربـ

منسول ريشو 
ــرة  ــي ــح وجـــمـــاعـــة م

ل لعقو
ركبي  الفيلة  عمتي 

وقصدينا حمارك 
الشيح  غير  متوجدي 

والريح
ــاي  ــق ــل ــور ت ــابـ ــفـ ــلـ وبـ

جة ا فر
داير  بصداعو  الغول 

جة عجا
لقبيلة  بخير  لقبيلة 

بخير

نورالدين حيطان 

عبد اهلل بيردحا 
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يسعدنا يف هيئة حترير جريدة النهج الدميقراطي أن نستضيف الرفيق  نورالدين العروسي )جوبا( استاذ 
كاتب محلي للنهج الدميقراطي رئيس الفرع احمللي للجمعية املغربية حلقوق االنسان بايت اورير نائب منسق 
اجلبهة االجتماعية باحلوز، من جيل كانت له فرصة التدريب والتكوين يف املجال اجلمعوي واالستفادة من 
املخيمات واالنشطة املكثفة والهادفة التي كانت تعرفها دور الشباب وكذا التاطير السياسي والنقابي داخل 

االحتاد الوطني لطلبة املغرب وكمسؤول داخل تنظيمات نقابية

هل  ميكننا اعتبار اجراء االنتخابات يف               
اسلوكها ووتشكيل  احلكومة حدثا بارزا،مبا يعني 

أن له آثارا يف املشهد السياسي العام؟
افرازاتها  وكذا  واوهامها  باالنتخابات  املغربي  الشعب  عاقة 
سنة  انتخابات  بــاول  ابتدأت  جدا  قدمية  عاقة  وتأثيرها  

1963 وماتبعها.
عاقة أدرك املصوتون من خالها أن ال جدوى منها العتبارات 
وتفرزها  افرزتها  التي  املؤسسات  كــون  يف  تتمثل  سياسية 
االنتخابية  الــوعــود  حتقيق  عن  لعجزها  لها  المصداقية 
الكرامة  تراعي  وقرى  مدن  وخلق  واالستثمار  التنمية  وجدب 
شروط  أدنى  توفير  حتى  بل  الساكنة  حلاجيات  وتستجيب 
امللك  احتال  فيه  مبالغا  ترييفا  تشهد  املدن  )أغلب  التمدن 
ودور  التحية  البنيات  يف  والنقص  عليه  والزحف  العمومي 
املنتخب  لتخلي   وكذلك  متعددة(  واالمثلة  والشباب  الرعاية 
ألسباب متعددة منها غياب الكفاءة واجلهل وعدم القدرة على 
التدبير والفساد املالي واالخاقي  للبعض )تخليه( عن جانب 
بسلطة  وتتمتع  منتخبة  غير  اخرى  لسلطة  صاحياته  كل  او 

التعيني والوصاية وتعدد املتدخلني من جهة أخرى.
أضف إلى ذلك انها )اي االنتخابات( شكلت فرصة لعدد كبير 
عن  تدافع  لوبيات  وتشكيل  السريع  لاغتناء   املنتخبني  من 
مصاحلها ومصالح من يأمترون باوامرهم ما ادى يف النهاية إلى 

النفور من اللعبة لدى فئات واسعة كانت تعتقد غير مانقول.
من  كبير  عدد  يف  املسائلة  او  املتابعة  حتريك  عدم  أن  كما 
التقارير التى جمعها ووثقها ورفعها املجلس األعلى للحسابات 

زاد من تعميق وعي املغاربة با جدوى العملية برمتها.
إلعادة  حلظة  مجرد  االنتخابات  فأن  االعتبارات  تلك  لكل 
ميكن  فا  وبالتالي  الدائرة  نفس  ضمن  والريع  االدوار  توزيع 
استمرار  لكونها   العام  السياسي  املشهد  يف  اثرا  لها  ان  اعتبار 

لنفس املمارسات واالساليب والسياسات الاشعبية
       

 - البام  تصدرت ثاثة أحزاب )االحــرار-             
االستقال( املراتب  األولى محليا،جهويا،ومركزيا.

كيف لكم أن توضحوا لنا هذا ؟
تاريخ االنتخابات يف املغرب هو تاريخ فبركة وصنع االحزاب 
وهي كذلك عاقة قدمية كما العاقة مع االنتخابات وشعبنا 
يتذكر جبهة الدفاع عن املؤسسات التى اوقفت زحفها انتفاضة 
يحضر  كما  االستثناء  حالة  اعان  بعد  تاها  وما  مارس   23
ذاكرتنا تأسيس التجمع الوطني لاحرار بعد جتميع االعيان 
وتعيني احمد عصمان على رأسه واعطائه احلكومة يف احدى 
أسوأ  حلظات التاريخ السياسي باملغرب املعروفة بسنوات اجلمر 

والرصاص وكل أشكال االنتهاك.
فرضه  ومحاولة  البام  تأسيس  اجلديد  اجليل  ينسى  ولن 
بقوة وكقوة داخل املشهد من خال دمج األحزاب ضمن تشكيلة 
من  فبراير   20 حركة  متكنت  الذي  واملعاصرة  األصالة  حزب 

وقف زحفه كذلك.
االحرار  أن  إلى  بالنظر  طبيعي  ترتيب  انه  اعتقد  بالتالي 
اشتغالها  ووثيرة  واداؤهــا  سلوكها  للدولة  مباشرة  ادرع  والبام 
منخرط  كذلك  االستقال  وحزب  والتعليمات  االوامر  حتكمه 
يراعي   منطقي  ترتيب  انه  اظن  لذلك  السياق   نفس  ضمن 
اخر  وليس شيئا  الصناديق  املشهد تصنعه  ان  االنطباع  إعطاء 

وقوة  لاعيان   ــزاب  االح استقطاب  حكمه  الترتيب  ان  كما 
وكذا  والكفاءة   احلزبي  االنتماء  عن  بعيدا  االنتخابي  املال 
حدث  كما  بعينها  جهة  نحو  والكبار  الصغار  الناخبني  توجيه 
بني  الرئاسة  وتوزيع  املستشارين  مجلس  اعضاء  انتخاب  يف 
مايؤكد  الكبرى   املدن  وعمودية  اجلهات  يف   التاثة  األحزاب 

بشكل ملموس منطق الغنيمة .
حتمل  مرحلة  ان  هــو  إليها  ــارة  اإلشـ ميكن  ماحظة  اهــم 
الكبير  االحرار وباقي األحزاب للتدبير احلكومي هو التشابه 
سياسيا بني مرحلة عصمان واخنوش من حيث الهجوم الكبير 
االسعار  ورفع  الشرائية  القدرة  وضرب  واحلقوق  احلريات  على 
ــوات  االص كــل  ومنع  والتضييق  السياسي  االعتقال  وعــودة 
الوظيفة  يف  االســتــقــرار  وضــرب  التعاقد  وفــرض  املختلفة 
العمل  ومحاصرة  العمومية  املدرسة  على  الهجوم  و  العمومية 
النقابي واحلقوقي املستقل واملكافح ماسيضع هذه احلكومة يف 
امتحان صعب امام من مازالوا يعتقدون انها قادرة على اإلجابة 

عنها وايجاد حلول لاشكاالت وامللفات املطروحة عليها.
شخصيا اعتقد اننا  سنشهد هجوما اكثر قوة وشراسة على 
اخلدمات العمومية  وعلى احلقوق واحلريات مع حكومة متثل 

والرأسمال. الباطرونا 

             ناحظ أن األغلبية الساحقة من اجلماهير 
رفضها  عن  تعبر  وهي  االنتخابات  يف  تشارك  لم 
التغيير  مبهام  يضلع  جديا  بديا  للعبة،وتتغيى 
حزبا  يكون  البديل؟قد  هذا  مامح  الباد.ما  يف 
آخر؟ما  نوع  من  جديد،جبهة،أوتكثل  طراز   من 

رأيكم؟
مقاطعة العملية االنتخابية اصبحت أمرا واقعا ويعكس اوال 
ولن  ليست  االنتخابات  ان  املغربي  الشعب  من  كبير  جزء  فهم 
ضمن  الشعب  مصدرها  يكون  سلطة  لتأسيس  منطلقات  تكون 
املعطيات السياسية والدستورية احلالية كما يؤكد عدم الثقة 
اضافة  يكذبها.  ببساطة  الواقع  ألن  الرسمية  اخلطابات  يف 
عن  والباحثني  املشتغلني   واغلب  األحــزاب  وانتهازية  لضعف 

القرب من السلطة من داخلها.
الرفع من وثيرة اشتغال  املقاطعة يؤكد أهمية  ارتفاع مؤشر 
فعل  تاطير  خــال  من  والدميقراطيني  اجلدريني  املناضلني 
لصالح  القوة  ميزان  وتغيير  للتغيير  لقوة  وحتويله  املقاطعة 
الدميقراطي  والنهج  الكادحني  وعموم  الشعبية  اجلماهير 
ضمن  محدودة  وبامكانيات  وقوة  بعزمية  يشتغلون  ومناضلوه 
واقع احلظر العملي والتضييق واملنع الذي يتعرض له وباميان 
كتعبير  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  لتنزيل  قوي 
وهو  احلقيقي  التغيير  يف  املغربي  الشعب  رغبة  عن  موضوعي 

مشروع ال تراجع عنه مع استحضار 
الدميقراطيني  كل  مع  والتحالف  التنسيق  وضــرورة  أهمية 

واليساريني ضمن  تعبيرات للنضال سواء جبهة او تكثل....
لاعان  سابقا  قلت  كما  يستعد  الدميقراطي  النهج  حزب 
انعكاس  وهــو  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  عن 

لنقاش طويل
منذ  املاركسيني  املناضلون  فيه  انخرط  موضوعي    جدي    
بروز احلركة املاركسية اللينينية يف املغرب وتتويج ملسار طويل 
من النضال الصادق مع اجلماهير ومن اجلها وهو بديل حقيقي 

للنضال من اجل استكمال مهام التحرر الوطني. 

         زداد أوضاع الطبقات الشعبية وخاصة منها 
احلكومي  التصريح  يحمل  العاملة،هل  الطبقة  

األخيرحلوال 
طريق  خارطة  عن  اعان  احلكومي   التصريح 
االوهام  من  وكثير  وعود  سبقته  احلكومة  لعمل 
االنتخابية وهي استمرار لنفس االدعاءات بخلق 
العيش  شــروط  وحتسني  الشغل  مناصب  مايني 
سابقا  قلت  كما  انه  اال  ووووو  اخلدمات  وجتويد 
خال  نشهد  وقد  املزاعم  حقيقة  يعري  الواقع 
للتخلص  القصوى   السرعة  إلى  االنتقال  واليتها 
وغيره  وصحة  تعليم  من  العمومية  اخلدمات  من 

وضرب ماتبقى من املكتسبات.
الطبقة العاملة التي تعيش اصا )يف غالبها( واقع الهشاشة 
واالستغال  وستزداد وضعيتها سوءا الن احلكومة تعبير واضح 
احلماية  اهتماماتها  اخر  وسيكون  ومصاحلها  الباطرونا  عن 
االجتماعية واحلقوقية للطبقة العاملة واذا استحضرنا نسبة 
البطالة احلقيقية وحاجة املواطنني لضمان القوت اليومي ولو 
العمل  ضرب  ومع  احلماية  اشكال  من  شكل  واي  الكرامة  خارج 
يف  االحتجاج  أشكال  كل  ومنع  وشيطنته  ومحاربته  النقابي 
صعوبة  سندرك  الصحية  الــطــواريء  حلالة  ســيء  استغال 
املقاومة  غياب  يف  الكادحني  وعموم  العاملة   الطبقة  ماينتظر 

والنضال من اجل الكرامة.
ارض  على  املنجز  املهم  بل  احلكومي  التصريح  املهم  ليس 
القرارات  بعض  اصدار  يتم  وقد  الكثير  التوقع  شخصيا  الواقع 
وامتصاص  االحتقان  درجة  من  للتخفيف  معينة  فئات  لصالح 

الشعبي. الغضب 

          يبدو أن احلراكات الشعبية ومجموع احلركات 
نضاالتها  بتصعيد  محكومة  االحــتــجــاجــيــة 
الصورية،هل   واحملاكمات  القمع  حتديات  أمــام 

تستطيع تنظيم ذاتها وربح رهان التغيير؟
احلراكات االجتماعية تعبير موضوعي عن احلاجة للتنمية 
مجملها  يف  ووجهت  حضارية  سلمية  باشكال  والدميقراطية 
بقمع شرس لعجز احلاكمني عن اإلجابة  عن األسئلة املرتبطة 
املجالية  والعدالة  الوطنية  الثروة  وتدبير  التنمية  باعطاب 
او هناك  العقاب واالكتفاء باعفاءات هنا  وترسيخ االفات من 
التواجد  يفرض  الذي  األمر  قائمة    تفجرها  اسباب  مايجعل 
النضالي  الفعل  وتنظيم  لتأطير  اجلذريني  للمناضلني  املكثف 
الفساد  العامة مع  املواجهة  السياسي ضمن  املضمون   واعطائه 
االحتجاجية  االشــكــال  كل  ضمن  واالنــخــراط  واالســتــبــداد 
وأخذ املبادرة والتنسيق مع كل الدميقراطيني وابداعي اشكال 

التنسيق والعمل املشترك والتركيز على املشتركات.
انها معركة طويلة تقتضي التسلح بالعزمية واالصرار وطول 

النفس لربح رهان التغيير احلقيقي.
وما ال يتحقق بالنضال يتحقق مبزيد من النضال.

وعلى  املعتقلني  لكافة  واحلرية  للشهداء  واخللود  املجد   
رأسهم معتقلي  احلراكات االجتماعية. 
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للقضاء  العاملي  اليوم  هو  أكتوبر   17 يوم  كان 
املغربي؟  الــشــعــب  ــاه  ــي أح فكيف  الــفــقــر.  عــلــى 
لاهتمام  أثـــرا  جنــد  ال  ــؤال  ــس ال عــلــى  لــلــجــواب 
بعض  تنظيم  باستثناء  الــيــوم  بــهــذا  الشعبي 
االجتماعية  اجلبهة  من  فروع  لها  دعت  الوقفات 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  مــن  ــروع  ف نظمتها  او 
من  العديد  يف  الوقفات  هذه  تعرضت  اإلنسان. 
وحتى  والتنكيل  القمع  وطــال  املنع  إلــى  املــواقــع 
يف  شاركوا  الذين  واملناضلني  املناضات  االعتقال 
ملر  املعزولة  املبادرات  هذه  لوال  التظاهرات.  هذه 
بلد  املغرب  يف  احد  به  يعلم  إن  بدون  اكتوبر   17
حتت  يرزحون  فقراء  ومواطنيه  مواطناته  ثلثي 

املدقع.  والفقر  الفاقة 

وكيف  أسبابه  هي  فما  واضح  خلل  املوضوع  يف  إن 
الفقر  على  القضاء  من  يجعل  مبا  معاجلتها  جتب 
السنة  أيام  كل  يغطي  ونضاليا  سياسيا  برنامجا 

اآلفة؟  هذه  من  شعبنا  انعتاق  حتقيق  حتى 

لسياسة  نتيجة  هــو  الفقر  كــون  مــن  انطاقا 
الطبقية  لــلــكــتــلــة  اســتــراتــيــجــيــة  واخـــتـــيـــارات 
فخ  الفقر  كــون  مــن  وانطاقا  ودولتها  السائدة 
وانتظار  تبعية  حالة  يف  الفقراء  بإبقاء  يسمح 
الضحايا  وافق  اهتمام  حصر  وبالتالي  املساعدات 
كل  من  انطاقا  وفقط  يومها  قوت  على  باحلصول 
وان  بإحكام  نصب  الفخ  بــان  اإلقــرار  يجب  ذلــك 
الفقراء  يتمكن  لم  إذا  عطلت  الشعب  هذا  طاقات 
هو  مــن  ويستوعبوا  فقرهم  أســبــاب  إدراك  مــن 
أمر  الفقر  بان  يفهموا  وان  وضعهم  على  املسؤول 
االحتكاريني  املغاربة  من  كمشة  طرف  من  مفروض 

ين.   ملستبد ا و

احلصول  من  الفقير  املواطن  سيتمكن  كيف  لكن 
أعاه؟ إليها  املشار  األجوبة  على 

ــده والــرهــان عــلــى اســتــفــادتــه من  ــوح تــركــه ل
جتــربــتــه اخلـــاصـــة يــعــتــبــر مـــن احلـــلـــول الــغــيــر 
النها  نظن  ممــا  اكــثــر  مــضــرة  والعفوية  مجدية 
النفس  يف  الثقة  وفقدان  والياس  االحباط  تولد 
وقوى  دولــة  من  املتربصني  شــراك  يف  والسقوط 
تتحمل  ان  هو  املناسب  احلل  يبقى  لذلك  رجعية. 
وأولى  وحزم  بجدية  مسؤوليتها  املناضلة  القوى 
نضال  عن  والصريح  الواعي  التخلي  هي  اخلطوات 
بتحركات  تقوم  التي  النخب  ونضال  املناسبات 
على  املتضررة.  الشعبية  احلاضنة  عن  معزولة 
وتساعدها  الفقراء  وسط  تندمج  ان  القوى  هذه 
تصوغ  وان  فقرها  مظاهر  جميع  اسباب  فهم  على 
رأسها  وعلى  األوضــاع  بتحسني  الكفيلة  املطالب 
من  صفوفها  تنظم  وان  الــكــرمي  الشغل  يف  احلــق 
عبر  أملطلبي  امللف  بنود  وحتقيق  النضال  اجــل 
النضال  أشكال  جميع  على  تعتمد  نضالية  حركة 
كل  ويف  اجلماهير  لتلك  الذاتية  القوى  تائم  تطورها.التي  مراحل  من  مرحلة 

اجلماهير  بخط  تلتزم  ان  املناضلة  القوى  على 
البانكي  الفهم  عن  تتخلى  وان  التاريخ  صانعة 
عن  تنوب  واعية  صغيرة  مجموعة  كون  يف  واملكتسبات.املتمثل  املطالب  لتحقيق  النضال  يف  الشعب 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

ال لنضال املناسبات

 ال للنضال النخبوي

عامل صكوك الغفران الصحية الجديد

رجال  مشاريع  تصريف  حكومة  دشنت 
أخنوش  عــزيــز  يــقــودهــا  الــتــي  ــال  ــم األع
وذلك  املمنهج،  القهر  من  جديدة  موجة 
ممارسة  من  املغاربة  مينع  قانون  بفرض 
من  حركتهم  وتقييد  االعتيادية  حياتهم 
التلقيح  بجوائز  يسمى  ما  اعتماد  خال 
التحرك  لصاحبه  يخول  والذي  الصحي، 
العمومية  املرافق  وولــوج  )أرياحية(  بكل 
الكرة  وجــه  على  حــق  كأبسط  قيد  دون 

األرضية.
الشكل  ناحية  من  القانون  هــذا  شكل 
واضعي  أطربنا  لطاملا  إذ  دستوريا،  خرقا 
احلجيات  وعن  القانون  عن  التلقيح،  جواز 
القانونية، وعن الدستور وعن بندوه، بيد 
أن القانون يف بادنا يعزفه من ميلك ثمنه 
على حد قول الشاعر العراقي أحمد مطر، 
بهذا  قانون  مترير  يتم  أن  يعقل  فكيف 
اضطراب  يف  يتسبب  قــد  والــذي  احلجم 
للبرملان  ــوع  ــرج ال حتى  دون  اجتماعي 
ليدلي  وكذلك  للنقاش،  ليخضع  بغرفتيه 
يف  بدلوه  املناضل  شقه  يف  املدني  املجتمع 
نقاش  وخلق  التقعيد  إطار  يف  السياق  هذا 
صياغة  يف  اجلــمــيــع  ــارك  ــش ي مجتمعي 

القرار.
يسمى  فما  املــضــمــون،  ناحية  مــن  ــا  أم
كونه  يعدو  ال  الصحي،  بــاجلــواز  جــزافــا 
منظومة  غياب  ظل  يف  مهترئ  طرح  سوى 
ــه  الـــصـــمـــود يف وج تــســتــطــيــع  صــحــيــة 
الصحي  اجلــواز  فائدة  هي  فما  اجلائحة، 
من  حقا  يقي  العلمية؟وهل  الناحية  من 
أنــواعــه  بكل  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة 
ينقل  ال  وهــل  واأللــفــا(؟  املتحورة)ديلتا 

الشخص امللقح العدوى لباقي البشر؟.
امللقحني  ــاص  ــخ األش أن  جليا  اتــضــح 
بــجــرعــتــني بــكــل بــقــاع الــعــالــم تــعــرضــوا 
من  ومنهم  بل  الــعــدوى،  ونقلوا  لإصابة، 
دخل العناية املركزة بأقسام اإلنعاش، ويف 
أصيب  من  امللقحني  غير  من  هناك  املقابل 
أو  اإلنعاش،  غرفة  يدخل  أن  دون  بكورونا 
مستوى  على  خطيرة  مبضاعفات  يشعر 
بشكل  املرض  مع  تعايش  التنفسي،  اجلهاز 
فقد  ومــنــه  مــشــاكــل،  أدنـــى  دون  طبيعي 
احلــاجــة  دون  طبيعية  مــنــاعــة  اكــتــســب 
حلقن جسمه ببروتني فيروس ميت ومصل 

مضاد.
الصحة  وزارة  أن  اإلشـــارة  ــدر  جت كما 
مدى  حول  دراســات  أي  تنشر  لم  املغربية 
املــواطــنــني،  حماية  يف  التلقيح  جنــاعــة 
لبعض  سببها  الــتــي  املضاعفات  عــن  وال 
التلقيحات  جناعة  عــن  وال  األشــخــاص، 
الفيروس  من  الذاتية  احلماية  يف  املتوفرة 
ونحن  سيما  ال  احلماية،  يف  املؤية  ونسبها 
أسترازينكا،  لقاحات،  أربــع  عن  نتحدث 
ســيــنــوفــارم، جــونــســون آنـــد جــونــســون، 
املواطنني بلقاحني  وفايزر، وال عن تطعيم 
التنوع من  مختلفني وما قد تشكله مسألة 

خطورة.
ففي ظل غياب أي تواصل جاد من لدن 

وزارة الصحة، تخرج اليوم لتجبر املواطنني 
سافر  خرق  يف  التلقيح  جرعات  أخذ  على 
التي  العاملية،  الصحة  منظمة  لتوصيات 
بعيدا  وضمانه  االختيار  يف  باحلق  أقرت 
عن اإلجبار، ودون األخذ باالعتبار وصول 
على  جماعية  مناعة  لتحقيق  املــغــرب 
اعتبار أن نصف السكان خضعوا للتطعيم، 

مبن فيهم الفئات العمرية املسنة، وأصحاب 
املعرضني  والربو  كالقلب  املزمنة  األمراض 

الصحية.  لانتكاسة 
يف  والعشوائية  املعطيات،  تضارب  وأمام 
اتخاذ القرارات منذ الوهلة األولى لوصول 
قاله  ما  نتذكر  )وجميعنا  للباد  اجلائحة 
مدير األوبئة السابق كون املغرب لن يصل 
ملرحلة اإلغاق الشامل واحلجر الصحي(، 
جتهل  املغاربة  من  كبيرة  شريحة  زالت  ال 
معه  التعامل  وكيفية  ــا  ــورون ك فــيــروس 
جناعتها،  نسب  مع  املتوفرة  والتطعيمات 
الذين  العشابة  بعض  خروج  إلى  أدى  مما 
قد  مما  جهل،  عن  الطب  ميدان  اقتحموا 
نفسه  الفيروس  مــن  أكبر  خطرا  يشكل 
تتحمل  األمــر  وهــذا  املــواطــن،  صحة  على 
ألنها  الصحة  وزارة  املباشرة  مسؤوليته 
تركت فراغا مهوال على مستوى املعلومات، 
ال  فالطبيعة  عليه  مــتــعــارف  هــو  وكــمــا 
الفيديوهات  بعض  ــوال  ول الــفــراغ،  تقبل 
رئيس  غالي  عزيز  الدكتور  نشرها  التي 
والذي  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
اللقاحات  حول  معطيات  قدم  من  أول  كان 
فيما  الصحة  وزارة  وانتقد  وتركيبتها، 
حول  الدقيقة  املعطيات  تدبير  يخص 
األطفال  تلقيح  وكذا  الوباء،  انتشار  نسبة 
من  املسألة  هــذه  تشكله  ومــا  والقاصرين 
سيد  بالشيء  اجلهل  لبقي  طبي،  جــدل 

املوقف.
أن  لنا  يحق  القصيد،  لبيت  رجــوعــا 
املــغــاربــة،  املــســؤولــني  مــع  الــيــوم  نتسائل 
تطبيق  هل  الصحة،  وزير  السيد  خصوصا 
أقرته  ملا  إسقاط  هو  التلقيح  جواز  وفرض 

أوروبا؟
أم أنه قراءة لواقع مغريب خالص؟ 

مقاربة  أم  صحي؟  منظور  من  هو  هل 
الطب  بدلة  تكتسي  سلطوية  سياسية 

البيضاء؟
ــزة  ــاه ــرارات اجل ــ ــق ــ فــقــبــل اســـقـــاط ال
ــة  ــي ــس ــرن ــف ــن الـــلـــغـــة ال ــ وتــرجــمــتــهــا م
على  ــب  وج العربية،  ــى  إل واالجنــلــيــزيــة 
واملــســاواة  احلرية  إعماد  أوال،  املسؤولني 

سياسية  كمثاربة  االجتماعية  والعدالة 
بدل لغة الفرض والسلطة واإلجبار، وجب 
بقطاعي  االهتمام  أوال،  املسؤولني  على 
اجلائحة  ــدت  أك ــذي  ال والتعليم  الصحة 
ذلك  وبــعــد  البشرية،  إنــقــاذ  يف  دورهــمــا 
جاهزة،  ــرارات  ق من  أرادوا  ما  فليسقطوا 
باملثل  تلخيصه  ميكن  احلـــال  واقـــع  ألن 
العريان...خامت(،  ا  خصك  )شنو  الشعبي 
قوس  وبــلــغ  كيله  طفح  )الــعــريــان(  لكن 
وكرامة،  شغا،  يريد  فأصبح  املنزع،  صبره 
ووطن يتسع لنا جميعا بدون حقد طبقي، 
وبقانون يطبق على اجلميع، يعلو وال أحد 

يعلو فوقه.
جديد  ــه  وج التلقيح  جــواز  أن  يبدو 
ــادت  أع الــتــي  الصحية  ــوارئ  ــط ال حلــالــة 
فأصبح  هــيــبــتــهــا،  ــرض  فـ الـــدولـــة  فــيــهــا 
بحجة  ممــنــوع  التظاهر  يف  ــق  احل حتى 
فندته  الذي  الطرح  هذا  الصحي،  الوضع 
التي  واحلــمــات  االنتخابية  التجمعات 
حلالة  سافر  خرق  يف  ــزاب  األح بها  قامت 
بالتباعد  التقييد  ودون  الصحية  الطوارئ 
االجتماعي والتدابير اإلحترازية، مبنطق 

حرام عليكم حال علينا.
هؤالء  اليوم  املواطن  سيصدق  فكيف 
بآخر  أو  بشكل  ساهموا  من  أنفسهم  وهم 
خال  اإلحترازية  التدابير  هذه  خرق  يف 
املدن  بني  وتنقلوا  االنتخابية  حماتهم 
تغير  فماذا  التلقيح،  جلــواز  احلاجة  دون 
بني األمس واليوم حتى تقيد احلركة بهذا 

الشكل اخلطير!!
كورونا  هل  عريضا،  سؤال  نطرح  لذلك 
يف  وتختفي  معينة  مناسبات  يف  تظهر 

أخرى؟
اجلميع  ــام  أمـ مفتوحا  ــؤاال  سـ يبقى 

ليقدم قراءته اخلاصة.
له  صحي  أســاس  ال  الصحي  فــاجلــواز 
مينع  ال  التلقيح  ألن  له،   قانوني  سند  وال 
أنفسنا  جند  وقد  بل  اإلصابة  من  صاحبه 
أن  تستطيع  ال  قــد  طبية  حـــاالت  أمـــام 
الطبيب  يعطي  أن  قبل  للتطعيم  تخضع 
على  كمثال  لها،  األخــضــر  ــوءه  ض املتابع 
احلساسية  أصــحــاب  احلــصــر:  ال  الــذكــر 
العرق  شلل  وأصــحــاب  البينيسيلني،  مــن 
يعانون  ومن  الدم،  تختر  وأصحاب  السابع، 
احلاالت  هذه  كل  القلب،  دقات  ارتفاع  من 
طبيبا  تخصص  ــم  ول ــوزارة  ــ ال تتجاهلها 
مصير  يف  ليقرر  التلقيح  بقاعات  مختصا 

هؤالء.
البتزاز  يخضع  بــدأ  العالم  أن  أعتقد 
صحة  يف  أمواله  استثمر  صحي  مال  رأس 
لذلك  مربحة،  صفقات  إطار  يف  املواطنني 
التبعية  الـــدول  تستغل  أن  يف  غــرابــة  ال 
للرأسمال العاملي هذا األمر جلني املزيد من 
وخنق  العامة  احلريات  ولقمع  املكتسبات، 
على  احلصول  يف  واحلق  التنقل،  يف  احلق 
وللسيطرة  الدستور،  يكفلها  التي  الوثائق 

على الشارع وإخضاعه بشكل مطلق.
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