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   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

حقيقية  ح��رب��ا  العالم  ش��ع��وب  تعيش 
ضد الوباء الفتاك كوفيد 19 الذي انطلق 
أو  "كورونا فيروس  الصني حتت اسم  من 
باقي  ليجتاح   "19 كوفيد  العلمي  اسمه 
ل��ل��ق��ارات ومخلفا  ال��ع��ال��م، ع��اب��را  ب��ل��دان 
ضحايا في األرواح وكسادا في االقتصاد 
العاملي، كاشفا في نفس الوقت عن أوهام 
لم يجلب  الذي  الرأسمالي  النظام  ووعود 
للعالم سوى االستغالل واجلشع وانتشار 
مبختلف  واحل�������روب  واألوب����ئ����ة  ال��ف��ق��ر 
مقدمتها  وف��ي  الشعوب  تبقى  أشكالها. 
املتاحة  ال��ق��ن��اة  ه���ي  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
تتوالى  التي  البنيوية  األزم��ات  لتصريف 
الرأسمالية  املنظومة  ذات  إنتاجها  وتعيد 
أنها  متوهمة  بديال  نفسها  نصبت  التي 

خامتة    التاريخ.
ق�����اوم  ال�������ذي  امل����غ����رب����ي  ال���ش���ع���ب  إن 
ب��ن��اء احلضارة  االس��ت��ع��م��ار وس��اه��م ف��ي 
اإلنسانية، يعيش بدوره أياما عصيبة مع 
جهات  مختلف  في  الوباء  انتشار  بداية 
البالد. يعيش أيضا في ظل سنة فالحية 
ذلك  يعني  احمل��ق��ق.  باجلفاف  مطبوعة 
أثمنة  وارت��ف��اع  ال��غ��الء  يعمها  سنة  أن��ه��ا 
وحاجيات  األساسية  الغذائية  امل��واد  كل 
الفالحني الفقراء من ماء وعلف املاشية 
املغربية  ال���ب���وادي  ف��ي  ال��ع��ي��ش  ووس���ائ���ل 

املنقطعة أوصالها مع فرص العيش.
إنها أزمة مضاعفة، تلقي بظاللها على 
جماهير  فئات  ملختلف  اليومي  املعيش 
قانون احلجر  دخ��ول  شعبنا. خاصة مع 
وقائية  ك��ض��رورة  التنفيذ  حيز  الصحي 
التجربة  ب��ه  أوص��ت  كما  عنها  محيد  ال 
الناجحة في الصني. غير أن هذا اإلجراء 
ال��وق��ائ��ي م��ن ال��وب��اء اخل��ط��ي��ر، يصطدم 
وأمية  فقر  نسبة  هشة:  محلية  بأرضية 
مرتفعة، عطالة، مخطط متخلف للسكن 
وسياسة املدينة بخلفية الضبط والتحكم 

وضعف  املزمنة  األم��راض  تعدد  األمني، 
البنيات التحتية في قطاع شبه منسي... 
القطاعت  تعير  ال  دول���ة  م��واص��ف��ات  ه��ي 
تعتبرها  ب��ل  اع��ت��ب��ار،  أدن��ى  االجتماعية 
مما  حتللت  دول��ة  منتجة.  غير  قطاعات 
تبقى من مسؤولياتها جتاه من تعتبرهم 
مواطنات  ي��ك��ون��وا  أن  م���ن  أدن����ى  رع���اي���ا 
وم��واط��ن��ني. ه��ي ن��ت��ائ��ج س��ي��اس��ات نظام 
حلماية  قسرا  م��ف��روض  تبعي  رأس��م��ال��ي 
السائدة  الطبقية  للكتلة  الكبرى  املصالح 
على حساب املصالح األساسية للجماهير 
وعموم  العاملة  الطبقة  وخاصة  الشعبية 
لعقود  الدولة  انسحاب  فبعد  الكادحني. 
ع��ادت إلع��الن فشل منوذجها  الزمن  من 
إلى  وتوجهها  بنيويا،  امل����أزوم  التنموي 
املزيد  األساسية  عناوينه  جديد،  من��وذج 
العمومية  واملرافق  القطاعات  ضرب  من 
صحة  وره���ن  التعليم  تسليع  فيها  مب��ا 
عن  فضال  واملضاربني.  للخواص  الشعب 
ما يسمى زورا بإصالح للوظيفة العمومية 

وأنظمة التقاعد.
في ظل هذا الواقع الصعب، يستكثرون 
جتاه  الدولة  واج��ب  املغربي  الشعب  على 
الواجب  ه���ذا  يقتضيه  وم���ا  امل��واط��ن��ني 
اجلسدية  السالمة  وض��م��ان  حماية  م��ن 
من  ال��ي��وم��ي  املعيش  حماية  والنفسية. 
الغدائية  امل�����واد  أث��م��ن��ة  ف���ي  زي�����ادة  دون 
األساسية. مجانية الولوج إلى العالج من 
الوقاية م��ن وباء  ك��ل األم���راض وخ��اص��ة 
البداية  في  انطلق  ال��ذي  فيروس  كورونا 
امل��ش��رع��ة م��ن دون مراقبة  ال��ب��واب��ات  م��ن 
أن  قبل  للمطارات...  األحيان  أغلب  في 
تسجل احلاالت احمللية للمصابني. وقبل 
كل ه��ذا ال ميكن ب��أي ح��ال من األحوال 
التفريط في كرامة املواطنات واملواطنني 
وفي حفظ حقوقهم كاملة. فالعكس هو 
ما حصل في حاالت متكررة حيث الضرب 

املتجاوزين  أو  املخالفني  لبعض  واإلهانة 
لسبب  الصحي  الطوارئ  لقانون  استثناء 
احلرفيني  بعض  منع  ح���االت  آلخ���ر.  أو 
ممارسة  من  الكادحني  بعض  أو  الصغار 
لتحصيل  مخاطرة،  أي  دون  من  عملهم 

دريهمات قليلة في محاولة عيش مقنع.
هذا، ويتطاول بعض التافهني من جتار 
الدين لنشر الفكر اخلرافي لتوهيم معركة 
مجابهة هذا الوباء، وترويج ثقافة اخلنوع 
واالستسالم، كأن هذا اخلطر سيصطفي 
واألشرار،  العالم اخليرين  من بني سكان 
ومن  املسلم  م��ن  ال��ي��ه��ودي  م��ن  املسيحي 
األزمة  ق��د كشفت  وال��الدي��ن��ي...  ال��ب��ودي 
الراهنة أن البقاء للفكر العلمي العقالني، 
وفي ذلك تتنافس األمم من أجل ضمان 
مثل  من  ومتنيعه  لإلنسان  أفضل  حياة 
هذه املخاطر. كما تطاول بعض املنتسبني 
من  حتقق  أو  تقصي  دون  وم��ن  لليسار، 
تلك "التجاوزات التي قام بها مواطنون"، 
فأسرع لتبرير القمع واإلهانة الصادرة عن 
بعض رجال أو أعوان السلطات املخزنية. 
إنها عملية تزلف للمخزن وتقدمي شهادة 
تنكشف  ه���ؤالء  فمثل  ال��س��ل��وك.  ح��س��ن 
انتماءاتهم في أول امتحان، وهي عملية 
فرز مساعدة للتعرف عنهم من دون عناء.

لكوكب  ننمتي  العالم،  نحن من سكان 
ن��ت��ق��اس��م كوارثه  ن��ت��ق��اس��م خ��ي��رات��ه ك��م��ا 
مسلسل  عن  ينتج  ما  أو  منها  الطبيعية 
الرأسمالي.  ل��ل��ن��ظ��ام  ال��ش��ام��ل  ال��ت��دم��ي��ر 
فليس لنا إال أن نختار ما بني البربرية أو 
االنخراط في جبهات مواجهة الرأسمالية 
ووك��الءه��ا م��ن ح��ك��ام وم��اف��ي��ات محلية. 
باالنتصارات،  ح��اف��ل  ال��ش��ع��وب  ف��ت��اري��خ 
وهذا مصدر اآلمال التي يحملها الشعب 
املغربي الذي يصطف في جبهة الشعوب 
أجل  وم��ن  ال��ع��امل��ي  ل��ل��رأس��م��ال  املناهضة 

احلرية والكرامة والعدالة واملساواة.     

  حماية الشعب من آثار اجلفاف والوباء ومن االستبداد املخزني

12للرأسمالية حدود

6

جهل الشعب أم ارتباك 
10املسؤولني؟

عزيز غاليضيف العدد: 

م��ا ن��ح��ت��اج��ه ب��ش��ك��ل ع��اج��ل هو 
حركة عاملية من أجل انتقال عادل، 
االجتماعية  ال��ع��دال��ة  ب��ني  يجمع 
والبيئية، وكذلك حركة قوية ضد 
الشمال  الفاشية، في  ع��ودة ظهور 

كما في اجلنوب.

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

 الشعب املغربي وإفريقيا .. أية روابط وجذور؟

الرأسمالية وتكريس الفوارق 
الطبقية  

مواجهة جائحة كورونا مناسبة النبعاث التضامن الشعبي وفرصة لتحفيز 
الشعوب على النضال الوحدوي للتخلص من العوملة الرأسمالية املتوحشة

كلمة العدد

تصدر رقميا مؤقتا في انتظار العودة للصدور ورقيا

النهج الدميقراطي يطالب بتحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في التصدي ألعباء 
جائحة كورونا على العمال والفالحني... وبإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني
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البالد، اجتمعت  التي تعيشها  في ظل األوض��اع الصعبة 
مارس   22 األح��د  يوم  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة 
أعضائها  التواصل اللتزام  تقنيات  باستخدام إحدى   2020
التي  اجلائحة  لتجاوز  احلالي  الصحي  باحلجر  وعضواتها 
القضايا  ع��دد من  تداولت في  وق��د  ك��ورون��ا.  فيروس  سببها 
وقررت  احلالية  بالظرفية  املرتبطة  تلك  منها  وخصوصا 

إصدار املواقف التالية:

املواطنني  ج��ل  ع��ن��ه  ع��ب��ر  ال���ذي  ل��الن��ض��ب��اط  - حتيتها 
واملواطنات في مجمل املناطق، مع جتديد دعوتها لاللتزام 
هذه  مع  بتهاون  التعاطي  وع��دم  الصحي  احلجر  بتدابير 
اجلائحة اخلطيرة وااللتزام كذلك بتدابير الوقاية املتداولة. 
للوضعية  املخزني  االستغالل  مظاهر  مبختلف  تندد  كما 
احلالية ولالستغالل الديني عبر الترويج ألفكار خاطئة وغير 
علمية وتكفيرية وعبر تظاهرات ذات طابع دعوي فج ميكن 

أن تزيد من وطأة اجلائحة.

- ترفض التمادي في املقاربة األمنية املخزنية واعتبارها 
مناسبة الرتكاب جت��اوزات متس احلقوق واحلريات وتسيد 
م��ن��اخ م��ن ال��ت��ره��ي��ب، ال��ش��يء ال����ذي سجلته ال��ع��دي��د من 
الفيديوهات والصور التي وجب التحقق من صحتها والتي 

توثق لعدد من هذه التجاوزات ومساءلة مرتكبيها. 

- اعتبارها أن إخراج وحدات من اجليش للمساهمة في 
تطبيق حالة احلجر الصحي امر ال مبرر له وقد يساهم في 

ترهيب املواطنني واملواطنات وبث الذعر بينهم.

التي طالت عددا من  التعسفية  - تنديدها باالعتقاالت 
املناضلني ومنهم مناضل النهج الدميقراطي بخنيفرة ياسني 
فالت باستغالل حالة الطوارئ الصحية الستهداف املناضلني 
حلقوق  املغربية  للجمعية  زاي���و  ف��رع  ورئ��ي��س  وامل��ن��اض��الت 
االنسان واحلكم اجلائر في حق املناضل عبد العالي باحماد 
بودا )اجلموس( وتدعو إلى الصمود في وجه محاوالت تغول 
املخزن ونزعته للتراجع عن املكتسبات الناجتة عن حركة 20 

فبراير املجيدة.

- تأكيدها على ضرورة التدبير الشفاف والعلني للصندوق 
لدعم  وتوجيهه  اجلائحة،  ه��ذه  ملواجهة  إح��داث��ه  مت  ال��ذي 
الفئات األك��ث��ر ت��ض��ررا م��ن األوض���اع احلالية م��ن عمال مت 
والفئات  صغار  وف��الح��ني  وم��ي��اوم��ني  توقيفهم  أو  ط��رده��م 
وتوفير كل  الصحية  ودع���م اخل��دم��ات  امل��ت��ض��ررة،  ال��ك��ادح��ة 
املعدات الالزمة للكشف املبكر لدى أكبر شريحة ممكنة من 
املواطنني واملواطنات وكذا كافة التجهيزات الطبية الضرورية 

لتفادي أي كارثة صحية مستقبلية.

- دعوتها كافة مناضليها ومناضالتها ملتابعة أنشطتهم 
بعد  عن  التواصل  وسائل  كل  استثمار  من خالل  النضالية 
املتاحة واالنخراط في حمالت التوعية والتحسيس والدعم 
املوجهة لفائدة املواطنني واملواطنات وفضح اخلروقات التي 

قد ترتكبها القوات املخزنية.

- حتذيرها من التداعيات اخلطيرة الناجتة عن اجلفاف 
احل��اد ال��ذي تعرفه البالد وال��ذي ي��ؤدي إل��ى تراجع حقينة 
ال��س��دود ون���ذرة امل���اء للسقي وح��ت��ى امل���اء ال��ش��روب وضعف 
احملاصيل الزراعية وقلة الكأل وكساد أثمان املاشية وارتفاع 
تطالب  لذلك  املضاربات.  وانتعاش  األساسية  امل��واد  أسعار 
الفالحني  ل��دع��م  ال��ض��روري��ة  التدابير  ك��اف��ة  يإتخاذ  ال��دول��ة 
الفقراء والصغار عوض توجيه أغلبية الدعم ملالكي األراضي 
املسقية وتنزيل برامج  املساحات  الكبار وتطوير  والفالحني 
تفاديا  املتعاقبة  اجلفاف  كفيلة مبواجهة سنوات  حكومية 
لتعويض النقص في املوارد املائية باستنزاف املياه اجلوفية.

ك��ورون��ا وم��خ��اط��ره��ا، وأسلوب  أن ج��ائ��ح��ة  اع��ت��ب��اره��ا   -
الصينيني،  والشعب  ال��دول��ة  ط��رف  م��ن  الناجح  مواجهتها 
اإلمبريالية  ط��رف  م��ن  معها  للتعامل  الفاشل  واألس��ل��وب 
وبلدان الرأسمالية التبعية، تبرز بجالء مساوئ وأزمة العوملة 
اللبرالية املتوحشة، وأن اإلنسانية أكثر من أي وقت مضى في 
حاجة إلى منودج تنموي عاملي جديد قوامه حتكم املنتجني/
اإلنتاج،  وس��ائ��ل  ف��ي  العاملة،  الطبقة  مقدمتهم  وف��ي  ات، 
للبديل  رد االعتبار  وبعبارة واحدة  الشعوب،  والتضامن بني 
واالقتصادية  السياسية  السلطة  يكرس  كنظام  االشتراكي 
واالجتماعية والثقافية للمنتجني/ات ويحافظ على البيئة 

ويتصالح مع الطبيعة كونيا ومحليا.
الكتابة الوطنية 

األحد 22 مارس 2020

مواجهة جائحة كورونا مناسبة النبعاث التضامن الداخلي بني كافة الفئات الشعبية ببالدنا
وفرصة لتحفيز الشعوب على النضال الوحدوي للتخلص من العوملة الرأسمالية املتوحشة

الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي:
 - تطالب بتحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في التصدي ألعباء جائحة كورونا على املواطنني/ات خاصة منهم العمال والفالحني وسائر الكادحني واملهمشني 

وبإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني.وذلك مبا ال ميس بكرامة اجلميع.
- حتيي مقاومة الشعب الفلسطيني البطل وتدعو لتخليد الذكرى44 املجيدة ليوم األرض)30مارس( ومواصلة النضال ضد االستعمار الصهيوني.

- تدعو إلى التعبئة من أجل رفع احلصار االمبريالي اإلجرامي املفروض على الشعوب: في فلسطني،اليمن،إيران،كوريا الشمالية،فينزويال،كوبا ونيكراكوا...
للقارات  العابر  اخلطير  ال��وب��اء  اجتياح  ق��وة  العالم  يصارع 
)كورونا فيروس( وهو يحصد اآلالف من الضحايا في األرواح، 
ويكبد خسائر بالغة لالقتصاد العاملي احملكوم بهيمنة النظام 
واألزمات  والنهب  االستغالل  أص��ل  االمبريالي  الرأسمالي 
واحلروب واالرهاب وتدمير البيئة واألوبئة، وسائر املآسي التي 

تعيشها شعوب العالم.
شعوب  تشارك  الدميقراطي،اذ  للنهج  الوطنية  الكتابة  ان 
طوارئ  معاناة   كامل  خاصة،  املغربي  عامة،والشعب  العالم 

احلجر الصحي في هذه الظرفية العصيبة،تعلن ما يلي:
-1 تشيد بانبعاث التضامن الشعبي بني املغاربة في مواجهة 
الى تعميقه خاصة وسط  تداعيات احلجر الصحي وتدعو 

الطبقة العاملة وعموم كادحي شعبنا.
حولت  التي  املخزني  للنظام  الطبقية  السياسات  تدين   2-
جلنة اليقظة االقتصادية الى أداة في يد املخزن والباطرونا 
في غياب أي متثيلية ملمثلي العمال واألجراء والكادحني وفي 

غياب ضمانات الشفافية والرقابة الشعبية على املال العام.
-3 تدين كل التجاوزات القمعية احلاطة من كرامة املواطنات 
واملواطنني في بالدنا وانفراد املخزن بتدابير احلجر الصحي 
بعقلية ومسلكيات سلطوية.وتطالب بتقوية وتعميم احلمالت 
التحسيسية للتوعية واالقناع بواجب اجناح احلجر الصحي.
-4تثمن عاليا تضحيات األطباء واملمرضني وسائر العاملني 
باملستشفيات في شروط صعبة. كما تشجب سياسة احلكومة 
الرجعية في عصفها بحقوق املوظفني ومستخدمي القطاع 
املشؤومة  املذكرة  في  باخلصوص  جتسدت  والتي  العمومي 
والقاضية  األخير  م��ارس   25 في  الصادرة  احلكومة  لرئيس 

بحرمانهم من الترقية وتوقيف التوظيف. 
-5 تعتبر أن ال��دول��ة ه��ي امل��س��ؤول��ة ع��ن توفير ك��ل حاجيات 
الضريبة على  اقصاء،وتطالب بفرض  أو  املغاربة دون حيف 

الثروة واسترجاع االموال املنهوبة والتوقف عن تسديد الدين 
وضمان  املغاربة  لصحة  الكافية  االم���وال  اخلارجي،وتعبئة 
هذا  في  الصحي.و  احلجر  أي��ام  ط��ول  على  اليومي  قوتهم 
اإلطار،تطالب الكتابة الوطنية باحلفاظ على أجورعامالت 
وعمال القطاع اخلاص كاملة طيلة مدة التوقف عن العمل 

بسبب احلجر الصحي.
للفالحني  بالنسبة  اجلفاف  ملخاطر  جديد  من  تنبه   6-  
الكادحني وبالنسبة لإلنتاج الفالحي لهذه السنة ولتوفر ماء 
مسؤولياتها  لكامل  ال��دول��ة  بتحمل  مطالبة  وال��ش��رب،  ال��ري 
لتجاوز هذه األوض��اع املأساوية الناجتة عن تزامن اجلفاف 

مع جائحة الوباء.
واللوجستيكية  املالية  االمكانيات  كل  بتسخير  تطالب   7-
انتشار  مواجهة خطر  واجل��ي��ش  خلدمة  اخل��اص  للقطاع 
الفيروس،بدءا بتوفير شروط القيام بالتحليالت االختبارية 

ألكبر عدد ممكن وبشكل استباقي.
الطبية  العيادات واملختبرات واألطقم  -8تطالب بوضع كل 
للقطاع اخلاص رهن اشارة حاجيات املغاربة في احلماية من 

الوباء.
-9تطالب بالسراح الفوري لكافة املعتقلني السياسيني وفي 
مقدمتهم معتقلي حراك الريف. كما تدعو الى اطالق سراح 
من  أخ��رى  وفئات  الصحي،  احلجر  خلفية  على  املعتقلني 
السجناء والسجينات استجابة "للعريضة الوطنية من أجل 
إطالق كافة املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي واحلراكات 

االجتماعية والتخفيض من اكتظاظ السجون".
-10 تطالب الدولة املغربية باتخاد كل االجراءات والضمانات 
ال��ك��اف��ي��ة ل���وص���ول امل��غ��ارب��ة احمل��اص��ري��ن خ����ارج ال���ب���الد الى 
املسؤولية  كامل  بشؤونهم  القائمة  السلطات  ذويهم،وحتمل 
في استهتارها بقضايا املهاجرين املغاربة.كما تطالب بضمان 

احلق في احلياة والسالمة الصحية للمهاجرين/ت األفارقة 
الذين يعبرون املغرب من جنوب الصحراء.

املناضلة  التنظيمات  ب��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  تهيب   11-
وخاصة في اجلبهة االجتماعية ملواصلة النضال الوحدوي 
الشعب  ك��رام��ة  ض��د االس��ت��ب��داد املخزني وم��ن أج��ل صيانة 
املغربي وحمايته من الوباء ومن تعميم الهشاشة واالقصاء 

االجتماعي.
-12حتيي نضال الشعب الفلسطيني البطل مبناسبة الذكرى 
في  حقه  على  م��ارس(،م��ؤك��دة  األرض)30  ليوم  44املجيدة 
حترير أرضه و إقامة دولته الدميقراطية املستقلة على كامل 

التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة الالجئني.
وكل  للظلم  واملناهضة  الدميقراطية  القوى  كل  تدعو  كما   
الصهيوني  الكيان  على  بقوة  الضغط  إل��ى  احلية  الضمائر 
لتمكني غزة احملاصرة من كل الوسائل ملواجهة الوباء.واطالق 

سراح أسرى املقاومة الفلسطينية في السجون الصهيونية. 
13-تطالب برفع احلصار األمبريالي الرجعي الذي يضاعف 
الكوارث االنسانية وتدمير صحة الشعوب في كل من اليمن، 
نيكاركوا...مع  وف��ي  فنزويال  الشمالية،كوبا،  اي��ران،ك��وري��ا 
يخدم  مبا  املصير  تقرير  في  وحقها  ثرواتها  من  حرمانها 

البشرية والسالم في العالم.    
-14 تعبر عن استمرار النهج الدميقراطي في النضال الى 
جانب كل التنظيمات املاركسية واليسارية الدميقراطية في 
الرأسمالي  والنظام  األمبريالية  مناهضة  جبهات  في  العالم 
أصل كل الكوارث واألزمات التي تدمر االنسان،جتفف منابع 

ثرواته وتهدم محيطه البيئي.
الكتابة الوطنية

في:29مارس2020
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

اليسار  لشبيبات  الوطنية  املكاتب  تتابع 
فيدرالية  شبيبات  من  املكونة  الدميقراطي 
الطليعية،  )الشبيبة  الدميقراطي  اليسار 
التقدمية،  الدميقراطية  الشبيبة  وح��رك��ة 
النهج  وشبيبة  االحت��ادي(  الشباب  ومنظمة 
املرتبطة  التطورات  كتب،  عن  الدميقراطي، 
باالنتشار الوبائي لفيروس كورونا سواء على 
املستوى العاملي، أو على املستوى الوطني، وما 
رافقه من إجراءات قصد تطويقه، انطالقا 
من احلجر املنزلي، وصوال إلى إغالق احلدود 

وإعالن حالة الطوارئ الصحية.
وق���د أب��ان��ت ه���ذه اإلج������راءات ع��ن زيف 
التخلي  املتمثلة في  الرأسمالية  االختيارات 
وتفويتها  للشعوب،  احليوية  القطاعات  عن 
وهو  وتعليم،  صحة  م��ن  اخل���اص،  للقطاع 
هذا  مواجهة  في  قدراتها  على  انعكس  ما 
الوباء عكس دول أخرى )الصني على سبيل 
امل��ث��ال(، وك��ذل��ك ش��أن ش��ع��ار ال��ع��ومل��ة، الذي 
انهار وانهارت معه كل الشعارات الرنانة من 
قبيل التعاون اإلنساني وفتح احلدود، حيث 
تعرف  ال��ت��ي  ال����دول،  م��ن  وج���دت مجموعة 
ان��ت��ش��ارا خ��ط��ي��را ل��ه��ذه اجل��ائ��ح��ة، نفسها 
حت���ارب وح��ي��دة وم��ع��زول��ة ع��ن ال��ع��ال��م )مثل 
إيطاليا وإسبانيا(، فحتى باقي دول االحتاد 
األوروبي )فضاء شينغن(، أدارت ظهرها لدول 
تعتبر عضوا فيه، في الوقت الذي هبت فيه 
املساعدات  عنها، إلرسال  بعيدة  أخرى  دول 
ما  وه��و  وك��وب��ا،  كالصني  الطبية  وال��ط��واق��م 
أنظمة بديلة تكون فيها  إلى  يؤكد احلاجة 
األولوية للمسألة االجتماعية، املبنية أساسا 
وتقويتها  احليوية  القطاعات  تأميم  على 

وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة.

إعالن  فمنذ  الوطني،  املستوى  على  أم��ا 
حالة الطوارئ الصحية، وتقييد اخلروج من 
باالعتماد  القصوى،  للضرورات  إال  املنزل، 
ب��ذل��ك، فقد  للسماح  رخ��ص��ة خ��اص��ة  ع��ل��ى 
الدميقراطي،  ال��ي��س��ار  ش��ب��ي��ب��ات  س��ج��ل��ت 
بهذه  واملواطنني  للمواطنات  كبيرا  التزاما 
اإلجراءات، بالرغم من صعوبة تسليم أعوان 
السلطة هذه الرخصة جلميع األسر املغربية، 
لألطباء  اجل��س��ام  التضحيات  سجلت  كما 
ف���ي ظ���ل وضعية  وامل���م���رض���ني خ��ص��وص��ا 
نقصا  يعرف  وال��ذي  ببالدنا،  الصحة  قطاع 
للمعدات الطبية ووسائل الوقاية الضرورية، 
وكذلك رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا 
ب��ك��ل م��س��ؤول��ي��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م عن 
على  وب��االع��ت��م��اد  ذات��ي��ة  بتضحيات  ب��ع��د، 
الوسائل  غ��ي��اب  ظ��ل  وف��ي  اخل���اص،  مالهم 
اللوجستيكية الضرورية، باإلضافة إلى نساء 
ورجال السلطة العمومية املرابطني بامليدان 
الصحية،  الطوارئ  حالة  تطبيق  على  سهرا 
املدني  املجتمع  منظمات  ننسى  أن  دون 
التوعية  حمالت  في  التطوع  في  املنخرطة 

والتأطير وتقدمي املساعدات الضرورية...
واسعة  استفادة فئة  كما سجلت صعوبة 
الدروس  واملتعلمني، من هذه  املتعلمات  من 
حواسب  أو  ه���وات���ف  ع��ل��ى  ت��وف��ره��ا  ل���ع���دم 
أو لعدم توفرهم على األنترنيت،  شخصية، 
لعملية  املخصصة  املنصات  أغلب  إن  حيث 
التعليم عن بعد مرتبطة بالصبيب مباشرة.

الدميقراطي،  اليسار  شبيبات  وقفت  كما 
ع��ل��ى م��ع��ان��اة ف��ئ��ات واس��ع��ة م��ن املواطنات 
وامل��واط��ن��ني وأغ��ل��ب األس���ر امل��غ��رب��ي��ة، التي 
والفقر،  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ه��ش��اش��ة  ت��ع��ي��ش 

عدم  مطرقة  بني  نفسها  لتجد  والعطالة… 
وسندان  اليومي،  قوتها  توفير  على  القدرة 

االلتزام باحلجر الصحي.
من  مجموعة  كبير  باستياء  تابعت  كما 
الكرامة  م��ن  واحل��اط��ة  املشينة  التصرفات 
أبسط  تنتهك  ت��ص��رف��ات  السلطة،  ل��رج��ال 
ح���ق���وق ض��ح��اي��اه��ا، وت��ع��ت��ب��ر ش��ط��ط��ا في 
تعنيف  ف��ي  واملتمثلة  السلطة،  استعمال 
حد  وصلت  والتي  املواطنني،  من  مجموعة 
ع���ار على  م��ا مي��ث��ل وص��م��ة  صفعهم، وه���و 

جبني الدولة املغربية.
الدين  جت��ار  اس��ت��غ��الل  على  وق��ف��ت  كما 
نتيجة  ال��وع��ي  وان��ع��دام  املستشري  للجهل 
إلخراج  العمومية  امل��درس��ة  على  اإلج��ه��از 
للتجمهر،  وامل���واط���ن���ني  امل���واط���ن���ات  ب��ع��ض 
مدة  طيلة  األم���ن  رج���ال  غ��ي��اب  مستغربة 

جتمهرهم.
وب��ن��اء ع��ل��ى ك��ل م��ا س��ب��ق، ف���إن شبيبات 
ما  العام  للرأي  تعلن  الدميقراطي،  اليسار 

يلي:
1( تسجيلها وهن النظام النيوكولونيالي 
وعلى  الرنانة  شعاراته  كل  وسقوط  العاملي، 

رأسها العوملة.
العامالت  ب��ت��ض��ح��ي��ات  اع����ت����زازه����ا   )2
ورجال  ون��س��اء  الصحة،  بقطاع  والعاملني 
السلطة  ن��س��اء ورج�����ال  وك���ذل���ك  ال��ت��ع��ل��ي��م، 

العمومية.
بعض  لتصرفات  الشديد  استنكارها   )3
رجال السلطة احلاطة من كرامة املواطنات 
واملواطنني، وتدعو إلى محاسبة كل من تأكد 

تورطه في هذه املمارسات.

4( دعوتها إلى تطبيق قوة القانون، عوض 
قانون القوة في التعامل مع مخترقي احلجر 
أثناء  الدولية  باملعايير  واالل��ت��زام  الصحي، 
ذلك )عدم املس بسالمة املواطنات املواطنني 

حتت أي ظرف كان(.
الطبية  امل��ع��دات  بتوفير  مطالبتها   )5
للعاملني  ال��وق��ائ��ي��ة  وال��وس��ائ��ل  ال��ض��روري��ة، 
بقطاع الصحة، لتمكينهم من القيام بدورهم 
في مواجهة هذا الوباء اخلطير، وحماية لهم 

وملخالطيهم.
6( دعوتها الدولة املغربية التخاذ تدابير 
اجتماعية مستعجلة ملساعدة الفئات الهشة 
من املجتمع )املياومون، العمال الذين فقدوا 
عملهم، املعطلون، األسر املعوزة…(، باعتماد 
دعم مالي ميكنهم من ضمان حياة كرمية، 
باإلضافة  الصحية،  الطوارئ  حالة  واحترام 
إلى إعفائهم من أداء فواتير املاء والكهرباء، 

وتأجيل أقساط الديون.
بتوفير  امل��غ��رب��ي��ة  ال���دول���ة  مطالبتها   )7
ملتابعة  ال��ض��روري��ة  اللوجستيكية  ال��وس��ائ��ل 
بالنسبة  س���واء  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  عملية 
لرجال ونساء التعليم، أو بالنسبة للمتعلمات 

واملتعلمني.
باملجان  األنترنيت  بتوفير  مطالبتها   )8
مختلف  عبر  والتالميذ  التلميذات  لفائدة 
لبعض  املجاني  الولوج  ع��وض  الوطن،  رب��وع 
املنصات التعليمية، واملرتبط أغلبها مبوقع 

اليوتيب املستثنى من هذه املجانية.
امل����واط����ن����ات  ج���م���ي���ع  م���ن���اش���دت���ه���ا   )9
واملواطنني، احترام حالة الطوارئ الصحية، 
وااللتزام باإلجراءات الوقائية قصد تطويق 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( ببالدنا.

شبيبات اليسار الدميقراطي تدين تعنيف املواطنني وتطالب مبحاسبة املتورطني في ذلك

على اثر انتشار فيروس كورونا واخلوف 
حالة  اكتشاف  مت  كلما  األم��ر  يثيره  ال��ذي 
شركة  ضيعات  عمال  بعض  ص��رح  معينة، 
في  اعميرة   اي��ت  مبنطقة  اكسبور"  "دون���ا 
 26 اخلميس  ال��ي��وم  ص��ب��اح  معهم  ات��ص��ال 
الذي  بالذعر   فيه  أخبروني   ،2020 م��ارس 
خيم عليهم  بعد إعالن السلطات الصحية 
اقليم  الدراركة  وطنيا وجود حالة بجماعة 
أك���ادي���ر ح��ي��ث جت��ل��ب ش��رك��ة دون���ا اكسبور 
التي  االسبانية   )DOUNA EXPORT(
بضيعاتها  وال���ع���ام���الت  ال��ع��م��ال  ي��ش��ت��غ��ل 
وهلع  تخوف  زاد  ومم��ا  باها  اي��ت  بأشتوكة 
العمال والعامالت، أن بعض العمال يقطنون 
املكتشفة  احل���ال���ة  س��ك��ن  م��ن��ط��ق��ة  ب��ن��ف��س 
العمال )حسب نفس  وحيث أن جل هؤالء 
الذي  واحد  يتم جلبهم ماعدا  لم  املصدر( 
صرح بأنه كان ال يخرج من بيته إال حني 
يقصد العمل..وقد توجه بعض العمال إلى 
القيام باالجراءت  املسؤولني ليطلبوا منهم 
االحترازية الضرورية إال أن بعض مسؤؤولي 
اثارة  بعدم  العامالت  واجهوا  الشركة  ه��ذه 

اخلبر إن هن أردن االستمرار في العمل.

نتمكن من  لم  التي  األخبار  ه��ذه  وأم��ام 
التآكد من صحتها اتصلنا ببعض املسؤولني 

أجل  م��ن  ال��ص��ورة  ف��ي  لوضعهم  ب��اإلق��ل��ي��م 
الشركة حلثهم على  التدخل لدى مسؤولي 
الضرورية  االح��ت��رازي��ة  ب��االج��راءات  القيام 

لتجنب الكارثة.

يبدو أن هذه الشركة االسبانية اليهمها 
س���وى احل���ف���اظ ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ة العمل 
االنتاجية  بجلب عمال وعامالت  وبنفس 
ال  "بيكوبات"  بواسطة  بعيدة  مناطق  من 

تقيم  وال  والسالمة  الصحة  ش��روط  تراعي 
للظرفية احلرجة التي متر منها البالد آي 
اعتبار، همها فقط تأمني اخلضروات ذات 
اجلودة العالية وخصوصا الفلفل مبختلف 
ألوانه للسوق اخلارجية، بينما أقلها جودة 

يخصص للسوق الداخلي.

إن��ن��ا م���رة اخ����رى ن���دق ن��اق��وس اخلطر 
واجبار  االح��ت��راز  وثيرة  من  الرفع  ونطلب 

ال��ش��رك��ات ع��ل��ى إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي طريقة 
من  العاملة  اليد  اشتغالها من حيث جلب 
مناطق بعيدة بشكل يومي وضرورة تغيير 
استثنائي  بشكل  العمال  أوق��ات  وتقليص 
والعامالت  للعمال  يتمكن  حتى  تضامني 
وقضاء  للتسوق  منازلهم  إلى  مبكرا  العودة 
6 مساء والبقاء في  أغراضهم قبل الساعة 

منازلهم مما قد يساهم في تطويق الوباء.

اجلهوي  للمكتب  سبق  فقد  وللتذكير 
بجهة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
ويوجه  ن��اق��وس اخلطر  ي��دق  ماسة  س��وس 
أيت  اشتوكة  اقليم  لعامل  كتابية  رس��ائ��ل 
باها يطلب منه التدخل حلماية العامالت  
باالقليم  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  وال��ع��م��ال 
حتى  واحترازية  وقائية  اج��راءات  بتفعيل 
ال ينتشر وباء فيروس كورونا بني صفوفهم 
وباقي املواطنني واملواطنني.اضافة إلى حل 
مجموعة من املشاكل في عدد من الشركات 

منها شركة صوبروفيل وشركة روزا فلور.

السلطات احمللية باالقليم  فهل تتدخل 
حل��م��اي��ة ال���ع���ام���الت وال���ع���م���ال ق��ب��ل وق���وع 
الكارثة أم أنها ستبقى وفية وخادمة ملصالح 

الباطرونا!؟

خطر جائحة كورونا يتهدد حياة عامالت وعمال القطاع الزراعي  
ح. العميمي

ايت بها شتوكة 



العدد: 353 4
قضايا عمالية وحقوقية من 31 مارس إلى 6 أبريل 2020

االنتاج  م��واق��ع  م��ن  العديد  ف��ي  العاملة  الطبقة  تعيش 
واخلدمات  سواء التي توقفت أم التي لم تتوقف عن االشتغال 
مع الظروف التي متر منها البالد مع ظهور اخلطر الداهم 
املطرد جلائحة   العالم باالنتشار  البشرية عبر  الذي يتهدد 
اجتماعية ج��د صعبة  أوض��اع��ا  تعيش   ،19 ك��ورن��ا  ف��ي��روس 
وحياتهم  وغيرهم  والعامالت  العمال  آالف  سالمة   تهدد 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ف��ي غ��ي��اب ش����روط ال��س��الم��ة واالح���ت���رازات 
الضرورية، أو بتأخير أو توقيف األجرة في الكثير من املواقع.
حتاول جلنة متابعة أوضاع الطبقة العاملة رصد أهم هذه 

األوضاع من خالل تقارير تصدرها وهذه منادج لبعضها: 
  1 - شركة اخلياطة والنسيج "زينان" بطنجة 

انعدام  خلفية  ع��ل��ى  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  م��ن  بضغط 
شروط الوقاية والصحة في املصنع ملواجهة فيروس كورونا، 
باملنطقة  املتواجدة  "زي��ن��ان"  بشركة  العمل  عن  التوقف  مت 
الصناعية احلرة ازناية / طنجة بتاريخ 18 مارس 2020.. 
هذه الشركة تستخدم أزيد من 600 عاملة وعامل. ال يعرفون 

كيف ستؤدى أجورهم وكذلك مدة التوقف عن العمل.
على  باها  آي��ت  باشتوكة  صوبروفيل  ش��رك��ة  إق���دام   -  2

توقيف ما يزيد عن 150 عاملة مبحطة التلفيف.

- غياب إجراءات الوقاية واحلماية بشركة سوماريسا 
 MATISHA انعدام وسائل الوقاية والنظافة  بشركة -

- غياب وسائل احلماية واالحتراز بشركة
 Nature growerse dwar ifryan tri9 

tiznit
-3  شركة سيلڤر فود لتصبير السمك بحد السوالم 

 توقيف حوالي 1400 عامل عن العمل. ويطالب العمال 
والعامالت بأن يستفيدوا من دعم الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي غير أن اإلدارة مازالت تتماطل مكتفية  بحوالي 

100 عامل رسمي. 
بإقليم  الف����ارج  اإلس��م��ن��ت  امل��ن��اول��ة مبعمل  -4 ش��رك��ات 

تارودانت. 

اإلسمنت  معمل  ببناء  املكلفة  املناولة  شركات  -اقدمت 
الفارج هولسيم بجماعة اسكدالن إقليم تارودانت في احلدود 
بكافة  األش��غ��ال  توقيف  على  باها  اي��ت  اشتوكة  إقليم  مع 

األوراش وتوقيف ما يزيد عن 1600 عامل 
في مختلف التخصصات املتعلقة بالبناء. 
الصباح  ه��ذا  املستقاة  املعلومات  فحسب 
لم  العمال  ف��إن   2020 م��ارس   27 اجلمعة 
يتوصلوا بأجورهم وستكون الفترة مابني 

1 و5  أبريل هي تاريخ التوصل بها .
ويتعلق األمر مبا يزيد عن 10 مقاوالت 

نذكر منها:
-صوجيا

-شاركومني
-سكيف

-تيكابيس
-أمريكن
-جيتيس
-إمجس

- انكوميطال......
وجتدر اإلشارة أن هؤالء العمال أغلبهم 

يسكن ببيوكرى والباقي ب��أوالد تامية )ه��وارة( ويتم نقلهم 
بواسطة حافالت خاصة .

5 - شركة جونسيا للنسيج بخريبكة

توقيف العمال/ات اليوم 27 مارس 2020 ومنعهم/هن من 
الدخول إلى املعمل باعتماد أسلوب السب والقذف والتهديد.

- عدم صرف  األجور .
والتغطية  االجتماعي  بالضمان  األغلبية  متتع  ع��دم   -

الصحية .
- غياب شروط الصحة والسالمة من كمامات  وقفازات 
باإلضافة إلى عدم احترام املسافة الضرورية لألمان الصحي 

بحكم تقارب اآلالت من بعضها البعض.
6 - شركة دلفي )الكابالج( بطنجة

أخبرت إدارة الشركة العمال باستئناف العمل يوم 6 أبريل 
بسبب طلب شركة  م��ق��ررا سابقا  ك��ان  كما  منه   13 ع��وض 
أوربية ملنتوجات شركة دلفي  بعد استئنافها للعمل. يعتقد 

أنها شركة الند روفر.
وبالنسبة لشروط العمل حسب أحد العمال فإن الشركة 
توفر مجموعة من االحتياطات ووسائل الصحة والسالمة 

مثل قياس درجة احل��رارة قبل الدخول للمعمل والكمامات 
والقفازات...

7 - شركة أمانور بطنجة

- إضراب واعتصام  العمال  مبقر العمل بطنجة ما يزال 
مستمرا. وقد بلغ 65 يوما.

األوضاع  ظ��ل  ف��ي  التقلص  ف��ي  ب��دأ  املعتصمني  ع��دد   -
احلالية املرتبطة باجلائحة ..

- األمانة العامة لالحتاد املغربي للشغل اتصلت بالعمال 
إلخبارهم بأن الشركة تقترح إرجاع 3 من  العمال املطرودين 
لكن  النقابيني.  أحد  حسب  عمال   8 واستثناء  عملهم  إلى 
معركتهم  في  استمرارهم  معلنني  االقتراح  رفضوا  العمال 

حتى حتقيق مطالبهم.
- وضعية العمال متدهورة من الناحية املادية واملعنوية، 
الدعم والتضامن  بالعزلة ونقصان  أنهم يشعرون  خصوصا 
التواصل  م��واق��ع  ف��ي  معركتهم  ع��ن  للكالم  بالنسبة  حتى 

االجتماعي وخصوصا الفايسبوك.
عن جلنة متابعة أوضاع الطبقة العاملة

في تقرير اخياري رقم 3 
27 مارس 2020

مناذج من أوضاع الطبقة العاملة  في زمن كورونا

للقطاع  الوطنية  للجامعة  التنفيذية  الكتابة  طالبت  
الفالحي باالهتمام بأوضاع العمال الزراعيني والبحارة في 
وسائل  من  وبتمكينهم  كورونا  وجائحة  اجلفاف  مواجهة 
يوم  ص��ادر  لها  بيان  في  وقالت  سالمتهم  وضمان  الوقاية 
فيروس  تفشي  بقلق شديد  تتابع  أن��ه��ا    2020 م��ارس   28
إعالن  وراف��ق��ت  سبقت  التي  واإلج����راءات  ببالدنا،  ك��ورون��ا 
الذي  الوطني  ال��ت��راب  ع��م��وم  ف��ي  الصحي  ال��ط��واري  ح��ال��ة 
ج���اء م��ت��زام��ن��ا م��ع إع���الن ح��ال��ة اجل��ف��اف وإط����الق بعض 
والعالم  الفالحني  على  أث��اره  من  التخفيف  بغية  التدابير 
القطاع  شغيلة  ألوض��اع  وتدارسها  اطالعها  وبعد  القروي، 
ال��ف��الح��ي م��ن م��وظ��ف��ني/ات وم��س��ت��خ��دم��ني/ات وعامالت 
وعمال زراعيني/ات وفالحني كادحني وعمال البحر والغابة 

والصناعات الغذائية.

اليقظة  جل��ن��ة  م��ن  الشغيلة  ممثلي  تغييب  وات��ن��ك��رت 
االق��ت��ص��ادي��ة، امل��وك��ول لها ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر وإج�����راءات تهم 
وانفراد  واحلكومة  الباطرونا  مبمثلي  واالكتفاء  األج��راء، 
من  حيوية  اجتماعية  قضايا  ف��ي  ب��ال��ق��رار  االخ��ي��رة  ه��ذه 

منظور ال يراعي سوى انشغاالتها ومصالح مكوناتها.

اخلصاص  بسد  التعجيل  إل��ى  احلكومة  النقابة  ودع��ت 
املهول في البنية التحتية الصحية بالعالم القروي وجتهيزها 
باللوازم واألدوات الطبية واملوارد البشرية الضرورية ملقاومة 

الساكنة  صحة  وحماية  ك��ورون��ا  جلائحة  احملتملة  اآلث���ار 
القروية من عمال زراعيني وفالحني فقراء.

كما عبرت عن رفضها قرارات احلكومة تعليق الترقيات 
التوظيف،  مباريات  وإلغاء  املهنية  واالمتحانات  باالختيار 
بينما ت��ق��دم ه��داي��ا ج��دي��دة ل��ل��ب��اط��رون��ا رغ���م ت��ه��رب هذه 
وال��ت��م��ل��ص من  الشغيلة  ال��ت��زام��ات��ه��ا اجت���اه  االخ��ي��رة م��ن 
الضرائب وتعتبر أن القرار دليل عدم اتعاض السلطات من 
دروس اجلائحة التي أملت ببالدنا والتي تقتضي رد االعتبار 
العموميتني واالعتناء بأوضاع املوظف  للخدمة والوظيفة 
املوارد  م��ن  اإلدارة  ف��ي  امل��ه��ول  اخل��ص��اص  وس��د  العمومي 

البشرية.

ومستخدمو  يبدلها موظفو  التي  باملجهودات  وأش��ادت  
وزارة الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات في مواجهة 
آفة اجلفاف وجائحة كورونا وتدعو الوزارة إلى توفير سبل 
أو  اإلداري���ة  املكاتب  في  س��واء  ال��ع��دوى  احلماية من خطر 

خالل إجناز مهامهم امليدانية.

كما طالبت احلكومة بضرورة االهتمام اجلاد باألوضاع 
والبحارة  الكادحني   والفالحني  الزراعيني  للعمال  الهشة 
ال��ص��ي��ادي��ن وع��م��ال ال��غ��اب��ة وال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة الذين 
يواجهون آفة اجلفاف وجائحة كورونا. وإعطائهم األولوية 
في االستفادة من صندوق مواجهة وباء كورونا والذي يجب 

ان حتكمه الشفافية واإلنصاف.

والعمال  للعامالت  الكافي  الدعم  بتوجيه  طالبت  كما 
الصندوق  ل��دى  بهم  التصريح  م��ن  احمل��روم��ني  ال��زراع��ي��ني 
الذين  الفقراء  والفالحني  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
يتحملون تكاليف مواجهة آفة اجلفاف وجائحة كورونا في 

نفس املوسم.

واملتوسطني  الصغار  الفالحني  إعفاء  إلى  النقابة  ودعت 
من أداء خدمة القروض ومتكينهم من الدعم الكافي ملواجهة 
آثار اجلفاف واتخاد كافة التدابير من أجل حماية القطيع 
الوطني... ونبهت من استغالل الوضع من طرف املضاربني 
والسماسرة للرفع من أثمنة املواد االساسية وتكثيف املراقبة 
على االسواق والضرب بيد من حديد على أيدي املخالفني.   
داعية إلى تكثيف زيارات املراقبة ملعامل الصناعات الغذائية 
استمرارها  ال��ض��رورة  تقتضي  التي  الفالحية  وللضيعات 
االج���راءات  ب��اح��ت��رام  املشغلني  ال��ت��زام  ل��ف��رض  العمل،  ف��ي 
تفاديا  والعمال  العامالت  نقل  وأثناء  الصحية  االحترازية 

النتشار الوباء وحفاظا على سالمتهم الصحية.

استعدادها  عن  للجامعة،  التنفيذية  الكتابة  عبرت  كما 
للمساهمة في أي مجهود وطني للتضامن والتحسيس في 

مواجهة اجلائحة....

جامعة القطاع الفالحي تطالب باالهتمام بأوضاع العمال الزراعيني والبحارة في 
مواجهة اجلفاف وجائحة كورونا وبتمكينهم من وسائل الوقاية وضمان سالمتهم
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احلبيب التيتي إنه إض��راب السككيني ليومي 5 و6 مارس 1926 
ويرويها البير عياش كما يلي:

" كان الوضع مختلفا عند السككيني. فعددهم 
السكك  شبكة  ك��ان��ت متتد  م��ا  ب��ق��در  يتنامى  ك��ان 
احلديدية. وكانوا مقسمني إلى شبكات، وبالتالي إلى 
وداديات مختلفة، إذ كانت هناك السكك احلديدية 
العسكرية، وخط طنجة- فاس، والسكك احلديدية 
للمغرب. وبدأ مستخدمو هذه األخيرة هم األكثر 
نشاطا. إذ بعد إنشاء ودادية بالقنيطرة سنة 1924، 
أكتوبر   27 ي��وم  املهنية  ال��ودادي��ة  اجلمعية  أس��س��وا 
1925. وفي 26 مارس 1926 شنوا اإلضراب املغربي 

األول، الذي ميكن أن نحكي قصته.

كُمياومني،  تشغيلهم  مت  الذين  السككيون،  كان 
ي��ري��دون ن��ظ��ام��ا أس��اس��ي��ا ي��ح��دد ش���روط عملهم، 
 ،35% بزيادة  امليتربولية  األج��ور  تطبيق  ويريدون 
الطبي  العالج  ومجانية  التعاون،  صندوق  وإنشاء 
واألدوي��ة، وتشكيل مجلس تأديبي وجلنة للترقية. 
قرر  امل��ط��ال��ب  ه���ذه  مناقشة  اإلدارة  رف���ض  وأم����ام 
العمل يوم  البيضاء شن إض��راب عن  ال��دار  سككيو 
5 م��ارس، وفي 6 م��ارس ذهب مندوبون إلى الرباط 
على منت سيارات، لكن خطوتهم لم تكلل بالنجاح 
بسبب البيروقراطيني القريبني جدا من اإلدارة. أما 
القنيطرة، التي تعد ملتقى هاما خلطوط السكك 
بحساسية  مستخدموها  يتمتع  والتي  احلديدية، 

وفي  اإلض��راب��ي��ة.  باحلركة  التحقت  فإنها  ك��ب��رى، 
الفوسفاط.  قطارات  انطالق  توقيف  مت  خريبَكة 
وحني ُهّدد املضربون باالحتجاز كان ردهم هو القيام 
املدنية،  املنطقة  إل��ى  احملطة  ش��ارع  م��ن  مبظاهرة 
»حاملني علما أحمر ومرددين نشيد األممية«. مت 
خضم  في  البالد  كانت  إذ  كبرى،  مباالت  بال  ه��ذا 
حرب الريف، وكان املتظاهرون معرضني إلى عقوبات 
جسيمة. »كنا آنذاك شبانا«، هذا ما قاله لي هنري 
بريدوم Henry Prudhomme الذي ساهم في هذه 
كان  الشاغل  ستيغ  شغل  لكن  التظاهرية،  احلركة 
لتخصيص كل اجلهود  األوض��اع  تهدئة  يتركز في 
حملاربة عبد الكرمي. لذا حصل كل السككيني على 
النظام األساسي يوم 20 مارس، فأوقفوا إضرابهم." 

]البير عياش احلركة النقابية اجلزء األول[. 

تاريخ الطبقة العاملة هو تاريخ نضالها. فإذا كان 
املقيم العام ستيغ والذي عوض ليوطي عمل على 
استرجاع كل ما انتزعته الطبقة العاملة السككية، 
ف��إن ن��ظ��ام احل��س��ن الثاني واص���ل ال��ت��راج��ع��ات عن 
حدود  إل��ى  العاملة  الطبقة  من  الفئة  ه��ذه  حقوق 
عسكرة املكتب الوطني للسكك احلديد كما حدث 
اإلضراب  م��ن  أسابيع  ث��الث��ة  بعد  إذ   ،1972 سنة 
تسيير  ف��ي  اجل��ن��ود  تشغيل  النظام  ق��رر  البطولي 

القطارات وتكسير اإلضراب عن العمل. 

06/03/2020

حكاية أول وأهم إضراب عمالي مغربي

ونعني بهم األساتذة واملعلمني في القطاع اخلاص. 
فحسب حتليل ماركس لدورهم وطبيعة عملهم كعمل منتج فإنهم 
يعلم  ال��ذي  امل��درس��ة  معلم  "إن  العاملة.  الطبقة  من  ج��زء  يشكلون 
اآلخرين ليس بعامل منتج. أما معلم املدرسة الذي يعلم بأجور في 
العمل  لزيادة نقود رب  إلى جانب آخرين، مستخدما عمله  مؤسسة 
الذي ميلك مؤسسة نشر املعرفة، إمنا هو عامل منتج." )العمل املنتج 

والغير منتج/ كارل ماركس(.
دونية  نظرة  تسود  مجتمعاتنا  وخاصة  الرأسمالي  املجتمع  في 
أو  املعلم  يقبل  أن  ج��دا  الصعب  م��ن  يكون  لذلك  العاملة  للطبقة 
األستاذ أن يصنف ضمن الطبقة العاملة. وحتى إن قبل على مضض 

فإنه سيعتز بكونه ميثل الفئة العليا أو املمتازة من الطبقة العاملة.
لكي يتم القبول أو االعتزاز باالنتماء لهذه الطبقة األساسية في 
الفئة  لهذه  العاملة  للطبقة  املستقل  ينتبه احلزب  أن  يلزم  املجتمع 
وأن يسهر على تكوينها االيديولوجي والسياسي ويجعل منها مكونا 
السياسي  لوعيها  ككل  العاملة  الطبقة  اكتساب  في  ومساهما  فاعال 
على  االجتماعية  الطبقات  باقي  تتعرف  وأن  املجتمع  في  وملوقعها 

طبيعة عالقاتها ومشاعرها جتاهها كطبقة عاملة.
20/02/2020

هل يقبل هؤالء وصفهم بالعمال؟

وهذا  شخص.  مبليون  الزراعيني  والعمال  العامالت  عدد  يقدر 
العدد يتوزع بشكل مكثف في مناطق أساسية منها سوس والغرب 

وبركان والعرائش ومنطقة دكالة..

هذه  من  سيئة جتعل  ظ��روف  في  العاملة  الطبقة  ه��ذه  وتعمل 
الطبقة أكبر فئة اجتماعية مهددة من الوباء. يتجلى ذلك ويبدأ من 
املوْقف أي مكان جتمع العمال قبل التحاقهم بالضيعات، وفي هذا 
املوْقف يكتظ اجلمع ثم ينقل العمال في وسائل نقل غير مالئمة 
ويحشرون فيها وهم وقوف ملتصقون بعضهم ببعض طيلة ساعات 
طوال. وفي الضيعة أو محطة التلفيف أو التصبير يضطرون للعمل 

في ظروف شديدة التعاسة.

للوباء. مليون  مليون مواطن ومواطنة معرضون بشكل فاضح 
ال��ع��دد إلى  شخص ه��م ف��ي عالقة مباشرة م��ع أس��ره��م، مم��ا يرفع 
للعدوى  ناقل  إلى  العدد  4 ماليني شخص سيتحول هذا  أكثر من 
في اجلهات واألقاليم التي يقطنون بها. إن املغرب في وضع خطير 
للغاية نظرا لهذا الكم الهائل من املواطنات واملواطنني املنسيني أو 

املهمشني.

الطبقة  يبدأ وجوبا من حماية  الوباء  املغرب من خطر  حماية 
األمنية  املقاربة  بأن  االعتقاد  العبث  الزراعية. سيكون من  العاملة 

ستجنب املغرب انفجار هذه القنبلة املوقوتة.

   18/03/2020

الطبقة العاملة الزراعية ووباء كورونا

أبو أسعد
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حل الوباء املعروف بفيروس كورونا بجل 
وقت  في  واسعا  انتشارا  وع��رف  العالم  دول 
الرأسمالية  ال���دول  استغلت  ولقد  قصير. 
األزمة  على  للتغطية  ال��وب��اء  ه��ذا  الكبرى 
الرأسمالي  النظام  يعرفها  التي  اخلانقة 
فباسم  امل��ت��وح��ش��ة.  الليبرالية  وس��ي��اس��ت��ه 
الطوارئ  ح��ال��ة  وف����رض  ال���وب���اء  م��ك��اف��ح��ة 
واحل��ج��ر ال��ص��ح��ي ن��ه��ج��ت م��خ��ط��ط ضخ 
م��الي��ي��ر ال������دوالرات ل��ألب��ن��اك ال��ت��ي تعيش 
عرفتها خالل  التي  تلك  فاقت  مالية  أزمة 
سنة 2008. فهذه الدول باسم العوملة فوتت 
االستراتيجية  اإلنتاجية  القطاعات  كافة 
وأصبحت  ل���ل���ق���ارات  ال���ع���اب���رة  ل��ل��ش��رك��ات 
دميقراطية  أو  ك��ان��ت  ميينية  احل��ك��وم��ات 
املنفذة  األج����ه����زة  مب���ث���اب���ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 

لسياسات هذه الشركات الرأسمالية؛ ومبا أن 
هدفها هو مراكمة األرباح فإن الضحية هي 
الطبقة العاملة التي فرضت عليها شروط 
قاسية متثلت في جتميد األجور وسياسة 
الهشاشة عبر شركات املناولة وتعزيز صفوف 
االحتياطي.  اجل���ي���ش  ل��ت��ق��وي  ال��ب��ط��ال��ة 
هذا  في  وقياداتها  النقابات  ساهمت  ولقد 
مع  وتواطئها  بقبولها  اجلهنمي  املخطط 

الرأسمال.

ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��غ��رب، ف��م��ن امل���ع���روف أن 
اقتصاده مرتبط بشكل عضوي باالقتصاد 
الرأسمالي العاملي وينفذ توجيهات صندوق 
النقد الدولي والبنك العاملي، هذه املؤسسات 
العدائية ملصالح  املالية معروفة بسياساتها 

الشعوب وطبقاتها العاملة.

االستقالل  منذ  راه��ن  املغربي  فالنظام 
وعلى  الغربية  االمبريالية  على  الشكلي 
الفرنسية  االم���ب���ري���ال���ي���ة  اخل�����ص�����وص 
بصفتهما  األم���ري���ك���ي���ة  واالم���ب���ري���ال���ي���ة 
بداية  ف���خ���الل  حل��م��اي��ت��ه.  ال��ض��ام��ن��ت��ان 
صندوق  ف��رض  امل��اض��ي  ال��ق��رن  ثمانينيات 
تطبيق  املغربي  النظام  على  الدولي  النقد 
الهيكلي  ال��ت��ق��ومي  ب��رن��ام��ج  أو  م��خ��ط��ط 
املعروف بارتكازه على تخلي الدولة عن كل 
تعليم  م��ن  احليوية  االجتماعية  امل��راف��ق 
للرأسمال  وت��ف��وي��ت��ه��ا  وت��ش��غ��ي��ل  وص���ح���ة 
األجنبي واحمللي. ومنذ ذلك التاريخ وهذه 
القطاعات احليوية تعرف تخريبا ممنهجا 
لفائدة الرأسمال. فقطاع الصحة العمومية 
مت إهماله بل تخريبه بشكل تدريجي حتى 

اجلامعية  االستشفائية  امل��راك��ز  أصبحت 
التزايد  رغ���م  األص��اب��ع  رؤوس  ت��ت��ع��دى  ال 
الدميغرافي الهائل الذي عرفته بالدنا. أما 
املستشفيات واملراكز الصحية واملستوصفات 
منها  فالعديد  ح��رج.  وال  فحدث  القروية 
أص��ب��ح ع��ب��ارة ع��ن خ��رب��ة ال دواء فيها وال 
أطر طبية وال أبسط مستلزمات التطبيب. 
املصحات  ال��ت��خ��ري��ب جن���د  ه����ذا  م��ق��اب��ل 
ومتزايدا  واس��ع��ا  ان��ت��ش��ارا  تعرف  اخل��اص��ة 
واإلعفاءات  السخي  الدعم  من  مستفيدة 
ال��ض��ري��ب��ي��ة. ف��ال��ض��ح��اي��ا امل��ب��اش��ري��ن لهذا 
التوجه اخلطير هي الطبقات الشعبية من 
الذين  مختلفني  وك���داح  وع��ام��الت  ع��م��ال 
يتم إقصائهم من حق التطبيب ويواجهون 

املوت.

محاربة كورونا بني احلجر واالستغالل
احلسني لهناوي

له  تشهد  لم  كبيرًا  ص��ع��ودًا  األمريكية  البورصة  عرفت 
مثياًل منذ سنة 1933 كأكبر صعود ألسواق األسهم خالل 
العشر  ث��روة  ارتفاع  االرتفاع  نتج عن هذا  وقد  واح��د،  يوم 
مليار  بأكثر من خمسني  العالم  في  ث��راء  األكثر  أشخاص 
أرنو،  برنارد  الفرنسي،  امللياردير  ثروة  ازدادت  حيث  دوالر، 

لوحده ملا يزيد عن 11 مليار دوالر خالل يوم واحد.
لقد وصلت الرأسمالية مرحلة لم تعد املراكز الرأسمالية 
أو الشركات املتعددة اجلنسيات فقط هي من حتتكر رؤوس 
األموال، بل أصبحت الثروة تتركز أكثر فأكثر في أيدي عدد 
كل  املليارديرات  ع��دد  يرتفع  حيث  األش��خ��اص،  من  قليل 
سنة وتصبح ثرواتهم أكبر سنة تلو أخرى، في مقابل تزايد 

الفقر والفوارق الطبقية.
دافوس  مؤمتر  انعقاد  مبناسبة  األخير  تقريرها  ففي 
السنوي  تقريرها  أوكسفام  منظمة  أص��درت   ،2020 لسنة 
حول الفوارق االجتماعي أو الطبقية، حيث أشارت إلى أن 1 
باملئة فقط من الرجال األغنى بالعالم ميتلكون ضعف ما 
ميلكه 6،7 مليار شخص يعيشون على الكوكب. مضيفة أن 

هذه الثروة تتركز بشكل كبير أو شبه مطلق بيد الرجال.
إياه  معتبرين  الرأسمالي،  النظام  عن  املدافعون  يحاول 
واالستثمار،  االبتكار  على  وتشجيعًا  ع��داًل  األكثر  النظام 
والذي يتيح ألي كان أن يصبح في بضع سنوات من أصحاب 
األولى  للوهلة  الطرح  قد يظهر هذا  رمبا  األم��وال.  رؤوس 
احلالية،  الثروات  لبعض  نظرنا  ما  إذا  ومنطقيًا  صحيحًا 
لكن بالنظر إلى الوجه اآلخر لتراكم للثروة رمبا نستطيع أن 

نرى املسألة بشكل مختلف.
ففي ظل اقتصاد عاملي محدود املوارد والثروات )بالرغم 
من منو االقتصاد العاملي عبر الزمن( ال ميكن أن تتكدس 
ال��ث��روات في يد فئة واح��دة دون تفقير فئة أخ��رى. إذ أنه 
في الوقت الذي مت تسجيل ارتفاع كبير في العشر سنوات 
األخيرة في الثروات الفردية، قابله تسجيل انخفاض يكاد 
يكون متساويًا في ثروة الطبقة األكثر فقرًا في العالم خالل 
لثروة  مضطرد  انخفاض  تسجيل  مت  حيث   ،2016 سنة 
ليصل   2010 سنة  منذ  الكوكب  سكان  من  األفقر  النصف 
إلى 1000 مليار دوالر، في حني أن ثروة 62 شخصًا األغنى 

بالعالم ارتفعت بقيمة 500 مليار دوالر في نفس الفترة.
لذلك ميكن االستنتاج بسهولة أن تكديس الثروة من جهة 
يقابله تفقير أكبر من اجلهة املقابلة. لكن هذا املنحى ازداد 
تعمقًا في السنوات القليلة املاضية. ففي سنة 2014 مثاًل 
كان 1 باملئة من األشخاص األكثر غنى في العالم يتوفرون 
99 باملئة من باقي سكان  على ثروة تعادل ما يتوفر عليه 

الكوكب، في حني أن الفئة األولى أصبحت متلك في 2020 
ضعف ما ميلكه 92 باملئة من سكان الكوكب. وبهذا الشكل، 
الثروة من جهة ال ميكن أن  يتضح بلغة األرق��ام أن تراكم 

يتم دون تفقير اجلزء اآلخر.
أي  أن  التأكيد على  الرأسمالية حتاول  البروباغندا  لكن 
العمل  ث��روات مماثلة عن طريق  يصنع  أن  شخص ميكن 
اجلاد واالبتكار ينطلق من ال شيء ويحقق النجاح بشكل 

عصامي )Self Made(، ويتم تقدمي العديد من الشخصيات 
كجيف بيسوس، مؤسس أمازون، ومارك زوكربيرغ، مؤسس 
لكن هذا  بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت.  أو  فيسبوك، 
الطرح يخفي مسألتني أساسيتني في مسألة تراكم الثروة. 
أولها، هو أن هؤالء األشخاص لم يبنوا ثرواتهم من خالل 
عملهم وابتكارهم فقط، لكن من خالل استغالل اآلخرين 
بشكل أو بأخر. فإذا أخذنا كمثال بيل غيتس مؤسس شركة 
دول  ف��ي  تتركز  كانت  مصانعه  أغلب  ف��إن  مايكروسوفت، 
فقيرة تضمن له استغالل العمال لساعات طويلة من العمل 
فعليًا  يعتبرون  الذين  العمال  ه��ؤالء  زهيدة،  أج��ور  مقابل 
على  االستيالء  لكن  عملهم،  قوة  عبر  الثروة  هذه  صانعي 

أت��اح لشركة مثل  العمل هذه هو ما  اجل��زء األكبر من قوة 
ميكروسوفت أن حتقق هوامش ربح كبيرة في وقت قياسي.
أما إذا أخذنا مثال مارك زوكيربيرغ، فقد يقول البعض 
أنه لم يستغل قوة عمل أي كان، بل استطاع تطوير ثروته 
من  لشكلني  التطرق  ميكن  وهنا  فقط،  فكرته  خ��الل  من 
االستغالل، أولهما هو استغالله ملوظفي شركته الذين يتم 
من  عملهم  ش��روط  بتحسني  مطالبتهم  مبجرد  طردهم 
حيث األجر وساعات العمل، أما النوع الثاني من االستغالل 
عبر سرقة  فيسبوك،  موقع  كل مستخدمي  استغالل  فهو 
والصور  املواقع  على  البحث  ونتائج  الشخصية  معطياتهم 
ه��ؤالء األشخاص  أخ��ذه من معلومات من  وك��ل ما ميكن 

وبيعها لشركات اإلعالنات والبحوث وكذا احلكومات.
ال��ث��ال��ث فهو جيف ب��ي��س��وس، م��ؤس��س شركة  أم��ا امل��ث��ال 
استغالل  أي  االستغالل،  ال��ذي يجمع بني شكلي  أم��ازون، 
عمال شركته الذين خاضوا العديد من اإلضرابات للتنديد 
لألفراد  الشخصية  املعطيات  استعمال  أو  بظروف عملهم، 
هذا  اس��ت��ط��اع  الطريقة،  فبهذه  املبيعات.  دع��م  أج��ل  م��ن 

الشخص أن يراكم ثروة تتجاوز 100 مليار دوالر.
هو  الرأسمالية  دع��اة  يخفيها  التي  الثانية  املسألة  أم��ا 
مسألة توارث الثروة، والتي تشكل اجلزء األهم من استمرار 
احتكار الثروة في يد نفس العائالت منذ قرون من الزمن، 
لكن هذه املسألة يتم التغاضي عنها ألنها تبدد وهم إتاحة 
طريق  ع��ن  ث��روة  يحقق  أن  ك��ان  ألي  الفرصة  الرأسمالية 
النخبة  أن  بريطانية  دراس����ة  أش����ارت  ف��ق��د  االس��ت��ح��ق��اق. 
منذ  حالها  على  تقريبا  بقيت  ث���راء  األك��ث��ر  البريطانية 
1170 وإلى غاية 2012. نفس الشيء مت تسجيله في دراسة 
و2011   1427 بني  فلورانسا  النخبة مبدينة  إيطالية حول 
والتي خلصت تقريبا لنفس النتائج. وتلعب مسألة امليراث 
دورًا أساسيًا في استمرار الثروة في يد نفس العائالت، فهي 
الذي تعاني  الثروات، لكن تراكم االستغالل  ال تنقل فقط 

منه الفئات األكثر فقرا عبر عقود.
رمبا ال يتسع املجال لتقدمي أمثلة أكثر عن كون النظام 
ال��ف��وارق الطبقية وي��زي��د من  ي��ك��رس  ن��ظ��ام��ًا  ال��رأس��م��ال��ي 
الثروة  فمراكمة  ف��ق��رًا،  األكثر  والطبقة  العمال  استغالل 
العمال والكادحني على مدى  ليست إال مراكمة الستغالل 
قرون. ويصبح حني إذ القول أن النظام الرأسمالي هو نظام 
يجعل األغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا طرحا أقرب 
وليس فقط ضربًا من  االقتصادية،  واملعطيات  الواقع  إلى 
ضروب الدمياغوجيا كما يحاول دعاة الرأسمالية تسويقه.

الرأسمالية وتكريس الفوارق الطبقية  
عصام بن كروم
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الصحراء  جنوب  إفريقية  دول  وخاصة  وإفريقيا  املغرب  بني  العالقات  عرفت 
دول  تربط  اجلوية  اخلطوط  وأصبحت  األخييرة،  السنوات  يف  ملحوظا  تطورا 
تتوفر عىل  املغربية  البنوك  اهلاتف وأصبحت  وكذا شبكة  باملغرب  املنطقة  هذه 
شبكة معتربة من الواكالت يف بلدان املنطقة، ووقع املغرب العديد من االتفاقيات 
والتجارية  االقتصادية  املبادالت  لتهسيل  الدول  هذه  مع  والتجارية  االقتصادية 

واملالية وكذا اتفاقيات حول الرضائب...
وبذلك عرفت املبادالت التجارية مع إفريقيا منوا مضطردا مبعدل 13 يف املائة 
خالل فرتة 2013-2003 ومبعدل 12 يف املائة يف إفريقيا جنوب الصحراء خالل 
نفس الفرتة. ووصلت االستمثارات املبارشة املغربية يف إفريقيا إىل مليار ونصف 
االستمثارات  من مجموع   %  51 عىل  تستحوذ  إفريقيا  وأصبحت  أورو،  املليار 

من  مهنا بإفريقيا جنوب الصحراء: 52 %  املبارشة املغربية يف اخلارج، 85 % 
هذه االستمثارات للبنوك و7 %  لملجمعات املالية و32 %  لالتصاالت...

يف ملف هذه العدد من جريدة الهنج الدميقرايط حناول تناول عالقات املغرب 
مع إفريقيا من خمتلف اجلوانب التارخيية واالقتصادية والثقافية واهلوياتية، مع 

الرتكزي عىل بعض األسئلة اهلامة مهنا:
الشعب املغريب وإفريقيا .. أية روابط وجذور؟

اهلدف  هو  وما  إفريقيا؟  يف  املغربية  االستمثارات  من  احلقييق  املستفيد  من 
"الرشاكة"  "التعاون جنوب-جنوب"،  قبيل  من  املعلنة  الشعارات  وراء  احلقييق 

و"األمعال االجمتاعية واإلحسانية" ؟

 الشعب املغربي وإفريقيا .. أية روابط وجذور؟
ملف العدد

1( -  لفهم لب السياسة املغرب في القارة اإلفريقية ينبغي 
دراسة املبادرات امللموسة التي يقوم بها املغرب وعدم االرتكان 
للتصريحات واخلطب الرسمية فقط. فالسياسة اخلارجية 
السائدة  الطبقية  الكتلة  ملصالح  ام��ت��داد  ال��واق��ع،  ف��ي  ه��ي 
وتوفيق بني انشغاالتها الداخلية والضغوطات الدولية. لقد 
كانت والزالت السياسة اخلارجية للمغرب مجاال محفوظا 
فيما  واألس��اس��ي��ة  الكبرى  التوجهات  يحدد  ال��ذي  للملك 
التنفيذ يعود لوزارة اخلارجية كواحدة من وزارات "السيادة".

البلدان  مع  املغرب  لعالقة  الرسمي  املنظور  يؤسس   )2
اإلفريقية على روابطه التاريخية مع بلدان القارة: التجارة 
عبر الصحراء ما بني القرنني 13 و 16 )ومنها جتارة العبيد 
املغرب بتقدمي نقد  املسكوت عنها وهو ما يستوجب قيام 
 )16 القرن  )نهاية  البيعة  وعالقات  واض��ح(  واعتذار  ذات��ي 
الفترة  وخ��الل  و18(   17 القرنني  ب��ني  )م��ا  ال��زواي��ا  وشبكة 
املغربي  النظام  ومتوقع  الباردة  احلرب  وفترة  االستعمارية 
والرجعية  الديكتاتورية  األنظمة  من  حلفائه  جانب  إل��ى 

)الزايير وإفريقيا الوسطى منوذجا(.
3( لتطوير عالقاته الدولية عموما، قام املغرب بعصرنة 
األطر  تنويع  حيث  من  ال��دول��ي  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
يسمى  م��ا  دور  وت��ع��زي��ز  ميزانيتها  م��ن  وال��رف��ع  وتأنيثها 
املوازية  الديبلوماسية  إطار  في  املدني  املجتمع  بجمعيات 
)عدد من الهيآت منها أماديوس( وكذلك األحزاب السياسية 
املعارضة  ف��ي  كانت  ول��و  حتى  "السيستيم"  ف��ي  املندمجة 

اليسارية.
املجال  ك��ون  إل��ى  وترتكز  االقتصادية:  الدبلوماسية   -
االقتصادي يخضع بالضرورة إلكراهات السياسة اخلارجية 
ت��ك��ون في  أن  السياسة اخل��ارج��ي��ة يجب  ك��ون  إل��ى  وأي��ض��ا 
خدمة االقتصاد. وهكذا يصبح االقتصاد رافعة من رافعات 
الديبلوماسية واملقاولون سفراء، وفي كل سفارة جلنة مكلفة 
بتمثيل مصالح املقاولة. وترتكز الديبلوماسية االقتصادية 
املغربية أساسا على القطاع البنكي واالتصاالت والهولدنغ 
والصناعة وإلى حد ما البناء واألشغال العمومية والبنيات 

التحتية وتدبير املاء والكهرباء والفالحة.
االقتصادي  التعاون  اتفاقيات  م��ن  امل��ئ��ات  امل��غ��رب  أب��رم 
جوالت  ومكنت  اإلفريقية  البلدان  من  عدد  مع  والثقافي 
من  األخيرة  السنوات  في  األعمال،  برجال  مرفوقا  امللك، 
أو  اخل��اص  والقطاع  ال��دول��ة  ب��ني  ش��راك��ة  اتفاقيات  توقيع 
500 في حدود  بني القطاع اخلاص من اجلانبني )حوالي 

.)2017
املستشفيات  بناء  وتشمل  اإلنسانية:  الدبلوماسية   -
وامل��س��ت��وص��ف��ات وال��ت��ب��رع ب��األدوي��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات واملعدات 
الطبية ومواد غذائية والقيام بحمالت طبية وتعد الوكالة 
املغربية للتعاون الدولي اجلهاز املخول للسهر على متابعة 

تنفيذ هذه اإلجراءات.
من  مسؤولون  طبعا  يقودها  الدينية:  الديبلوماسية   -
يتم  كما  املؤمنني  إم���ارة  مؤسسة  م��ن  مستفيدين  ال��دول��ة 
لدعم  حكومية  غير  ومنظمات  ال��زواي��ا  مسؤولي  تسخير 

نسخ  وت��وزي��ع  املساجد  وبناء  الغربية  إفريقيا  في  ال��زواي��ا 
من القرآن وتكوين األئمة وبلورة سياسة ما يسمى باألمن 

الروحي عن طريق دعاية إيديولوجية رجعية.
4( عودة املغرب إلى االحتاد اإلفريقي:

قرر املغرب العودة إلى املنتظم اإلفريقي في يناير 2017، 
بأن اخل��روج من االحتاد  املغربية وعت  الدولة  أن  وال شك 
اإلفريقي يعد خطأ استراتيجيا ألنه حرم النظام املغربي 
على  والتأثير  ومصاحله  رؤيته  عن  الدفاع  إمكانيات  من 

القرارات املتخذة من طرف هذه الهيأة.
وبهذه العودة سيجلس ممثلو النظام في نفس الفضاء 
مع اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية وسيربط 
ويؤشر  بها.  تعترف  إفريقية  ب��ل��دان  م��ع  ج��دي��دة  ع��الق��ات 
االقتصادي  الهاجس  يحكمها  براغماتية  رؤي��ة  على  ه��ذا 
باألساس مع محاولة إبعاد االحتاد اإلفريقي ما أمكن عن 
ملف الصحراء. لكنه فشل في هذا املسعى وذلك في القمة 

30 )يوليوز 2017( وفي القمم التي تلتها.
5( حجم االستثمارات املغربية في إفريقيا

إفريقيا  جنوب  بعد  إفريقي  مستثمر  ث��ان  ه��و  امل��غ��رب 
وأول مستثمر إفريقي في مجموعة بلدان إفريقيا الغربية 
التي تقدم بطلب االنضمام إليها. لكن استثماراته موجهة 
التأمينات  مثل  منتجة  غير  قطاعات  إل��ى  رئيسي  بشكل 
واألبناك واالتصاالت رغم كونها متكن هذه املجموعات من 
املغربية على بلدان إفريقيا  أرباح عالية. وتهيمن األبناك 
الغربية، كما أن العائلة امللكية من خالل مناجم والتجاري 
وفا بنك هي الفاعل االقتصادي األساسي بعيدا عن عثمان 

بنجلون وحفيظ العلمي.
البلدان  مع  ومبادالته  املغرب  استثمارات  أن  احلقيقة 

التكامل  نتيجة ضعف  تبقى ضعيفة  نفسها  الفرنكفونية 
اجلمركية  التعرفة  ومشاكل  واللوجستيك  االق��ت��ص��ادي 
وغيرها، فمجموع استثمارات املغرب في إفريقيا كلها يقدر 
بحوالي 2.2 مليار دوالر سنة 2017 وال متثل االستثمارات 
سوى  العاج  لساحل  بالنسبة  املغربية  اخلارجية  املباشرة 

حوالي 6 في املائة سنة 2014.
من  قوية  منافسة  للفوسفاط  الشريف  املكتب  ويواجه 
الصني والواليات املتحدة األمريكية. وفي اإلجمال يصطدم 
طموح املغرب بحدود اقتصاده كاقتصاد تبعي يحتل موقعا 
متخلفا ضمن قسمة العمل الدولي وبالتالي فهو عاجز على 
حتدي املنافسة الدولية مبنتوجات ذات جودة مقبولة وقيمة 

مضافة معتبرة.
6( املجال الفالحي:

- املبادرة من أجل مالئمة الفالحة اإلفريقية:
يروج املغرب للمبادرة من أجل مالئمة الفالحة اإلفريقية 
مع التغير املناخي التي أطلقها سنة 2016 مبناسبة القمة 

22 حول املناخ مبراكش.
للقارة  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  امل���ب���ادرة حتقيق  ه���ذه  وت��دع��ي 
االستغالل  ط��رق  ومالئمة  م��راع��اة  طريق  عن  اإلفريقية 
الفاعلني  ق��درات مختلف  ودع��م  البيئة  واح��ت��رام  واإلن��ت��اج 
املالي  الدعم  من  هشاشة  األكثر  الفالحني  فئات  ومتكني 
الصعيد  احمل��ددة على  االستراتيجيات  إط��ار  في  ذلك  وكل 
والتأثيرات  والتربة  للمياه  أمثل  )تدبير  بلد  لكل  الوطني 
طريق  ع��ن  املخاطر  تدبير  بالتقطير،  كالسقي  املناخية 
أنظمة التوقع اخلاصة بأحوال الطقس، حسن تدبير جني 
الفالحني  الدول وكذا  احملاصيل وتخزينها وبيعها، متويل 

عبر إدماجهم في النظام البنكي...(. 
العاملي  البنك  جند  املمولة  اجلهات  عن  نبحث  وعندما 

)حاالت املغرب، مالي، ساحل العاج، زامبيا وغيرها(. 
افتراض  على  التوجه  هذا  وجه  في  املعيقات  أبرز  ومن 
ألغلب  التبعية  والطبيعة  االم��ب��ري��ال��ي��ة  ال��ق��وى  ج��دي��ت��ه، 
األنظمة القائمة والطبقات السائدة التي تستند إليها، علما 
القطاع اخلاص  أيضا من طرف  املبادرة مدعومة  أن هذه 
في مجال الصناعات الغذائية وهو أكبر مسؤول عن الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري في املجال الفالحي، ما يعني أن 
تسويقه لهذه املبادرة إمنا يندرج في باب الدعاية الرخيصة 
تدمير  عن  والتوقف  البيئة  الح��ت��رام  استعدادا  منه  أكثر 
الطبيعة جريا نحو املزيد من نهب أراضي وخيرات الشعوب 
في  الثروات  وتكديس  العاملة  للطبقة  املكثف  واالستغالل 
يد أقلية مفترسة. ال ننسى أن إحدى الشركات املتخصصة 
عامل.ة   500 استقدمت  الفالحية  املنتوجات  تلفيف  في 
من السنغال وأن حوالي 3 آالف عامل.ة من بلدان إفريقية 
يعملون في ضيعات فالحية باجلنوب )نواحي أكادير( في 

ظروف كارثية.
هذا التوجه، أكدته مواقف عدد من املنظمات املناضلة 
من أجل السيادة الغذائية واحلفاظ على البيئة عبر العالم. 

معاد اجلحري
السياسة املغربية في القارة اإلفريقية

 يسوق المغرب 
إلفريقيا جملة فارغة، 

ونموذجا تنمويا فاشال 
وهو في حقيقة األمر مجرد 
وسيط بين عدد من بلدان 

القارة واالمبريالية الفرنسية 
على وجه الخصوص وكل 
هذا كمحاولة للتنفيس 

عن أزمته الخانقة.
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التجليات الثقافية للبعد اإلفريقي في هوية الشعب املغربي
أناس عوينات

الفالحية  السياسة  على  م��رك��زة  نظرة  إل��ق��اء  أن  ش��ك،  وال 
الرسمية في بالدنا سيؤكد هذه اخلالصة. 

- السياسة الفالحية للمغرب: فاقد الشيء ال يعطيه.
املغرب  مخطط  على  للمغرب  الفالحية  السياسة  تقوم 

األخضر الذي مت استبداله مؤخرا باجليل األخضر. 
مخطط املغرب األخضر الذي مت اعتماده ابتداء من سنة 
2008 يقوم على أساس النهوض بفالحة عصرية ومنافسة 
وذات قيمة مضافة كبيرة موجهة للتصدير يريد أن يجعل 

منها محركا لالقتصاد الوطني.
لقد فشل هذا املخطط فشال ذريعا في حتقيق األهداف 
التي حددها رغم الغالف املالي الضخم املخصص له )150 
مليار درهم( ومضاعفة ميزانية وزارة الفالحة خمس مرات 
اإلعفاءات  ورغ��م  تطبيقه،  م��ن  األول���ى  س��ن��وات  العشر  ف��ي 

الضريبية الهامة والدعم السياسي الذي تلقاه صديق امللك، 
وزير الفالحة السيد عزيز أخنوش ورغم أن نسبة التساقطات 

كانت أفضل خالل مدة تطبيق املخطط. 
االستقرار  بعدم  متيز  الفالحي  اخلام  الداخلي  فالناجت 
انعكس  ال��ذي  األم��ر  وهو  لألمطار  تام  بشكل  مرتهنا  وظل 
س��ل��ب��ا ع��ل��ى ن��س��ب��ة ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي إج���م���اال. وظلت 
في  مثيالتها  مع  للمقارنة  قابلة  وغبر  هزيلة  اإلنتاجية 
للهكتار(.  القمح  من  قنطار   15 )حوالي  املتقدمة  البلدان 
الزيتون  التصديرية، خاصة ما يتعلق بزيت  الفالحات  أما 
واحلوامض، والتي شهدت توسعا كبيرا للمساحات املزروعة، 
هي  كانت  واحلصيلة  لتحويلها،  مبجهود  تواكب  لم  فإنها 
تراجع  الكليمنتني،  )حالة  األحيان  من  العديد  في  الكساد 
صادرات زيت الزيتون(. وهكذا تعمق عجز امليزان التجاري 
الفالحي حيث نسبة تغطية الصادرات للواردات متثل حوالي 

احملدد  الهدف  ك��ان  التشغيل،  مستوى  وعلى  املائة.  في   50
1،5 مليون منصب  إلى  الوصول  من املخطط األخضر هو 
شغل في أفق 2020 فإذا بالقطاع الفالحي في بالدنا يفقد 
حوالي 130 ألف منصب شغل في 10 سنوات. ذلك أن املكننة 
الواسعة للقطاع لم تواكب بتصنيع في املستوى املطلوب. أما 
تطرح  لم  وهي  املنال،  بعيد  هدفا  فتبقى  الغذائية  السيادة 
أص��ال من ط��رف املخطط األخ��ض��ر، وهكذا الزال��ت بالدنا 
50 في املائة من حاجياتها من القمح و75  تستورد حوالي 

في املائة من السكر و95 في املائة من الزيت النباتي. 
7( خالصة: يسوق املغرب إلفريقيا جملة فارغة، ومنوذجا 
تنمويا فاشال وهو في حقيقة األمر مجرد وسيط بني عدد 
من بلدان القارة واالمبريالية الفرنسية على وجه اخلصوص 

وكل هذا كمحاولة للتنفيس عن أزمته اخلانقة.
25 مارس 2020.

تتمة مقال  ص7:  السياسة املغربية في القارة اإلفريقية

أبعاد هوية الشعب املغربي:
 تشكل ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي ف��ي خ��ض��م ت��اري��خ ط��وي��ل من 
والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت 
الهوية  أغنى  زاخ��ر  ثقافي  تراكم  تكون  إل��ى  أدت  واإلثنية، 
والتي  األبعاد  واملتعددة  املتنوعة  املغربي  للشعب  احلالية 
حتتل فيها األمازيغية والعروبة واإلسالم إضافة إلى البعد 
اإلفريقي واملتوسطي، مكاناتها احملددة بتجلياتها الظاهرة 
في الثقافة الشعبية، مبا هي ذلك التصور اجلماعي للعالم 
االجتماعية  للعالقات  ال��رم��زي  احمل��دد  هي  ومب��ا  والتاريخ 
ومن���ط ال��ع��ي��ش وأس��ال��ي��ب��ه وم��ن��ظ��وم��ات االع��ت��ق��اد ومنط 
ال��ت��دي��ن وال��ض��م��ي��ر اجل��م��اع��ي. وت��ش��ك��ل ال��ل��غ��ة ذل���ك املعبر 
تختزن  حيث  الثقافي  التنوع  ه��ذا  على  واألس��اس��ي  األول 
والتي ال تنفصل عن  اللغة(  لها )أي  املشكلة  في مقوالتها 
الوعي املؤسس )بكسر السني األولى( لهذه املقوالت واملؤسس 
)بفتح السني األولى( منها. تختزن كل هذا التنوع والتعدد. 
وهو ما يفسر غنى وزخم الدارجة العربية املغربية املليئة من 
حيث الشكل مبصطلحاتها األمازيغية والالتينية باإلضافة 
إلى العربية. وغنى وزخم "الدارجة" األمازيغية املغربية )إن 
صح التعبير( املليئة أيضا من حيث الشكل مبصطلحاتها 
أن  واألكيد  األمازيغية.  إلى  باإلضافة  والالتينية  العربية 
كال الدارجتني ال تخلوان أيضا من مصطلحات قادمة من 
جنوب الصحراء من لغات السودان الغربي الذي ربطته مع 
املغرب عالقات سياسية واقتصادية وثقافية تعود إلى زمن 
الغزو العربي لشمال إفريقيا على األقل. وإال فإنها تعود إلى 

حقب ما قبل التاريخ. 
املغرب  بني  والسياسية  االقتصادية  العالقات  تاريخ 

والسودان الغربي
الغربي املمتد ما بني موريتانيا       لقد عرف السودان 
ال��وس��ط��ى شرقا  وإف��ري��ق��ي��ا  وت��ش��اد  والنيجر ش��م��اال  وم��ال��ي 
واحمليط األطلسي جنوبا وغربا. عرف حكم أربع مملكات 
تزامنت وتعاقبت على حكم هذه املنطقة وهي على التوالي 
لشمال  العربي  الغزو  ومنذ   . وصنغاي  ومالي  غانا  مملكة 
إفريقيا تعرف العرب على هذه املنطقة الغنية بالذهب عن 
طريق احلمالت العسكرية التي بعثها كل من عقبة بن نافع 
الفهري وموسى بن نصير إلى احلافات الشمالية للصحراء 
أساسيا  معبرا  بعد  فيما  شكلت  التي  درعة  ووادي  الغربية 
نحو السودان الغربي وطريقا للقوافل التجارية. وبعد ذلك 
قاد حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع حملة عسكرية 
تعدت مناطق السوس األقصى إلى تخوم السودان الغربي. 
وهي احلمالت التي أمنت تدفق ذهب السودان الغربي نحو 

الشرق اإلسالمي عبر شمال إفريقيا.
الغربية في اإلسالم  الصحراء  إدخ��ال ط��وارق  أدى   كما 
بالقبائل  ذل��ك  ف��ي  اس��ت��ع��ان��وا  ال��ذي��ن  األدارس����ة  على عهد 
األمازيغية خالل القرن الثامن م  والفاطميني خالل القرن 
التي  االقتصادية  العالقات  هذه  استمرار  امليالدي  العاشر 
سمحت بولوج عدد من القبائل العربية املسلمة إلى كل من 

السينغال والنيجر في السودان الغربي. ومن ثم بدأ التأثير 
الثقافي واحلضاري في هذه املنطقة. كما ساهمت مملكة 
نشر  بداية  في  حاليا(  )مبوريتانيا  اإلسالمية  "أوداغست" 

اإلسالم في وسط مملكة غانا  
 وقد أدى غزو املرابطني ململكة غانا بعد االستيالء على 
"أوداغ��س��ت" خ��الل القرن احل��ادي عشر امل��ي��الدي إل��ى نشر 
السينغال  نهر  كامل ضفاف  على  السني  الصوفي  اإلس��الم 

والنيجر.
ذل���ك ع��ل��ى ح��ك��م املنطقة مملكتني  ب��ع��د  ت��ع��اق��ب   وق���د 
إسالميتني هما مملكة مالي ومملكة صنغاي حيث استمرت 
ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ط��ورت إل���ى أب��ع��اد ثقافية 
وحضارية بعد أسلمة السودان الغربي بني هاتني اململكتني 

وباقي األنظمة التي تعاقبت على حكم املغرب األقصى .
 ول���م ت��خ��ل��وا ه���ذه ال��ع��الق��ات م��ن اض��ط��راب��ات سياسية 
أبرز  من طرف  احتالل مملكة صنغاي  أبرزها  واقتصادية 
حكام الدولة السعدية وهو "أحمد املنصور الذهبي" الذي قام 
بإذالل أهم املراكز الثقافية واحلضارية بالسودان الغربي كما 
يصفها "البكري" وهي مدينة "متبكتو" باقتياد أهم أعالمها 
مدينة  إل��ى  "بالتمبكتي"  امل��ع��روف  ب��اب"  "أح��م��د  الدينيني 
مراكش حيث أقام بها، أسيرا مذلوال لسنتني، وعاملا جليال 
مقربا من املنصور الذهبي بعد ذلك، إلى أن أصبح معلمة 
تسترشد بها القبائل املغربية بكل من  مراكش وفاس اللتني 
في  تستشيره  كانت  وق��د  سنة،   14 من  أزي��د  بينهما  قضى 

دينها ودنياها .
اإلسالم بني املغرب والسودان الغربي

 ل��ق��د وط���د دخ���ول اإلس����الم إل���ى ال���س���ودان ال��غ��رب��ي عبر 
انتقلت  بينهما. فقد  الثقافية واحلضارية  الصالت  املغرب 
املغربية،  القبلية  األمازيغية  الثقافة  أب��ع��اد  اإلس���الم  م��ع 
املنطقة من طرف  لهذه  بعثهم  استمر  ال��ذي  الفقهاء  عبر 
وخصوصا  املغرب  حكم  على  تعاقبت  التي  ال��س��الالت  جل 
والسعديني  واملوحدين  العادة  ه��ذه  سنوا  الذين  املرابطني 
الهوية  أب��ع��اد  أيضا  اإلس���الم  عبر  ارت���دت  كما   . والعلويني 
مالي  لسكان  احمللية  بالثقافات  احململة  الغربية  السودانية 
والسينغال والنيجر وغيرها من شعوب السودان الغربي. وقد 

شكل أحمد باب التمبكتي أبرز عوامل هذا االرتداد.
      وتتجلى هذه الصالت أساسا في تشابه منط التدين 
وانتشر  امتد  وال��ذي  املشرقي  نظيره  على  املتميز  املغربي 
الصوفية  الطرق  ف��روع  عبر  الغربي  السودان  رب��وع  كافة  في 
املغربية  األصل كالطريقة التيجانية املنتسبة ألبي العباس 
وأسس  ب��ف��اس  درس  وال����ذي  اجل���زائ���ري  التيجاني  أح��م��د 
19م  القرن  أواخ��ر  في  باجلزائر  األغ��واط  بوالية  طريقته 
والسينغال  وموريتانيا  املغرب  من  بكل  حاليا  تنتشر  والتي 
ونيجيريا. والطريقة  الشاذلية ملؤسسها أبي احلسن الشاذلي 
املغربي والذي درس في تونس وأسس طريقته باإلسكندرية 
وهو  املغربي  فرعها  وأس���س  امل��ش��رق  ف��ي  وان��ت��ش��رت  مبصر 
الطريقة الشاذلية الدرقاوية "محمد العربي الدرقاوي" الذي 

الثامن  القرن  في  األمازيغية  زروال  بني  قبيلة  إلى  ينتسب 
بن عجيبة  كأحمد  أتباعه  عند  ع��رف  وق��د  امل��ي��الدي  عشر 
ومحمد بن أحمد البوزيدي وغيرهم بأنه مجدد الطريقة 
الشاذلية. أو الطرق الصوفية القادمة من الشرق والتي متت 
الطريقة  انتشارا  وأكثرها  وأشهرها  املغربية  فروعها  تبيئة 
القادرية التي تنتسب لعبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله 
اجليالني احلسني املعروف اختصارا بعبد القادر اجليالني 
11م ومن فروعها  القرن  إي��ران في  امل��زداد بجيالن بشمال 
املنتشرة في كل من املغرب والسودان الغربي هناك: القادرية 
احملمدية والقادرية الكنتية والقادرية البودشيشية والقادرية 

اجليالنية... إلخ.  

الفن واملوسيقى بني املغرب والسودان الغربي
  تشكل املوسيقى الشعبية أهم جتليات البعد اإلفريقي 
الروابط  ع��ن  ال��ن��اجت  املغربي  للشعب  الثقافية  الهوية  ف��ي 
الغربي.  والسودان  املغرب  بني  القدم  في  الضاربة  الثقافية 
املغربية  الشعبية  اإليقاعات  تشابه  في  أساسا  ويتمظهر 

بنظيراتها في كافة بلدان السودان الغربي. 
 وتبقى املوسيقى الغناوية ذات األصل املالي والتي طبعت 
معظم اإلنتاج املوسيقي الشعبي باملغرب وخصوصا األغنية 
الغيوانية، أبرز شاهد على األثر الفني للبعد اإلفريقي في 
التي  غناوة  موسيقى  أص��ل  ويعود  املغربي.   الشعب  هوية 
أعماق  من  الوسطى  القرون  في  املهجرون  العبيد  حملها 
الغربي وخصوصا من مناطق مالي وغانا وغينيا  السودان 
نحو شمال إفريقيا والذين شكلوا قبائل منتشرة أساسا في 

املغرب واجلزائر. 
وُيعتقد أن أصل إسم "غناوة" يعود إلى أصل هؤالء العبيد 
حكمها  امتد  التي  غانا  مملكة  إل��ى  ينتمون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
لفظي  لتشابه  وذلك  الغربي  السودان  خريطة  معظم  على 
"غانا" و"غناوة"، ويعتقد البعض أن تسمية "غانا" و"غينيا" 
أيضا يعودان أصال إلى الكلمة األمازيغية "أغناو" وجمعها 
األمازيغ  يفهم  ال  ال��ذي  األعجمي  تعني  وال��ت��ي  "إغ��ن��اون" 
كالمه وقد أطلق أمازيغ شمال إفريقيا هذا اإلسم على كل 

سكان السودان الغربي غير األمازيغ.
موسيقى غناوة هي تلك املوسيقى الطقوسية التي تعتمد 
أساسا على الغانغا )الطبيالت( والقرقبات والهجهوج والتي 
عبارات  تتخللها  عربية  روحية  وأه��ازي��ج  رقصات  ترافقها 
الثقافي  املنبع  انبعاث  استمرار  على  ت��دل  أصلية.  مالية 
األصلي رغم أنها طبعت في شمال إفريقيا بطابع صوفي 
لم يؤثر في طقوسيتها إال من حيث الكلمات. حيث انتقلت 
موضوعاتها من أساطيرها املؤسسة )بكسر السني األولى( 
إلى خرافات اجلن والعفاريت في عالم التصوف اإلسالمي. 
لتنتقل فيما بعد ورغم اسمرار خطها اخلرافي إلى أرضية 
مع  ومعاناته  املغربي  الشعب  تطلعات  ع��ن  للتعبير  فنية 

األغنية الغيوانية وتقنيات امليكساج الشبابية احلالية.  
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األمازيغ في إفريقيا: محاولة أولية في مسألة الوجود واالندثار

األول  ال��درس  فيها  مبا  التاريخية،  املعطيات  كل  ت��دل 
الذي تلقيناه في مدرسة الستينات والسبعينات من القرن 
املاضي، أن األمازيغ هم السكان األولون في مجموع شمال 
افريقيا، مبا فيه جزء من مناطق ما يسمى بدول الساحل 
إلى  واح��ة سيوة شرقا  ب��ني منطقة  وامل��م��ت��دة  اإلف��ري��ق��ي، 
شماال  املتوسط  األبيض  البحر  ومن  غربا  الكناري  جزر 
والنيجر  مالي  تغطي  التي  جنوبا  الصحراء  منطقة  إلى 
آالف  منذ  فيها  وج��دوا  وق��د  وموريطانيا،  وبوركينفاسو 
التاريخية  ال��وث��ائ��ق  ج��ل  ت��دل  كما  امل��ي��الد،  قبل  السنني 
والعلمي  الفكري  املجال  في  أمازيغية  حضارة  بناء  على 
واالقتصادي.... مما جعل بالدهم محط موجات وحمالت 
استعمارية طمعا في هذه احلضارة وفي استغالل ثرواتها 
الطبيعية وموقعها اجلغرافي املتميز. ورغم كل احلمالت 
العسكرية واإليديولوجية فقد استطاع األمازيغ احلفاظ، 
وكما  احلالي.  عصرنا  إلى  وثقافتهم  لغتهم  على  جزئيا، 
عاشه  ال���ذي  لالضطهاد  يتنكر  أن  متتبع  ألي  ميكن  ال 

ثقافيا  التاريخ،  عصور  عبر  األمازيغ، 
واجتماعيا. هذا  واقتصاديا  وهوياتيا، 
االض��ط��ه��اد، امل��ض��اع��ف وامل���رك���ب، يتم 
جتسيده، في عصرنا اآلني، عبر مناهج 
التزوير  أس��ل��وب  تعتمد  وأط���روح���ات 
وتستهدف  احل��ق��ائ��ق  ف��ي  وال��ت��ش��وي��ه 
القضاء على كل آثار الوجود األمازيغي 

وتسعى جاهدة حملو الذاكرة.

إجماع في تزوير املعطيات
إن كان املؤرخون، مبختلف مشاربهم 
وأصولهم سواء كانت شرقية أو غربية 
الوجود  ح����ول  ك��ث��ي��را  ي��خ��ت��ل��ف��ون  ال 
فإنهم  لألمازيغ،  واجلغرافي  التاريخي 
التناقض،  ح��د  ي��ت��ب��اي��ن��ون،  ب��ال��ت��أك��ي��د 
عددهم  حت��دد  التي  اإلحصائيات  في 

وكثافة جتمعاتهم، في هذا البلد أو ذاك، وهي إحصائيات 
تسعى  وسلطوية  إيديولوجية  ما تخضع حلسابات  غالبا 
إلى طمس الهوية وإلى نفي احلقوق وإلى تشويه االنتماء 
ضد منطق التاريخ واجلغرافيا. فكل اإلحصائيات الرسمية 
التي يتم تداولها تنطلق من مؤشر اللغة املنطوق بها أي 
من عدد السكان الناطقني باألمازيغية وليس على أساس 
األمازيغ  من  يجعل  مما  االثنية.  األص��ول  أو  األم  اللغة 
تكون  أن  لها  يراد  األغلبية  بينما  بعد أخرى،  أقلية، سنة 
جنسا آخر، يزداد تعدادا سنة بعد سنة، ويتكلم لغة غير 
الواقع ينطق بغير ذلك، حيث  أن  لغة األمازيغ، في حني 
املنطقة  عرفتها  التي  الدينية  امل��دارس  انتشار  بحكم  أنه 
تعربوا  الذين  أو  الشرق  من  القادمني  الفقهاء  وم��وج��ات 
والهجرة إلى املدن... جعلت أجياال من األمازيغ يفقدون 
لغة  يتداولون  أنهم  افترضنا  لو  وحتى  ولكن  األم.  لغتهم 
أخرى، غير لغتهم األصلية، فهل هذا ينفي عنهم االنتماء 
إلى أصولهم اللغوية والثقافية؟ وإال سيجوز لنا أن نسمي 
البرازيل البرتغال ألنها تتكلم البرتغالية وفنزويال إسبانية 
ألن  فرنسا  والسنيغال  االسبانية  هي  الرسمية  لغتها  ألن 

لغتها الرسمية هي الفرنسية.
 واخلطير في هذا املنطق اإلحصائي، املبني على اللغة 
املستعملة، يجعل عدد األمازيغ يتقلص من إحصاء إلى 
املغرب  أخذنا  ف��إذا  بعد جيل.  فقدانها جيال  بسبب  آخر 
كنموذج فسنالحظ أن نتائج إحصاء 2004 خلص إلى نسبة 
28 في املائة من مجموع السكان ليتقلص هذا املؤشر إلى 
26،7 في املائة في إحصاء 2014. هذه الصورة املشوهة التي 
للتخطيط  السامية  املندوبية  لها من طرف  الترويج  يتم 

كل  تعتمدها  منهجية  ه��ي  ب��ل  امل��غ��رب  على  ح��ك��را  ليس 
األنظمة احلاكمة في بالد متزغا وتتفق حول تبنيها منذ 
عهد قدمي وهو اإلجماع األول احلاصل بني هذه األنظمة. 
واإلعالم  املدرسة  في  مكانا  لها  التي ال جتد  اللغة  ولكون 
عليها  ومي��ارس  العمومية  الفضاءات  في  تداولها  يتم  وال 
باالندثار  محكومة  فإنها  والتمييز  واإلقصاء  التهميش 
والتنحي وبالتالي، وإذا اعتمدنا نفس املنطق اإلحصائي، 
اآلن  م��ن  سنة   50 بعد  ب��الده��م  ف��ي  األم��ازي��غ  فسيصبح 
إذا ما  املائة وسيصبحون في خبر كان وخاصة  صفر في 
أضفنا إلى هذه املنهجية االقصائية تغيير أسماء األماكن 
وسيتعقد  باألشخاص،  اخلاصة  تلك  ومنع  اجلغرافية 
االقتصادية  الوضعية  ح��ول  تساءلنا  ما  إذا  أكثر  الوضع 
الساحقة من سكان شمال  لألغلبية  املزرية  واالجتماعية 
إفريقيا، وهو وضع مشترك بني كل سكان إفريقيا الذين 
يواجهون نفس املصير املرتبط باالستغالل البشع لثروات 

بالدهم.

األمازيغ بني االستمرار واالندثار
لم  أن األمازيغ يعيشون فترة صحوة  مما ال شك فيه 

تتلمس بعد طريقها إلى والدة طبيعية ومكتملة، رمبا:
واإليديولوجي  ال��س��ي��اس��ي  ال��وض��ع  بسبب  ج��ه��ة  م��ن   
السائد في املنطقة واملتسم بالتعقيد حيث جتد املنطقة 
نفسها بني تيارات متعددة يصعب جتاوزها. منهم تيارين 
األمازيغ فريسة  الشرق يجدان في جزء من  قادمني من 
سهلة لهما، األول يعتمد الدين مرجعية له ويسوق كتاب 
األم  اللغة  على  ضدا  لغته  ويقدس  له  ملكا  ويعتبره  الله 
لألمازيغ، والثاني يتأسس على مفاهيم القومية والوحدة 
العربية في مواجهة عدو يخوض معه حربا دائمة تتخذ 
من اجلزيرة العربية مسرحا لها، ومنهم تيار غربي يعتمد 
على مفهوم االستغالل وعلى أولوية االستفادة من الثروات 
ويستخدم األنظمة كوسائط وسماسرة في وضع اليد على 
البقاء  مقابل  البالد  مستقبل  له  ويرهنون  الثروة  منابع 

واالستمرار.
ومن جهة أخرى، ورغم كل ما تقوم به احلركة األمازيغية 
من  تخوضه  وم��ا  واملمنهجة  املتبعة  للسياسات  نقد  من 
والدميقراطية في  إلى جانب احلركة احلقوقية  نضاالت 
كل شمال إفريقيا، فإنها لم تستطع بعد أن تؤسس لنفسها 
مرجعية نظرية تؤطر وجودها وتنير طريقها نحو التغيير 
في مواجهة التيارات السالفة الذكر، علما أن هذه التيارات 
لتفعيل  واللوجستيكية  امل��ادي��ة  اإلمكانيات  على  تتوفر 
يتوفر  ال  التي  اإلمكانيات  وه��ي  العدوانية  مرجعياتها 

عليها أصحاب احلق واألرض.

في ظل هذا الوضع املعقد هل اإلشكالية مرتبطة باللغة 
والثقافة فقط أم هي قضية حترر؟

من املؤكد أن احلركة األمازيغية حركة غير منسجمة 
يحدد  من  منها  ومطالبها،  شعاراتها  في  موحدة  وغير 
في  واستعمالها  والتدريس  الترسيم  مطلب  في  سقفها 
النظام  وأس���ل���وب  لشكل  ي��ك��ت��رث  وال  ال��ع��ام��ة  ال��ف��ض��اءات 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي سيحتضن هذه 
اجلدري  التغيير  منحى  ينحو  آخر  جزء  ومنها  املطالب، 
ويسعى إلى بناء وحدة مغاربية لها هوية ثقافية وسياسية 
اجلزء  ه��ذا  معضلة  ولكن  وال��غ��رب،  الشرق  عن  منفصلة 
ملفهوم  تؤسس  مرجعية  إل��ى  اف��ت��ق��اره  ف��ي  تكمن  األخ��ي��ر 

التحرر الذي يتبناه. 
ومن وجهة نظري وبصفتي جزء من هذه احلركة فإن 
النساء السود  التي رسمتها  األمور تبدو لي كتلك الصورة 
في  ري��ف��ر"  "كومباهي  مبجموعة  سميناه  م��ا  خ��الل  م��ن 
أمريكا في السبعينات من القرن املاضي 
حيث نظرن ملفهوم التقاطعية ووضعنا 
أنفسهن في معترك التحرر الشامل من 
والهيمنة  التمييز  وأنظمة  أشكال  كل 
واالضطهاد، أوال من أجل املساواة بني 
الرجل واملرأة وضد النظام البطريركي، 
مع  يتقاسمنها  ال��ت��ي  امل��ط��ال��ب  وه���ي 
البيضاوات  فيهم  مب��ا  ال��ن��س��اء  جميع 
على  القضاء  أج��ل  م��ن  وثانيا  منهن، 
الذي  ال��ع��ن��ص��ري  التمييز  أش��ك��ال  ك��ل 
مي���ارس ع��ل��ى ال��ن��س��اء ال���س���وداوات من 
ضد  وثالثا  ال��ن��س��اء،  م��ن  غيرهن  دون 
واالقتصادية  االجتماعية  الطبقات 
والتي يتقاطعن فيها مع كل الطبقات 
امل��ق��ه��ورة م��ن ع��م��ال وف��الح��ني وطلبة 
دينهم.  أو  ل��ون��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ��ض 
احلركة  م��ن  التيار  ه��ذا  يجد  وب��ذل��ك 
النسائية نفسه في مواجهة النظام الرأسمالي وفي صراع 
معه ينطلق من التناقض الهوياتي للنساء السوداوات ومن 

أجل بناء نظام اشتراكي يسود فيه العدل واملساواة.
ونظرية  ملفهوم  املختصرة  ال��ص��ورة  ه��ذه  على  وب��ن��اء 
حركة  تلقته  ال��ذي  النقد  إلى  الرجوع  وب��دون  التقاطعية، 
"ك��وم��ب��اه��ي ري��ف��ر" م��ن ن��س��اء م��ارك��س��ي��ات، ون��ظ��را لوجود 
تقاطعات بني احلركة األمازيغية وتيارات أخرى في العديد 
احترام  ووج��وب  والدميقراطية  كالعلمانية  القضايا  من 
البعد  ذات  األمازيغية  )احلركة  فإنها  اإلن��س��ان...،  حقوق 
غيرها،  من  أكثر  الصراع،  تخوض  بأن  مؤهلة  التحرري( 
من أجل بناء مجتمع له امتدادات إفريقية بهوية متميزة 
القضاء على كل أشكال  الشعوب ومن أجل  عن غيره من 
القهر والهيمنة سواء كانت لغوية أو ثقافية أو هوياتية أو 
إذا  إال  يتحقق  أن  وه��ذا ال ميكن  واجتماعية،  اقتصادية 
جتارب  عاشتها  التي  النظري  التحليل  ب��أدوات  استعانت 
عاملية مع تطويرها على النحو الذي يناسب الوضع العام 

في املنطقة وما يتجاذبه من التيارات املشار إليها سلفا.
القضية  مشروعية  يزكي  ال��ذي  التاريخي  السند  ورغ��م 
ف��إن ح��ال��ة االرتكان  ب��ال��ت��ف��اؤل،  ال��ش��ع��ور  ق��در  ك��ان  ومهما 
وغياب  التنظيم  وان��ع��دام  والتشتت  واالن��ت��ظ��ار  والترقب 
فإن  فكرية  مرجعية  على  بناء  ال��ص��راع  إدارة  ف��ي  العقل 

البقاء واالستمرار والتطور تضمحل احتماالتهم.
أوملاس بتاريخ 27 مارس 2020 

الكبير بلميلودي 
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رأي حر

جهل الشعب أم ارتباك املسؤولني؟
االنهيار لتفادي  إجراءات  حسني بنعيسى10 

تفشي  املسؤوليات حول  ترتيب  إع��ادة  إلى  املقالة  هذه  تهدف 
وباء كورونا باملغرب، مرة أخرى نعود لنطرح سؤاال عريضا حول 
خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس، ونقول: هل فعال اخلطة 
الناحية  من  مقنعة  خطة  الساعة  حل��دود  الدولة  قدمتها  التي 

الصحية؟
تفترض اخلطة الصحية لتطبيق حجر صحي محكم وفعال، 

حزمة إجراءات شاملة على جميع األصعدة:
1 + تعقيم روتيني كثيف وشامل لكل شبر بالبالد.

2 + فحص روتيني لألعراض يشمل تدريجيا جميع املواطنني، 
وللوافدين  )البؤر(  املصابة  احلاالت  األولوية حمليط  إعطاء  مع 

منها.
3 + توفير احلاجيات األساسية جلميع فئات الشعب كشرط ال 

غنى عنه إلجناح احلجر الصحي.
جلميع  الشخصية  الوقاية  مستلزمات  وتعميم  توفير   +  4

املواطنني. )الكمامات واملعدات واقية...(
5 + وقف العمل بجميع القطاعات التي ال دور لها في محاصرة 

الوباء.
بطاقة  مؤقتة مستعجلة  بتجهيز مستشفيات  اإلس��راع   +  6

استيعابية استباقية الستقبال املصابني.
الشفافية  + عمل حتسيسي متكامل وشامل، من شروطه   7

واحلق في الوصول إلى املعلومة.
8 + تعبئة العنصر البشري تعبئة شعبية شاملة ومتكاملة.

9 + اعتماد اجليش لفرض النظام وتأمني سير العمل في إطار 
حالة طوارئ صحية.

10 + قطع الرحالت اخلارجية واحلد من التنقالت اخلارجية 
بني املدن واحلجر الكامل على املدن املوبوءة.

الدولة على األرض، جند أوال أنها  إذا عدنا إلى ما قامت به 
تساهلت في مسألة الفحص ومراقبة احلاالت الوافدة من بلدان 
أروبية بلغ فيها الوباء مستويات خطيرة، وبدل أن تنقل احلاالت 
وارتكبت  الصحي، تساهلت، بل  إلى احلجر  بها مباشرة  املشتبه 
بالتجول  مصابني  ملسافرين  وسمحت  التشخيص،  في  أخطاء 
إذن، وه��ي نقطة   2 النقطة  ل��م يقع،  وك��أن ش��يءا  ال��ب��الد  داخ��ل 
استباقية ومهمة، شابتها أخطاء ومماطالت كثيرة، يفترض أن 

يكون املسؤولون عنها موضع محاسبة.
ح��ت��ى م��ع وج���ود ح��ال��ة إص��اب��ة جت���ول صاحبها 4 أي���ام بني 
املغاربة، خرج رئيس احلكومة ليؤكد زورا وبهتانا أن الوضع حتت 
السيطرة، بدل أن يرفع من اجلاهزية ويعلن الطوارئ الصحية، 
واحدة  ح��ال��ة  جت��ول  أن  احلكومة  رئ��ي��س  السيد  يعلم  يكن  أل��م 
مصابة بني املواطنني، قد يسفر عنه ما ال يقل عن 60 حالة في 

اليوم إذا لم توضع رهن احلجر الصحي؟
االختصاص  غياب  عن  ينم  خطير  بتصريح  كذلك  فوجئنا 
واإله���م���ال واالس��ت��خ��ف��اف ال��الم��س��ؤول ب��امل��واط��ن��ني م��ن خالل 
االدعاء أن فايروس كورونا سيختفي تلقائيا في الصيف.. فهل 
نستغرب أن يقول البسطاء من شعبنا )ال عن جهل بل عن أمية، 
والفرق كبير( كالما من قبيل "ماكاين ال كورونا ال والو"؟ ورئيس 
احلكومة بنفسه يبخس فيروسا حير العلماء؟ ويتفاعل بهكذا 
بائعوا األعشاب  شعبوية مع معطيات علمية، متاما كما يفعل 

الطبية وأصحاب الرقية الشرعية؟
املواطنني  املغلقة، ال تظهر على  الشوارع واحملالت  عدا خلو 
وفي املرافق العامة حالة بلد في احلجر الصحي حلدود الساعة، 
املسؤولون ورجال السلطة يتحركون بدون كمامات أو ألبسة واقية، 
بدون  يتجولون  عموما  واملواطنون  العمال  اإلدارات،  من  الكثير 
أزمة  مرحلة  دخ��ل  البلد  أن  هيأتهم  من  يبدو  وال  واقية  أقنعة 
الدولة عن مسألة كهذه كانت هي أن الكمامات  صحية... إجابة 
أن فرنسا  الوقت، ماكرون يعلن أمس  ليست ضرورية، في نفس 
في  املشكل  نفس  واليوم طرح  الكمامات،  في  نقصا حادا  تعاني 
الو.م.أ على لسان ترامب.. كيف يعقل إذن أن ال تكون الكمامات 
ان��ت��ش��ار وب���اء؟ ه��ل يعرف  وال��ق��ف��ازات ض��روري��ة ف��ي بلد يشهد 
يكفيها  لم  التي  و.م.أ  أو  فرنسا  من  أكثر  األوبئة  عن  مسؤولونا 
لتحمل  لهم  استعداد  أنه ال  أم  واقية؟  أقنعة  كل ما رصدت من 

تكلفتها املالية رغم اخلطر احملذق بالبلد؟
ألم يكن من األجدر صياغة قانون مينع كليا التنقل دون هذه 
اللوازم االحترازية، ويضع املخالفني حتت طائلة الغرامة أو حتى 
بعض  أن  سنرى  كنا  مماثل،  قانون  صياغة  متت  لو  االعتقال؟ 
له، متاما كما خالفوا  املخالفني  أول  السلطة..  ورجال  املقدمني 
مسألة منع التجمهرات العامة عبر استقبالهم طوابير املواطنني 
البسطاء للحصول عل "ورقة التنقل"، بدل توصيلها إلى املنازل.

عالوة على أن هذه الورقة تعتبر ناقال محتمال للفيروس، فال 
ثقة لنا أن املقدم "الواعي" أكثر من الشعب "اجلاهل" ، قد اتخذ 
التي أوصت بها اجلهات املختصة عند  الوقاية  أدنى احتياطات 
منظر  مهامه.  ألداء  الشارع  في  أثناء جتوله  أو  منزله،  مغادرته 
ال يبعث على الثقة، أن ترى مسؤوال كيفما كان، ال يضع حتى 
تواصله  أثناء  فمه  من  املتطاير  ال���رذاذ  املواطنني  تقي  كمامة 

معهم! فهل مسؤولونا محصنون جتاه كورونا؟؟؟
إذن ال داعي ألن نسمع غدا أن املسؤول عن انتشار الوباء هو 
الشعب ألنه لم يلتزم باحلجر الصحي، فالشعب ليس مسؤوال عن 
الوباء، وال عن تفشيه طيلة املرحلة األولى، وهي األهم،  دخول 
في حني أن اإلجراء األحادي املتعلق بالبقاء في املنازل، ناهيك 
عن صعوبة تطبيقه حرفيا دون التقيد ببقية اإلجراءات خاصة 
3 و5 و7، فهو كذلك إجراء غير كاف حتى من الناحية الصحية. 
ببيوتهم،  الناس  إل��زام  الكافي  من  أن  يرون  إذ  املسؤولون  يخطئ 
وانتظار اتصاالت األفراد الذين تطورت لديهم األعراض، ونتيجة 
هذه اخلطة معروفة، إنها ال تفي بالغرض، فقط تؤجل األرقام 
املعلنة للمصابني إلى حني تفاقم الوضع، وتترك منافذ لتفشي 
ذات  األقلية  الوباء على طبقة  أثر  وتقلل  األس��ر،  الفيروس بني 
اإلمتياز، على حساب طبقة األغلبية التي ستترك ملصيرها بعد 

أن يسوء الوضع بحجة محدودية اإلمكانات واألطقم الطبية.
2 املتعلقة بإجراء اختبارات على نطاق واسع، تبني  النقطة 
تخلف املغرب مقارنة بغيره من الدول حتى في نطاق دول العالم 
الثالث، وتكشف استمرار بحث الدولة عن حلول بتكلفة أقل في 
مرحلة حرجة ال حتتمل هذا االستهتار. فعدد االختبارات التي 
إلى  نظرنا  إذا  أخ��رى، خاصة  ببلدان  قليل جدا مقارنة  أجنزت 

عدد اإلصابات: 512 اختبار ل 115 إصابة!
نأتي إلى عملية التعقيم، والذي يعتبر نقطة حاسمة ضمن 
الساعة  نرى حل��دود  أع��اله.  املفترضة  العشر  اإلج���راءات  حزمة 
أن عملية التعقيم تتم بطريقة مضحكة/مبكية وال من يطرح 
الشارع  ترش  صغيرة  شاحنات  مرت  يومني  قبل  السؤال.  حولها 
ركابها  أح��د  ي��ن��ادي  س��ي��ارة  وراءه���ا  القنيطرة،  ملدينة  الرئيسي 
باملايكروفون كي يلزم الناس منازلهم. كانت الشاحنات ترش وسط 
الشارع متاما، ال جنباته، ومرت بسرعة في منظر فولكلوري شبيه 
بحملة االنتخابات، تساءلت مع نفسي: ماذا تعقمون يا أخي؟! 
ال���دروب واألح��ي��اء واألزق���ة واجلنبات واجل���دران والسيارات  أي��ن 
ماذا  التعقيم؟  ه��ذا  من  املعدنية  واألع��م��دة  األب���واب  ومقابض 

تعقمون بالضبط؟
فال  وإال  ومستداما،  دوري��ا،  شامال،  يكون  أن  وج��ب  التعقيم 
داعي له أصال، فأشعة الشمس ستعقم قارعة الطريق املكشوفة 
أكثر بكثير مما فعل أصحابنا. من يبحث ويرى كيف تقوم بلدان 
نفس  ف��ي  ويبكي  سيضحك  وش��وارع��ه��ا  أزقتها  بتعقيم  أخ��رى 
الوقت لذى رؤيته لهذه اخلرجات املعدومة األثر. مسألة التعقيم 
ال��رش ومواد  ب��أدوات  السكنية  الوحدات  لها سوى مد كل  ال حل 
التعقيم والوقاية، مع فتح الدولة الباب ملتطوعني محليني حتى 
ال��ذي هو جزء ال يتجزء من كفاح  ال��دوري  العمل  يقوموا بهذا 
املجتمع برمته حملاربة الوباء. ويضاهي في أهميته إلزام الناس 
بالبقاء في بيوتهم، ألن الشوارع واألزقة إذا لم تعقم دوريا بهذه 
الطريقة، فإن احلجر الصحي سيكون دون جدوى. فالكثير من 
الناس مضطرون للخروج للتبضع والعمل.. هذا طبعا باعتراف 
والشامل  املتكرر  التعقيم  غياب  في  ه��ؤالء  يحمي  فمن  الدولة، 
التابعني  األف����راد  أن  ع��ن  ناهيك  وال���ش���وارع؟  واألزق����ة  للمباني 
للسلطة، والذين يقومون بعمل يومي لفرض الطوارئ الصحية، 

هم أول املهددين باإلصابة بالفايروس في غياب هذا التعقيم.
إن لهذين اإلجراءين 1 و 4 دورا توعويا كذلك، فرؤية الناس 
اإلج���راءات وهي تطبق قدم وس��اق، يجعل اجلميع يدرك  لهذه 

حجم اخلطر واملسؤولية، وإال كيف سيصدق ابن الشعب البسيط 
ال���رذاذ من  ال���ذي ي��ص��رخ ف��ي وج��ه��ه حتى يتطاير  أن امل��خ��ازن��ي 
أمان حتى  فمه، وال يرتدي كمامة وال قفازا، وال يلتزم مسافة 
شاهدنا  كما  "جتمهرات"  في  يسيرون  أحيانا  )بل  معاونيه،  مع 
في بعض الفيديوهات(، كيف ميكن البن الشعب هذا أن يقتنع 
بأن اخلروج من املنزل خطر عليه؟ وأن هذه اإلجراءات صحية 
بالدرجة األولى؟ أليس رجال السلطة هؤالء جميعا خارج املنزل؟ 

ملاذا لم يصابوا بشيء إذن؟ هكذا يفكر الناس!
يطول الكالم حول خرق السلطات ملستلزمات احلجر الصحي، 
الوباء  ب��خ��ط��ورة  وعيهم  ي��ت��ج��اوز  ال  السلطة  أع���وان  أن  واض���ح 
إلى  ينظرون  لذلك جتدهم  الشعب،  وعي  معه  التعاطي  وكيفية 
حالة الطوارئ الصحية بنفس العقلية والطريقة التي اعتادوها، 
وهي عقلية إدارية/قمعية، ما يصعب إمكانية نظر املواطن إلى 

إجراءات الطوارئ كضرورة صحية/مجتمعية.
أكيد أن للشعب مسؤولية في كل ما يجري، ومسؤولية الشعب 
تتجلى أساسا في التزامه باحلجر املنزلي شرط متكينه من ذلك، 
وجماهير عريضة ملتزمة بذلك في حدود املستطاع، لكن واهم 
من يشتم اجلموع املضطرة إلى اإلنتظار في احملطات، أو املكدسة 
عند املقدم، أو الباعة املتجولني الذين ال مصدر للرزق أمامهم... 
وواهم  الوضع،  هذا  عن  املسؤولة  هي  اجلماهير  هذه  أن  لو  كما 
من يظن أننا سنترك له فرصة حتميلها مسؤولية انتشار الوباء. 
وقد فشلت  الدولة،  كان مسؤولية  األولى  فاالنتشار في مرحلته 
في تدبيرها بأخطاء كارثية، أما البقاء في املنزل، فشرط واحد 
ضمن شروط عديدة لتطويق الوباء، وإذا فكرنا بشكل موضوعي 
في املنافذ املطروحة أمام الفيروس لالنتشار، فليس ثمت منفذ 
أكثر  منافذ  ثمت  أم��ره��م،  على  املغلوبني  جتمعات  ه��و  وحيد 
وأخطر، مادامت مختلف النشاطات التي لم تتوقف تتم حلدود 
ويالسخرية،  فيها  مبا  احتياطات،  دون   2020 م��ارس   22 اليوم 
املنزلي  احلجر  التزام  الوباء.  لتطويق  السلطة  رج��ال  نشاطات 
"املجانية"..  احللول  من  وغيرها  األمان  مسافة  واحترام  وحده 
تطبيقها،  ح��االت  أحسن  في  ال��وب��اء  تفشي  تبطئ  تدابير  كلها 
وال يفترض أنها توقفه، فقط أن تبطئه حتى يتاح لإلجراءات 

األخرى أن متارس فعلها وتأثيرها.
هي  الشعبية  اجلماهير  أن  األي���ام  م��ن  ال��ق��ادم  ف��ي  سنسمع 
املسؤولة نتيجة "جهلها" عن فشل احلجر الصحي، ولكننا تكلمنا 
ما  ع��ن  الفعلية  املسؤوليات  لنرتب  بعد،  وفيما  اآلن  وسنتكلم 
سيقع، فمسؤولية الدولة ثابتة وحاسمة، سواء بشكل مباشر عبر 
ارجتالية خطتها وأخطائها الفادحة، وعدم قدرتها على التعبئة 
الشاملة واملتكاملة لتحقيق النقاط العشر املذكورة أعاله، أو سواء 
بطريقة غير مباشرة كونها املسؤول األول واألخير عن "تخلف" 
البالد ككل، فمتى صارت الدولة "متقدمة" وشعبها "جاهل"؟ وهي 
ورجعية؟!  تدميرا  القرارات  أشد  األمس  حدود  إلى  تصوغ  التي 
وهل يستقيم أصال أن تكون ثمة دولة "متقدمة" موازاة بشعب 

"جاهل".
وكالعادة رسالة صغيرة لطبقتنا الوسطى، ارحموا هذا الشعب 
من كلماتكم املقيتة واملهينة، فهذه اجلماهير الكادحة مصدومة 
حيلتها  ألن  فعله،  ينبغي  ما  تعلم  وال  اجلائحة،  من  وخائفة 
ومن  يومه،  قوت  لتحصيل  والكادح  املتمدرس،  غير  فيها  قليلة، 
قهرته احلياة قبل كورونا... وهي اآلن حتتاج من يؤازرها ويشد 
بيدها، توعية ومتوينا ووقاية وعالجا، ال من يغرقها بفضالت ما 

كدست يداه في شقته املفروشة.
عندك املؤونة داملعكرونة وداير احلجر الصحي فدارك صافي 
تكمش.. راك واخذ احتياطاتك أصال وبالتالي ما غا مترضش، 
قاد  الشعب  ألن  الشعب،  من  الشعب  على  تخاف  الش  ومكاين 
يبدع حلوله اخلاصة مع الوقت، ومكاين الش تهضر فالسياسة 
احلجر  على  ركز  السياسة..  دي��ال  ماشي  الوقت  تقول  مدامتي 
الصحي ديالك حتى يسالي هاذشي ويكون خير.. فاحلديث في 

السياسة مسؤولية وليس هواية.
كفى من شتم الكادحني وحتميلهم املسؤولية!

22 مارس 2020
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الدولية

 الشبكة الدميقراطية املغربية تتضامن  مع
 الشعب الفلسطيني وتدعو لتخليد يوم األرض

 في عز مواجهة اإلنسانية لوباء كورونا، تتضاعف معاناة ومحنة شعوب 
البلدان الواقعة حتت حصار االمبريالية األمريكية، وعلى رأس هذه الشعوب، 
كوبا وإيران وفنيزويال التي رفض صندوق النقد الدولي مؤخرا منحها قرضا 
بسيطا ملواجهة الوباء، وشعوب أخرى تعيش حتت وطأة احلروب واالقتتال، 
كما هو حال سوريا وليبيا واليمن الذي يعاني من حرب عدوانية ظاملة من 
األمريكية  واإلمبريالية  املنطقة  رجعيات  من  وحلفائها  السعودية  ط��رف 

والكيان الصهيوني.
أما محنة الشعب الفلسطيني فهي مستمرة منذ عقود وتتجاوز كل وصف:

– قمع وتقتيل واحتالل وتوسع للنشاط االستيطاني،
– حصار شامل لقطاع غزة حولها إلى سجن كبير،

– ظروف جد مزرية في مخيمات الالجئني،
– خطر محدق بصحة وسالمة األسرى الفلسطينيني داخل سجون العدو 

الصهيوني،
– معاملة الفلسطينيني كفئة دونية في إطار نظام األبارتايد، نظام “الدولة 
اليهودية” في األراضي احملتلة سنة 48 )أطباء وهم 18 في املائة من األطباء، 
واملمرضون/ات وميثلون 24 في املائة ، وكل العاملني في القطاع الصحي وهم 
دون متييز في حني  للجميع  الصحة  يعملون لضمان  وكلهم  املائة(  في   47
تعطي حقوق متميزة مبا فيه حق السفر من اخل��ارج كمعتمرين جدد في 

هذه الظروف التي مينع فيها التنقل عبر العالم على اجلميع.
مع  للتضامن  املغربية  الدميقراطية  الشبكة  ف��ان  سبق،  ما  على  بناء    

الشعوب:

ت��دي��ن احل��ص��ار اجل��ائ��ر مبختلف أش��ك��ال��ه ع��ل��ى ال��ش��ع��وب م��ن طرف   –
االمبريالية األمريكية وتطالب بوضع حد له كما تطالب بوضع حد للحرب في 
ليبيا وسوريا وللحرب املدمرة التي يخوضها النظام السعودي الفاسد واملجرم 

على اليمن.
البلدان التي  تسجل باستياء عميق غياب حد أدنى من التضامن بني   –
تعاني من وباء كورونا مبا في ذلك على مستوى االحت��اد األوروب��ي وتعتبر 
القائم على  اشتغاله  املأزوم ومنطق  الرأسمالية  لنظام  ذلك خاصية مالزمة 
واألنانية  الفردانية  وعلى  واالستعمار  الشعوب  خيرات  ونهب  االستغالل 

والربح املالي السريع.
الفلسطيني في كفاحه من  تؤكد تضامنها املطلق والدائم مع الشعب   –
أجل احلرية واالستقالل وبناء دولته املستقلة على كامل التراب الفلسطيني 
لطلب  وفقا  الصهيوني  العدو  سجون  في  املعتقلني  س��راح  بإطالق  وتطالب 

األمم املتحدة بإطالق سراح معتقلي الرأي في زمن الوباء.
– تدعو كافة أنصار الشعب الفلسطيني إلى تخليد يوم األرض الفلسطيني، 
يوم 30 مارس، رغم احلجر الصحي وذلك بواسطة وسائل التواصل االجتماعي 
املتاحة حتت شعار “فلسطني قضية تأبى النسيان” بهدف التعريف بالقضية 
الفلسطيني  الشعب  وبوضعية  األرض خصوصا  وبيوم  عموما  الفلسطينية 
في ظل  األس��رى  وخاصة   48 أراض��ي  وداخ��ل  واللجوء  والقطاع  الضفة  في 

انتشار الوباء.
سكرتارية الشبكة الدميقراطية
املغربية للتضامن مع الشعوب

27 مارس 2020

إحت����دت م��ن��ظ��م��ات ش��ع��ب��ي��ة، ح���رك���ات، أح����زاب 
النضال،  سياسية ومنصات أممية، من أجل تعزيز 
ضد اإلمبريالية والدفاع عن الشعوب، في ظل أزمة 

عاملية حادة.

حياة   19 كوفيد  ل��وب��اء  ال��س��ري��ع  اإلن��ت��ش��ار  قلب 
املاليير  ال��ك��وك��ب،  ك��ل  ف��ي  رأس���ا على عقب  ال��ن��اس 
"اإلغالق  م��ن  مختلفة  مستويات  حت��ت  يعيشون 
التام"، أما "العزلة اإلجتماعية أو احلجر الصحي" 
حماقات  العالم.   في  سائدين  تعبيرين  فأصبحا 
وبوريس  ترامب  دونالد  من   – العالم  قيادات  ووهن 
رامافوزا  سيريل  و  م��ودي  ن��اري��ن��درا  إل��ى  جونسون 
وآخرون كثر- أصبحت حقيقة فاقعة. إننا ومبا ال 

يدع مجاال للشك في خضم أزمة عاملية.

باألمر  ليست  لكنها  رمبا،  غير معهودة  األزم��ات 
اجلديد، وحتى ال ننسى، قبل شهرين فقط،  كانت 
مالمح حرب مدمرة تلوح في األفق بعد اإلغتيال 
من  سليماني  قاسم  اإلي��ران��ي  للجنرال  الوحشي 
في  اإلنقالب  األمريكية.  املتحدة  ال��والي��ات  ط��رف 
كشفت  فنزويال  في  اإلن��ق��الب  وم��ح��اوالت  بوليفيا 
بأمريكا  الشعبية  للسيادة  ت��وج��ه  ال��ت��ي  ال��ض��رب��ات 
العالم، تستمر معانات اآلالف من  الالتينية. وعبر 
الفقر املذقع، التشرد والعنف البنيوي، كل هذا كان 

يعتبر حياة "عادية" قبل األزمة.

ومضاعفة  بكشف  س��وى  ال��وب��اء  انتشار  يقم  لم 
املتضررين  أكثر  ف��إن  وك��ال��ع��ادة،  التناقضات.  ه��ذه 
وفي  واألقليات.  الالجئون  املهاجرون،  الفقراء،  هم 
احلقيقيني  ال��ع��م��ال  أن  ال��واض��ح  م��ن  نفسه،  اآلن 
وعمال  املمرضني،  بل  واملالكني،  املصرفيني  ليسوا 
إنهم   - العامة   الصحة  عمال  البقالني،  النظافة، 
الطبقة العاملة. توضحت أيضا األولويات احلقيقة 
اليمني من  قادة  إن  واإلمبريالية.  الرأسمالية  لقادة 
أن  يريدون  بولسونارو  وجاير  ترامب  دونالد  أمثال 
يضعوا حياة الناس في خطر مقابل احلفاظ على 

استمرارية البورصات واألسواق املالية.

أوضح الوباء أيضا مخاطر خفظ الدعم املوجه 
والذي  العمومي  الصحي  وللقطاع  التحتية  للبنى 
وهو  النيوليبرالي،  اإلقتصادي  النظام  مع  تسارع 
الذي  اإلقتصادي  اإلنكماش  في  األساسي  العامل 
 19 كوفيد  وب���اء  يشل  أن  قبل  ال��ع��ال��م  يعرفه  ك��ان 

املعمورة.

والتي نبهت  العميقة،  الهيكلية  إن هذه األومات 
هي  عدة،  سنوات  والتقدمية  اليسارية  القوى  إليها 
النيوليبرالي  اإلمبريالي  للنظام  مباشرة  نتيجة 
ال��ع��امل��ي وال����ذي ف��ّض��ل األرب�����اح واإلس��ت��ن��زاف غير 
امل��س��ب��وق ل��ل��ث��روات ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال���ن���اس وضمان 

حقوقهم األساسية.

ق���وى تقدمية عبر  ال��س��ي��اق، أج��م��ع��ت  ف��ي ه���ذا 
ملناهضة  أممي  نضالي  ألسبوع  الدعوة  على  العالم 
اإلمبريالية والذي سيتم تنظيمه في النصف الثاني 
من من السنة اجلارية 2020 من أجل إدانة أفعال 
العالم  شعوب  على  وتأثيراتها  اإلمبريالية  القوى 
وعلى الكوكب نفسه. تؤكد املنظمات إن "اإلمبريالية 
تضع مستقبل احلياة على الكوكب في خطر، عبر 
الشعوب  ش��ؤون  في  بالتدخل  العسكرية  سياساتها 

والعدوان والتدمير الكارثي للبيئة.

كوفيد 19

ف��ي س��ي��اق وب����اء ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، دع���ت هذه 
الرأسماليني  محاولة  ض��د  النضال  إل��ى  املنظمات 
حتميل الطبقة العاملة والطبقات الشعبية عموما 
تبعات وتكاليف هذه األزمات، كما حدث بعد األزمة 

املالية العاملية سنة 2008.

على ضوء  املطالب  من  ع��ددا  املنظمات  وضعت 
العمومية  املوارد  هذه األزمات؛ وتشمل تسخير كل 
ال��ت��رك��ي��ز على  م��ع  ال��وب��اء  م��ع  للتعامل  واخل��اص��ة 
األكثر حاجة للمساعدة. كما دعت أيضا احلد من 
"بناء  نحو  امل��وارد  كل  وتوجيه  العسكرية  النفقات 
الكوكب  م��وارد  كل  يستثمر  اإلنساني  لألمن  نظام 
البشر". تقوية  الكرمي لكل  العيش  في اجتاه تعزيز 
اإلجرامية  العقوبات  وإنهاء  اإلجتماعية  األنظمة 
األح��ادي��ة اجل��ان��ب امل��ف��روض��ة م��ن ط��رف الواليات 
املتحدة األمريكية من بني النقاط األساسية التي 
وردت ضمن املطالب. ودعت املنظمات إلى التضامن 
مع عمال القطاع الصحي ومع كل الشعوب في ظل 

األزمة اإلنسانية العاملية.

النضال  ب��ني  ال��ت��راب��ط  طبيعة  امل��ط��ال��ب  بينت 
العقوبات  اإلمبريالية.  ضد  والنضال  ال��وب��اء  ضد 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ط��رف  من  املفروضة 
على أكثر من 50 بلدا وسياساتها العسكرية )على 
اخلارج(  ف��ي  عسكرية  ق��اع��دة   800 امل��ث��ال:  سبيل 
ليست عائقا فقط أمام السلم العاملي ولكنها أيضا 
تعيق اإلنفاق على البنى التحتية احليوية التي من 
شأنها أن تساعد البلدان على التعامل مع األزمات 
م��ن حتكم  م��ا ضاعف  وه��و   .19 كوفيد  وب��اء  مثل 
النظام  في  واألوربيني  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التقشفية،  للسياسات  ومناصرتها  العاملي  امل��ال��ي 
العالم ألية  بقاع عديدة من  إلى فقدان  أدت  والتي 
إمكانية لإلستعداد ملواجهة أزمات من هذه الطبيعة.

ساعد ظهور حركات اليمني املتطرف وصعودها 
على صرف  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد  ف��ي  السلطة  إل��ى 
البنيوية  امل��ش��اك��ل  ع��ن  الشعبية  ال��ط��ب��ق��ات  ان��ت��ب��اه 
أكثر  جت��اه  وإحبطها  غضبها  وتوجيه  للرأسمالية 
القطاعات تهميشا بني الساكنة. بينما فاقمت هذه 
احلكومات اليمينية من حجم الفقر واألوضاع غير 
املستقرة للطبقة العاملة واجلماعات املهمشة عبر 

تطبيقها لسياسات اقتصادية ميينية.

وحدة الشعوب ضد اليمني

كرد على التفاقم احلاد ألوضاع الطبقة العاملة 
منظمات،  الشعبية،  احل��رك��ات  دع��ت  ال��ع��ال��م،  عبر 
وشبكات  السالم  حركات  نقابات،  سياسية،  أح��زاب 
املثقفني إلى أسبوع أممي للنضال ضد اإلمبريالية 

في النصف الثاني من سنة 2020.

أنشطة  تنظيم  املرتقب،  األسبوع  خالل  سيتم، 
ثقافية، ندوات، أنشطة وتكوين سياسيني، وتعبئات 
شعبية نضالية بهدف تسليط الضوء على مخاطر 
اإلمبريالية على الشعوب ودعوتها إلى التغلب على 
اإلعالن   يؤكد  هاته.  اليبقني  وع��دم  الشك  مرحلة 

"إننا نعلم أن قوتنا تكمن في حشدنا".

من بني املنظمات واملنصات املشاركة في األسبوع 
 )La Vía Campesina(الفالحني ط��ري��ق  ح��رك��ة 
اإلجتماعية  احل��رك��ات  للنساء،  العاملية  امل��س��ي��رة 
القمة   ،)ALBA( ألبا  حركات  ل��واء  حتت  املنضوية 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ش��ع��وب، ح��رك��ة ال��ف��الح��ني ب���دون أرض 
احلزب  ب��امل��غ��رب،  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ب��ال��ب��رازي��ل، 
احلزب  بتونس،  العمال  ح��زب  بالنيبال،  الشيوعي 
اإلسباني،  الشيوعي  احل��زب  الزامبي،  االشتراكي 
حزب اليسار األوروبي، احلزب الشيوعي بالبرتغال، 
إفريقيا،  بجنوب  احلديد  لعمال  الوطني  اإلحت��اد 
 Frente Patria( جبهة الوطن العظيم باألرجنتني

.)Grande

في زمن الوباء:
حركات ومنظمات تدافع عن احلق في حياة كرمية 
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للرأسمالية حدود
 Judith Butler ب��وت��ل��ر  ج��ودي��ث  الفيلسوفة  ت��ن��اق��ش 
واالجتماعية  السياسية  وآث���اره  فيروس19-  ك��ورون��ا  وب��اء 

املتصاعدة في أمريكا

جديد  اع��ت��راف  م��ع  الصحي  باحلجر  األم���ر  ي��ت��زام��ن 
بترابطنا الكوني املتبادل خالل زمان ومكان جديد للوباء. 
من جهة نحن مطالبون بحجز أنفسنا في وحدات عائلية 
أو فضاءات سكنية مشتركة أو منازل فردية، محرومني من 
التواصل االجتماعي وُمحالني إلى دوائر من العزل النسبي؛ 
ومن جهة أخرى نحن نواجه فيروًسا يعبر احلدود بسرعة، 
متجاهال الفكرة العميقة للحدود الوطنية. ماهي عواقب 
الكوني  وال��ت��راب��ط  امل��س��اواة  ف��ي  التفكير  ال��وب��اء على  ه��ذا 
ال  الفيروس  إن  بعضا؟  بعضنا  جتاه  والتزاماتنا  املتبادل 
قدم  على  يعاملنا  إنه  نقول  أن  عنصرية. ميكننا  مي��ارس 
امل���س���اواة، وي��ع��رض��ن��ا ع��ل��ى ق���دم امل���س���اواة خل��ط��ر اإلصابة 
من  عالم  ف��ي  والعيش  أقربائنا،  أح��د  ول��ف��ق��دان  ب��امل��رض، 
الفيروس  ب��أن  التذكير  امل��ن��اس��ب  م��ن  ال��وش��ي��ك.  التهديد 
عرضة  ب��أن��ه  ويثبت  ال��ب��ش��ري  املجتمع  ويصيب  يتحرك 
للخطر. ومع ذلك وفي الوقت نفسه، فإن فشل بعض الدول 
الواليات  تكون  )رمب��ا  مسبًقا  االس��ت��ع��داد  ف��ي  املناطق  أو 
املتحدة اآلن أكثر الدول شهرة في هذا املضمار(، وفي تعزيز 
السياسات الوطنية وإغالق احلدود )مصحوبة غالًبا برهاب 
على  احلريصني  األعمال  رجال  ظهور  وكذلك  األجانب(، 
الرأسملة capitalize من املعاناة الكونية، كلها أمور تشهد 
على السرعة التي بواسطتها جتد الالمساواة اجلذرية التي 
ضد  والعنف  األبيض،  اجلنس  وتفوق  القومية،  تتضمن 
 Trans-people واملتحولني جنسيا Queer املرأة، والكويير
إنتاج  إلع��ادة  طرًقا  جتد  كلها  الرأسمالي،  واالستغالل   ،
الوباء. لكن هذا ال ينبغي أن  وتعزيز قواها داخل مناطق 

يكون أمرا مفاجئا.

إن سياسة الرعاية الصحية في الواليات املتحدة تعالج 
ذلك بطريقة مميزة. أحد السيناريوهات التي ميكننا تصورها 
 .COVID-19 ضد  فعال  لقاح  وتسويق  إنتاج  هو  بالفعل 
على  واض��ح  بشكل  حريص   Trump ت��رام��ب  الرئيس  إن 
انتخابه،  إع��ادة  التي ستضمن  السياسية  النقاط  تسجيل 
األمريكية  احلقوق  )ن��ق��ًدا(  ش��راء  إل��ى  بالفعل  وق��د سعى 
احلصرية للقاح من شركة أملانية تدعى CureVac ممولة 
من قبل احلكومة األملانية. لقد أكد وزير الصحة األملاني، 
لم يكن ممكنا أن يخفي س��روره، للصحافة األملانية  الذي 
السياسيني  أح��د  وعلق  فعال.  تقدميه  مت  قد  العرض  أن 
األملان وهو كارل لوترباخ Karl Lauterbach بقوله: “يجب 
بكل الوسائل منع البيع احلصري للقاٍح محتمل للواليات 
املتحدة األمريكية. للرأسمالية حدود”. أعتقد أنه اعترض 
ولن يكون أكثر سروًرا لو  على بند “االستخدام احلصري” 
مت تطبيق هذا البند نفسه على األملان فقط. دعونا نأمل 
ذلك ألنه ميكننا أن نتخيل عاملًا حيث احليوات األوروبية 
ت��ق��ّدر أكثر م��ن ح��ي��وات ك��ل اآلخ��ري��ن. وإن��ن��ا نشاهد ذلك 

التقدير يحدث بعنف على حدود االحتاد األوروبي.

من غير املجدي السؤال مرة أخرى ما الذي كان ترامب 
ُط��رح السؤال م��رات عديدة في حالة من  يفكر فيه ؟ لقد 
السخط التام بحيث ال ميكن رمبا أن نتفاجأ. هذا ال يعني 
self- أن غضبنا يقل مع كل حالة جديدة من تعظيم الذات

جنح  لو  اإلجرامي.  أو  األخالقي  غير   aggrandizement
ترامب في جهوده لشراء اللقاح احملتمل وقصر استخدامه 
على املواطنني األمريكيني فقط، فهل يعتقد أن املواطنني 
األمريكيني سيشيدون بجهوده، وهم يشعرون بسعادة غامرة 
األخرى  الشعوب  بينما  مميت  تهديد  من  جناتهم  بفكرة 
املساواة  ع��دم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  حًقا  سيحبون  ه��ل  تعاني؟ 
ويؤكدون،  األمريكي،  واالستثناء  الراديكالية  االجتماعية 
الصفقات؟  إب���رام  ف��ي  “الرائعة”  طريقته  وص��ف��ه،  حسب 

يجب  ال��س��وق  أن  يعتقدون  ال��ن��اس  معظم  أن  يتخيل  ه��ل 
أن تقرر كيف يتم تطوير اللقاح وتوزيعه؟ هل من املمكن 
التفكير ضمن عامله باإلصرار على هاجس الصحة العاملي 
الوقت؟  ه��ذا  في  السوق  معقولية  يتجاوز  أن  يجب  ال��ذي 
أي��ًض��ا ضمن معايير  نعيش  أننا  االف��ت��راض  ل��ه  ه��ل يحق 
لم يتسن تطبيق هذه  إذا  املتخيل؟ حتى  العالم  مثل هذا 
القيود على أساس املواطنة القومية، فسوف نرى بالتأكيد 
اندفاع األثرياء واملؤّمنني بالكامل لتأمني الوصول إلى أي 
كان  إذا  متاًحا، حتى  القبيل عندما يصبح  هذا  لقاح من 
البعض فقط سوف يكون لديهم  أن  التوزيع يضمن  منط 
استمرار  بغرض  اآلخرين  عن  التخلي  وسيتم  احلق  هذا 
الندرة وتكثيفها. إن عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية 
إن  احل��ق  عنصرية.  مي��ارس  الفيروس  ب��أن  معا  ستؤكدان 
البشر  نحن  ولكن  متييز،  أي  مي��ارس  ال  وح��ده  الفيروس 
بواسطة  وحركيتنا  تركيبتنا  إلى  بالنظر  نفعل،  بالتأكيد 
األجانب  وكراهية  والعنصرية  للقومية  املتشابكة  القوى 
والرأسمالية. يبدو من احملتمل أننا سنشهد في العام املقبل 
سيناريو مؤمًلا تؤكد فيه بعض املوجودات البشرية حقوقها 

التمييز  كتابة  وإع���ادة  اآلخ��ري��ن،  حساب  على  العيش  في 
الزائف بني حيوات متأذية وحيوات غير متأذية؛ أي حياة 
أولئك الذين يجب حمايتهم من املوت بأي ثمن، والذين ال 

تستحق حياتهم احلماية من املرض واملوت.

كل هذا يحدث ضمن سباق الرئاسيات األمريكية التي 
 Bernie Sanders س��ان��درز  بيرني  ف��رص  اآلن  فيها  تبدو 
بعيدة  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  ترشيح  على  احل��ص��ول  ف��ي 
للغاية، على الرغم من أن ذلك ليس مستحيال من الناحية 
بايدن  جتعل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التوقعات  إن  اإلح��ص��ائ��ي��ة. 
Biden هو املرشح األول احلاسم عارمة خالل هذه األوقات 
 Warren ووارن  س��ان��درز  من  كل  ألن  التحديد  وج��ه  على 
Elizabeth دافعا عن الرعاية الطبية Medicare للجميع، 
الرعاية  يضمن  وش��ام��ل  ع��ام  صحية  رع��اي��ة  برنامج  وه��و 
الصحية األساسية للجميع في البالد. من شأن مثل هذا 
البرنامج أن يضع حدًا لشركات التأمني اخلاصة اخلاضعة 
املرضى،  ع��ن  ب��ان��ت��ظ��ام  تتخلى  ال��ت��ي  ال��س��وق  الع��ت��ب��ارات 
التسلسل  وحتّمل األفراد نفقات غير قابلة للدفع، وتدمي 
الهرمي الوحشي بني املؤّمن عليه وغير املؤّمن عليه وغير 
االشتراكية  ساندرز  مقاربة  وصف  ميكن  للتأمني.  القابل 
للرعاية الصحية على نحو أكثر مالءمة على أنها منظور 
عما  جوهرًيا  اختالًفا  يختلف  ال  اجتماعي  دميقراطي 
املراحل  في   Elizabeth Warren وارن  إليزابيث  اقترحته 
األولى من حملتها. من وجهة نظره، تعد التغطية الطبية 

“حقا من حقوق اإلنسان”، يعني أن لكل إنسان احلق في 
ولكن  إليها.  الذي هو في حاجة  الصحية  الرعاية  نوع من 
ملاذا ال نفهمها على أنها التزام اجتماعي ينتج عن العيش 
إجماع  ف��رض  أج��ل  م��ن  بعضا؟  بعضنا  م��ع  مجتمع  ف��ي 
ساندرز  من  كل  على  يجب  الفكرة،  هذه  مثل  على  شعبي 
العيش في عالم  نريد  بأننا  الشعب األمريكي  إقناع  ووارن 
منا.  واح���د  ألي  الصحية  ال��رع��اي��ة  منا  أي  فيه  ينكر  ال 
بعبارة أخرى، سيتعني علينا املوافقة على عالم اجتماعي 
يتمكن  أن  جذرًيا  املقبول  غير  من  فيه  يكون  واقتصادي 
البعض من الوصول إلى لقاح ميكن أن ينقذ حياتهم بينما 
يحرم اآلخرون منه على أساس أنهم ال يستطيعون الدفع 
أو ال ميكنهم الدفع أو ضمان تأمني من شأنه أن يدفع بدال 

عنهم.

سبب واحد جعلني أصّوت لصالح ساندرز في االنتخابات 
األولية في والية كاليفورنيا إلى جانب غالبية الدميقراطيني 
املسجلني، يتمثل في كونه إلى جانب وارن قد دشن طريقة 
رغبة  ب��واس��ط��ة  منظما  ك��ان  ل��و  كما  عاملنا  ت��ص��ور  إلع���ادة 
جماعية في مساواة راديكالية، عالم اجتمعنا فيه لإلصرار 
الرعاية  ذل��ك  في  مبا  للعيش،  املطلوبة  ال��ش��روط  أن  على 
الطبية، ستكون متاحة على قدم املساواة بغض النظر عمن 
نحن أو ما إذا كان لدينا املال. كان من شأن هذه السياسة 
بالرعاية  امللتزمة  األخ��رى  البلدان  مع  تضامنها  تثبت  أن 
الصحية الشاملة، وبذلك ستضع سياسة للرعاية الصحية 
تكشف  امل��س��اواة.  ُمثل  بتحقيق  ملتزمة  ل��ألوط��ان  ع��اب��رة 
على  الوطني ضيق  اخل��ي��ار  أن  اجل��دي��دة  االس��ت��ط��الع��ات 
إلى  الوباء  التحديد حيث يؤدي  وبايدن على وجه  ترامب 
وقف احلياة اليومية، مما يزيد من مخاطر املشردين وغير 
املؤّمن عليهم والفقراء. إن فكرة أننا قد نصبح أشخاًصا 
يأملون في رؤية عالم ُيلتزم فيه بتوفير السياسة الصحية 
بالتساوي جلميع احليوات، وفك قبضة السوق عن الرعاية 
ميكن  الذين  وأولئك  املستحقني  بني  متيز  التي  الصحية 
الفكرة حية  كانت هذه  وامل��وت،  امل��رض  إلى  تركهم بسهولة 
لفترة وجيزة. لقد توصلنا إلى فهم أنفسنا بشكل مختلف 
ولقد نادى ساندرز ووارن بهذا االحتمال اآلخر. أدركنا أنه 
ميكننا رمبا البدء في التفكير والتقومي خارج احلدود التي 
يعد  لم  وارن  أن  من  الرغم  على  لنا.  الرأسمالية  وضعتها 
مرشًحا، ومن غير املرجح أن يستعيد ساندرز زخمه، إال أنه 
ما يزال يتعني علينا السؤال، خاصة اآلن، ملاذا نحن كشعب 
ما نزال نعارض معاملة جميع احليوات كما لو كانت ذات 
قيمة متساوية؟ ملاذا ما يزال البعض يشعر باإلثارة لفكرة 
أن ترامب سيسعى إلى تأمني لقاح يحمي حياة األمريكيني 
)كما يحددها( قبل كل اآلخرين؟ لقد جّدد اقتراح الصحة 
املتحدة،  الواليات  في  االشتراكي  املخيال  والعامة  الكونية 
كسياسة  محققا  ليصبح  االن��ت��ظ��ار  م��ن  اآلن  الب���د  ل��ك��ن 
اجتماعية والتزام عام في هذا البلد. ولسوء احلظ في وقت 
تفشي الوباء ال أحد منا يستطيع االنتظار. من الضروري 
أن يبقى املثل األعلى حيا اآلن في احلركات االجتماعية 
الذي  األم���د  الطويل  ال��ص��راع  على  اهتمامها  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
الرئاسيات. هذه الرؤى الشجاعة  ينتظرنا بدال من حملة 
الرأسماليني  “الواقعيني”  استهزاء  لقيت  التي  واملتعاطفة 
واستقطبت  البث،  من  الكاف  الوقت  على  ورفضهم، حازت 
االهتمام الكافي، وذلك من أجل السماح لألعداد املتزايدة 
في أن ترغب في عالم  من البشر- وبعضها للمرة األولى – 

متغير.

آمل أننا نستطيع احلفاظ على هذه الرغبة مّتقدة.
: Verso مت نشر املقال يوم 19 مارس 2020 على موقع
https://www.versobooks.com/blogs/4603-

capitalism-has-its-limits
couua – مصدر املقال: املوقع االلكتروني كوة

لكاتبته جوديث بتلر 
ترجمة جميلة حنيفي جامعة اجلزائر 2

سبب واحد جعلني 
أصوّت لصالح ساندرز في 

االنتخابات األولية في والية 
كاليفورنيا إلى جانب غالبية 

الديمقراطيين المسجلين، يتمثل 
في كونه إلى جانب وارن قد دشن طريقة 
إلعادة تصور عالمنا كما لو كان منظما 

بواسطة رغبة جماعية في مساواة راديكالية، 
عالم اجتمعنا فيه لإلصرار على أن الشروط 

المطلوبة للعيش، بما في ذلك الرعاية 
الطبية، ستكون متاحة على قدم 

المساواة بغض النظر عمن 
نحن أو ما إذا كان لدينا 

المال.
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الشباب

التدريس عن بعد..
 آلية لتكريس الطبقية

وجشع  غباء  وراء  العالم،  يعيشه  م��ا  ظ��ل  ف��ي 
بنفسها  إال  تهتم  ال  التي  العاملية  اإلمبرياليات 
عبر توسيع شبكة ملكياتها اخلاصة على حساب 
وعموم  العاملة  الطبقة  رأس��ه��م  وعلى  الشعوب، 
"فيروس  وأم��ام تفشي ما سمي ب  الكادحني/ات، 
منبر  إل���ى  حت���ول  ال���ذي   ،-  covid 19- ك���ورون���ا" 
لالتهامات املتبادلة بني الصني واإلدارة األمريكية 
لتدمير  البيولوجية-  -احل���روب  م��ن  ن��وع  بكونه 

اقتصاد أحد الدولتني.

الدول  ات��خ��ذت  العاملية،  اجلائحة  ه��ذه  وأم���ام 
االحترازية  التدابير  م��ن  مجموعة  الرأسمالية 
حلماية املواطنني واملواطنات من الفيروس، وهذا 
ما ستتخذه الدول التبعية بكل حذافيره، متناسية 
واالقتصادية  االج��ت��م��اع��ي��ة  شعوبها  وض��ع��ي��ات 

واملختلفة متاما لوضعية شعوب دول املركز.

املغرب  ب��ل��دن��ا  ع��ل��ى  ه��ن��ا  ال���ض���وء  ن��س��ل��ط  وإذ 
حتديدا  وأكثر  العاملية  لإلمبرياليات  تابع  كبلد 
النهج  نفس  نهج  حيث  الفرنسية،  اإلمبريالية 
الذي اتخذته فرنسا في مواجهة الفيروس، ولكنه 
سقط في احملظور. ولتفسير هذه اإلشكالية نأخذ 

قطاع التعليم على سبيل املثال:

ال��ت��رب��وي -ال��ت��دري��س ع��ن بعد-  إن األس��ل��وب 
أس��ل��وب قطعت ف��ي��ه ف��رن��س��ا م��س��ارا ك��ب��ي��را على 
عكس املغرب، الذي ال يعرف له طريقا. وإن هذا 
األسلوب الذي اتخذته الدولة لتدريس الطالب/ات 
الفترة، ما هو إال تكريس  والتالميذ/ات في هذه 

للفوارق الطبقية واستنزاف للكداح والفقراء.

إذ إن املتتبع اليوم لواقع التعليم باملغرب، سيعي 
من  الطبقي،  نهجها  في  ماضية  الدولة  أن  جيدا 
مراجعها  عبر  فقط  ليس  اجل��ه��ل،  تسييد  أج��ل 
تلقني  طريقة  عبر  وإمن���ا  ال��ت��رب��وي��ة  وم��ق��ررات��ه��ا 
ي��ت��ن��اق��ض مت��ام��ا م��ع أساسيات  ال����ذي  امل���ع���ارف، 
هو  التلميذ  أن  تعتبر  التي  التربية  بيداغوجيا 
املعرفة،  بإنتاج  املنوط  وهو  التعلم،  عملية  مركز 
لعملية  ومنشط  مساعد  إال  هو  ما  امل��درس  وأن 

اكتساب املعرفة.

كل هذا الكالم أصبح حبرا على ورق في إطار 
التعليم  أو  بعد،  عن  بالتعليم  يسمى  ما  تفعيل 
م��ن قانون   33 امل���ادة  ف��ي  م��درج  ه��و  الرقمي، كما 
اإلطار 51.17، ملا لهذا األخير من أثر سلبي على 

املدرسة العمومية والتعليم بصفة عامة.

الطلبة  معظم  بني  كبيرا  تفاوتا  نسجل  حيث 
وال��ت��الم��ي��ذ وك��ذل��ك األط����ر ال��ت��رب��وي��ة م��ن حيث 
توفرهم على املعدات اللوجستيكية ملتابعة الدراسة 
مبدأ احلق  ذلك  في  إجناز احملاضرات ضاربة  أو 
عن  ناهيك  ال��ف��رص،  تكافئ  وم��ب��دأ  التعليم  ف��ي 
عدم توفر الطلبة والتالميذ على إمكانية الوصول 
إلى منصات التعلم التي يتم فيها عرض الدروس 
احلواسيب  على  توفرهم  لعدم  تارة  واحملاضرات، 
الذكية، وتارة أخرى لعدم توفرهم على  والهواتف 
شبكة األنترنيت، وكذلك نهج سياسة التلقني التي 
ال تتيح للطلبة والتالميذ إمكانية استيعاب املواد 
األرياف  وتلميذات  ناهيك عن تالميذ  التعلمية، 
الكهرباء  على  حتى  يتوفرون  ال  الذين  واجلبال 

واملاء الصالح للشرب.

م���ع ك���ل ه���ذه اإلش���ك���االت احل��اص��ل��ة بقطاع 
بيضاء،  سنة  ع��ن  ال��دول��ة  تعلن  ال  مل��اذا  التعليم، 
من  مجموعة  فعلت  كما  وجهها  م��اء  لتحفظ 

الدول األخرى؟.

سهيل بادي

حتديات جائحة كورونا ومسؤولية الدولة اليوم 
الراهن  ب��ال��وض��ع  واع  ال��ي��وم،  اجلميع  أن  فيه  ش��ك  ال  مم��ا 
والظرفية احلرجة التي متر منها دول العالم جراء هذا الوباء، 
والدولة املغربية ليست استثناء من الكل، بل هي جزء من هذا 
وال  القطاعات،  وعليه فحالتها غير مرضية في جميع  الكل. 
سيما قطاعي الصحة والتعليم. قد يكون هذا حكما متسرعا 
أننا نعيش مرحلة عسيرة  لكن ما هو حقيقي هو  أو جاهزا، 
وصعبة عنوانها العريض "اخلوف والترقب والعجز عن مواجهة 
هذه اجلائحة في ظل غياب اإلمكانيات الضرورية لذلك". إن 
هذه الوضعية اليوم تساءلنا جميعا، عن األسباب التي أوصلتنا 
اإلنسان،  بناء  مسؤولية  أم��ام  الدولة  وتضع  وض��ع،  هكذا  إل��ى 
وهذا أمر ينسجم مع الغايات التي من أجلها وجدت، واملتمثلة 
في: الرفع من الرصيد الفكري واملادي لإلنسان واحلفاظ على 

صحته، والقطع مع سياسة التضبيع والتكليخ والتتفيه.
والتحديات  ك��ورون��ا  ع��ن جائحة  احل��دي��ث  إل��ى  ال��داف��ع  إن 
سببني  إل��ى  تقديرنا  في  يرجع  اليوم،  الدولة  على  املطروحة 
مجرد  وال  سلبيني  متلقيني  لسنا  أننا  أولهما،  األق���ل،  على 
منفعلني مع هكذا أزمات. وثانيهما أن اإلنسان يجب عليه أن 
يفكر في اإلشكاالت املطروحة والتي تضع الدولة يدها عليها، 
أكتب عن فيروس كورونا  لكنني ال  والتعليم.  كإشكال الصحة 
وتداعياته، في ظل ضعف اإلمكانيات في مجال الصحة، من 
امل��وت واخل��وف منه.  للنبش في س��ؤال  زاوي��ة املتخصص، بل 
ملاذا؟ ألننا نعرف جميعا الوضع الصحي في بالدنا، والذي أقل 
املوت  وبالتالي فسؤال  كارثي،  أنه وضع  القول عنه  ما ميكننا 
في ظل هذا الوضع يشكل هاجسا قويا لكل إنسان على وجه 
األرض، فإذا كانت الدول الكبرى مبا متلكه من إمكانيات غير 
الدول  ستقوله  ال��ذي  فما  لشعوبها،  امل��وت  تأجيل  على  ق��ادرة 
فالتساؤل  لهذا  اإلمكانيات.  تلك  خمس  حتى  متلك  ال  التي 
التسلية  من  ضربا  أو  فكريا،  ترفا  يعد  ال  امل��وت،  ماهية  عن 
الذهنية أو حب االستطالع، وإمنا هو تساؤل عن حتدي كبير 
يواجه حياة اإلنسان ومصيره احلتمي. فالتشبث باحلياة هو 
احليوان  عند  بل حتى  فقط  اإلنسان  عند  ليس  غريزي  أمر 
البسيطة وهو يصارع  واإلنسان منذ ظهوره على وجه  أيضا. 
من أجل البقاء، والدليل على ذلك، هو أن اإلنسان قدميا اهتم 
بالطب وأواله عناية خاصة، وكانت له دراية وخبرة في الكثير 
املثال  وأذكر هنا على سبيل  بالتطبيب.  املتعلقة  من األشياء 
الفرس... الصينيون،  الهنود،  البابليون،  اإلغريق،  احلصر،  ال 

إلخ. عكس اإلنسان اليوم الذي استطاع أن يؤجل املوت، ليس 
مبعنى اخللود في احلياة، بل مبعنى التطور الذي حصل في 
مجال العلم والطب. فتطور الطب في مجال التقنيات والبحث 
عن أنواع جديدة من األدوية واملضادات احليوية مثال صارخ 
عن  نتحدث  ونحن  ال  كيف  تأجيله،  ومحاولة  امل��وت  ملواجهة 
وبني  ال��ب��ش��ري...إل��خ.  واالستنساخ  البشرية  اخل��الي��ا  جتديد 
إنسان األمس وإنسان اليوم هناك فئة جتد ضالتها في اإلميان 
السماء  باسم  ما حتتكر احلديث  غالبا  الفئة  وهذه  باألديان، 
جميع  وت��رج��ع  ال��ع��ط��ري"،  الرحيم  "عبد  األس��ت��اذ  يقول  كما 
األحداث وما يقع إلى السماء. بل أكثر من ذلك يطغى عليها 
هوس فكر املآمرة على العقيدة. هنا سأفتح القوس ألتساءل، 
عن نصيبنا من الثورة التي حدثت في مجال العلم واملعرفة؟ 
وهل نحن جاهزون ومستعدون تقنيا وعلميا وفكريا لتأجيل 
ه��ل صناع  ك��ورون��ا؟  ب��ه جائحة  تهددنا  أصبحت  ال��ذي  امل��وت 
القرار في بلدي كانوا على حق في سياساتهم املتعاقبة اجتاه 
البقاء  أج��ل  م��ن  ال��ص��راع  معركة  أليست  والتعليم؟  الصحة 
الفكر  تدار بحجة  الوباء(  انتشار  الصحي خوفا من  )احلجر 
واحترام العلماء، ال اإلكراه والقوة؟ وهل املقصد من الدين هو 
احلفاظ على صحة اإلنسان، أم، تعريضها للموت؟ ألم يدرك 
املتأسلمون أن ممارسة الطب في صدر اإلسالم، كانت تعتمد 
على املعرفة ال اخلرافة، وتشترط الوقاية والعالج ال اخلروج 
إلى الشارع للتكبير والتهليل؟ وهل نحن أصال في حاجة إلى 

من يرينا الطريق التي تقودنا إلى السماء؟
نفتح  أن  حسبنا  لكن  األسئلة  ه��ذه  عن  اإلجابة  ندعي  ال 
على  م��ط��روح  ه��و  فيما  معنا  للتفكير  ال��ك��رمي  ال��ق��ارئ  شهية 
سبقت  كما  اإلنسان  بناء  وآخرها،  أولها  حتديات،  من  الدولة 
اإلشارة إلى ذلك، والقطع مع سياسة تكليس الفكر. فجائحة 
كورونا أعادتنا إلى حجمنا الطبيعي وبينت حقيقتنا وكشفت 
وسائل  أم��ام  وجهنا  بها  ملعنا  لطاملا  التي  املساحيق  ك��ل  ع��ن 
اإلعالم الوطنية والدولية، وفندت زيف كل احلقائق والشعارات 
"باروخ  يقول  هامة.  حيوية  قطاعات  بصدد  ترفع  كانت  التي 
أية  في  تنكشف  قد  ذاتها،  من  أكبر  احلقيقة  إن  سبينوزا":" 
وأبانت  اجلائحة،  هذه  أم��ام  اليوم  انكشفت  هي  وها  حلظة". 

الترقيعية  السياسات  الثقب وحجمه، وعن هشاشة  دائرة  عن 
في مجال الصحة )ضعف املعدات والتجهيزات التقنية داخل 
املستشفيات، مختبرات علمية على قلتها غير مجهزة، ضعف 
البحث العلمي في هذا املجال...إلخ(، التي كشفت عن تهاويها 
املنظومات  أزم��ات. عكس  وضعف مناعتها في مواجهة هكذا 
كبيرة في  أبانت عن ج��رأة  التي  املتقدمة  ال��دول  الصحية في 
املواجهة رغم فداحة اخلسارة، )طواقم طبية مدربة، معدات 
متطورة، مختبرات علمية مجهزة، بحث علمي متطور، علماء 
يشتغلون ليل نهار وعلى مدار األسبوع بحثا عن لقاح للوباء...

إلخ(.
إن جلوئنا إلى السماء بالدعاء طالبني من الله تغيير قوانني 
الطبيعة لرفع الوباء، تارة، أو انتظار الغرب، إلنقاذنا بلقاح لهذا 
قادرين على  أننا غير  للشك،  يدع مجاال  يبني مبا ال  الوباء، 
األقل في هذه الظرفية الصعبة على مواجهة هذا الوباء، بل 
إن شئنا القول، رفعنا العلم األبيض إيذانا بتسليم أمرنا إلى 
للدولة مفادها  الوضع يرسل رسالة مشفرة  لكن هذا  السماء، 
املدرسة،  داخ��ل  نوعها حتسم  كان  ما  كيف  املعارك  أن جميع 
وأن املرافق العمومية خاصة )الصحة والتعليم( يجب أن تبقى 
العلم  في مجال  فالفقر  الضيقة،  السياسية  احلسابات  خارج 
لهذا  واملواطنني.  الوطن  نتائج وخيمة على  له  تكون  واملعرفة 
فتاريخ أي مجتمع ال يصنع إال داخل املدرسة، ورمبا هذا ما 
قصده "بسمارك" بقوله: "إن من يدير املدرسة يدير مستقبل 

البالد".
والتخدير  التفاهة،  ثمن  ن��ؤدي  مبالغة  وب��دون  اليوم،  إننا 
البهرجة  ثمن  ن��ؤدي  عقود طويلة،  منذ  لزمنا  ال��ذي  املبرمج، 
والرقص على اجلراح والتصفيق والغباء املعلب، الذي يستهلك 
على نطاق واسع في وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها، نؤدي 
ثمن تغييب القدوة وضرب مكانته الرمزية واالعتبارية داخل 
بالبرامج  أستشهد  أك��ث��ر،  األف��ك��ار  ه��ذه  ولتوضيح  املجتمع. 
اإلعالمي  النصيب  ه��و  م��ا  وأت���س���اءل،  امل��ع��روض��ة،  التلفزية 
املخصص لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم؟ ومبرر هذا 
مبناقشة  خاصا  تلفزيا  برنامجا  أشاهد  لم  أنني  هو  السؤال 
أو  للمعلم  رمزية  التفاتة  حتى  وال  والتعليم،  الصحة  قضايا 
يقومان  التي  واألدوار  للمجهودات  وتقديرا  احتراما  الطبيب 
بها داخل املجتمع. بل على العكس من ذلك واجهتهم الدولة 
في الكثير من األوقات بالعنف والسحل واإلهانة كلما خرجوا 
للمطالبة بحقوقهم. وفي املقابل شاهدت الكثير من البرامج 
التلفزية التي تروج للتفاهة والتي جعلت من املغني والراقص 
قدوة  املعجزة  وامل��درس  اخل��وارق  وصاحب  والساحر  واملخنث 
يوشحون  ه��ؤالء  شاهدت  ذل��ك  من  أكثر  بل  وبناتنا،  ألبنائنا 
ب��أوس��م��ة على ص��دوره��م ت��ق��دي��را ل����ألدوار ال��ت��ي ي��ق��وم��ون بها 
دليل  املدن  من  الكثير  في  وقع  فما  اليوم.  ثمنها  نؤدي  والتي 
فيها شعوب  التي نشاهد  اللحظة  قلناه. ففي  ما  قاطع على 
املنازل  الطبية م��ن ش��رف��ات  ال���دول األوروب��ي��ة حتيي األط��ق��م 
لهم  واحتراما  تقديرا  أخ��رى،  تارة  وبالهتافات  ت��ارة،  باألغاني 
على مجهوداتهم التي يقومون بها في هذه احلرب على هذا 
الوباء الفتاك الذي ال يستثنيهم هم أنفسهم، جند في املقابل 
شعوب الدول املتخلفة تخرج في مسيرات ليلية تهتف بالتكبير 
لفيروس  مناوئة  ش��ع��ارات  برفع  أخ��رى  وت���ارة  ت���ارة،  والتهليل 
اجلهل  فظاعة  على  يدل  إمنا  على شيء  دل  إن  هذا  كورونا. 
ونتائجه الوخيمة لألسف. ملاذا؟ ألن ما شاهدناه في الكثير من 
املدن ليس بريئا أو محايدا، أو غريبا عن فهمنا وإدراكنا، بل هو 
نتيجة حتمية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، للجهل والتجهيل 
وسياسة صناعة أجيال من الضباع كما قال األستاذ "محمد 
والشعوذة.  والدجل  التفاهة  نشر  وك��ذا  الله،  رحمه  جسوس" 
يقول "املهدي املنجرة" رحمه الله: "إن احلرب احلقيقية التي 
يجب أن تخاض داخل املغرب، هي احلرب ضد اجلهل". إذن، 
معركة العلم واملعرفة هي التحدي األول املطروح على الدولة 
بعد هذه اجلائحة، فبدونها ال ميكن بناء اإلنسان، والعلم ال 
يحترم إال في بلد يعرف قيمته. لهذا فربح هذه املعركة، هو 
كما  البهيمية  احل��واس  أهل  السفلة،  ملواجهة  الوحيد  السبيل 

يقول " لسان الدين ابن اخلطيب".
ونكبتنا  فشلنا  عن  كشفت  اجلائحة  هذه  كانت  إذا  أخيرا، 
الفكر  محاربة  على  أقمناها  التي  سياساتنا  في  وخسراننا 
واإلعالء من شأن التفاهة والبهرجة، فإنه ال زال لدينا متسع 
من الوقت للتصالح مع الذات، فإذا كان الراهن يفرض علينا 
غسل األيادي وتنظيفها باملعقمات، فالرهان يحتاج إلى تعقيم 
الفكر ضد اخلرافة واجلهل والالهوت، وهذه األشياء ال لقاح 

لها سوى لقاح العلم واملعرفة.

احلسني احملجوبي
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

ك���ل م���ا ن��ري��د أن ن��خ��ب��رك��م ب���ه ه���و أننا 
متلهفون لرؤية وجوه اشتقنا إليها، كيفما 
كان احلال، ومهما وقع، أملنا في الله كبير.

ليست "كورونا" وحدها من تهدد حياتنا، 
وال احل��ف��اظ على احل��ي��اة أس��ه��ل، قبل أن 
أك��م��ل أري���د أن أش��ي��ر إل��ى ش��يء م��ه��م، كما 
تعلمون أكتب كثيرا بصيغة األنا، لكن اليوم 
قررت الكتابة بصيغة اجلمع، هذه الصيغة 
واألم����ان،  األم���ن  متنحك  ال��ت��ي  اجلميلة 
في  وأدخ��ل  سأواصل  اآلن  والسند،  الدعم 
عمال  تعلمون  كما  نحن  امل��وض��وع،  صلب 
األمل،  سقف  حت��ت  يوميا  نعيش  املنجم 
الذي  والوضع احلالي  حتت رحمة اجلبل، 
يعيشه العالم أجمع، نعيشه يوميا، شاءت 
ذلك  إنسان  كل  معنا  يتقاسم  أن  األق���دار 
اخل����وف ال��ف��ط��ري واألم����ل امل��ك��ت��س��ب، لذا 
الزميل،  أيها  تخذلني  ال  للحظ،  س��أق��ول 
لنبقى على عهدنا،  أيضًا،  أنا  ولن أخذلك 
وكما كنا منذ 14 عام، أتعلمون أيها الرفاق، 
نحن  ال��زم��الء،  األص��دق��اء،  أيها  أتعلمون 
هنا فوق هذه األرض نعيش ونحن نحاول 
حتقيق أهدافنا - العيش الكرمي - أمنيات 
من تربطنا بهم احلياة - العيش الكرمي - 
أحالم نراها تالمس عتبات بيوتنا، تؤرقنا 
تلعب  ن��دع��ه��ا  أن  نستطيع  ف���ال  أح��ي��ان��ا 
فلدينا  ب��ه،  ن��ؤم��ن  م��ا  بكل  وال  مبصيرنا، 
الكثير من رسائل نود إبالغها، العديد من 
األمور نريد أن نخبر بها كل من يقف على 
قدميه، وأهم رسالة هي أن حياتنا يجب أن 
إنسان  لكل  حتمل  مجدية،  مفيدة،  تكون 

نفعا.

ال أريد أن أطيل عليكم اليوم فأنا أعرف 
أنكم ال متلكون الكثير من الوقت للقراءة، 
ه��ن��اك أم���ور أخ���رى ت���ري���دون ال��ق��ي��ام بها، 
بالصابون،  أياديكم  غسل  منازلكم،  تعقيم 
اإلط�����الع ع��ل��ى األخ����ب����ار، ع����دد احل����االت 
فيروس  بسبب  ال��وف��ي��ات  ع��دد  املستبعدة، 
منصب  التركيز  أن  املهم   ،...  ،19 كوفيد 
على كل جديد حول مرض "كورونا"، لكن 
وقتكم،  م��ن  ال��ق��ل��ي��ل  أخ����ذمت  إن  ب���أس  ال 
بعض  أمنحكم  أن  فقط  أري��د  وتركيزكم، 
وتقرؤا  األولى،  إلى حالتكم  لتعودوا  الوقت 
هذه السطور كما كنتم تفعلون في املاضي، 
لنغير بها ما  الكثير من األشياء  ال منلك 
يحوم حولنا، ولكن منلك ذواتنا وذوات من 
نتقاسم معهم احللوة واملرة، وبهذا سأختم 

والله ولي التوفيق.

جرعة من األمل:
 ليست "كورونا" وحدها من 

تهدد حياتنا !!

أريـج  األلــوان

عادل لعريف

الساعة تشير  باكرا على صوت املشرف يسب ويشتم  استيقظنا 
إلى السابعة والنصف صباحا تأخرنا عن وقت دخول العمل بنصف 
ساعة توجهنا مباشرة إلى داخل البيوت املغطات بدون تناول وجبة 
الفطور وصديقي املشرف يتبعنا وكأنه يسوق قطيعا من الغنم يزبد 
ويعربد توجه صوبي أمرني أنا وعامل آخر باستقدام عربة قدمية 
احملرك  اختراع  قبل  اخليول  جترها  كانت  التي  العربات  ن��وع  من 
عجالتها من فالذ لتحريكها فارغة تتطلب منا نحن اإلثنني جهدا 

مضاعفا 

بعد جرها وضعناها أمام روث البهائم السماد الطبيعي رائحته 
أمرنا  فارغة  صناديق  السماد  بقرب  وجدنا  األنفاس  تزكم  النتنة 
مبلئها ووضعها فوق العربة ثم جر الكل إلى داخل الضيعة وتوزيع 
السماد على األشجار قمنا باملطلوب مألنا أكثر من أربعني صندوقا 
هممنا  وعندما  ال��ف��والذي��ة  العجالت  ذات  العربة  ف��وق  وضعناها 
زاد غيض املشرف  بدفعها لم نستطع حتى زحزحتها من مكانها 
البيت  باب  من  أدخلناها  وع��ذاب  مشقة  وبعد  الدفع  في  وشاركنا 
املغطى وبدأنا نحمل الصناديق فوق أكتافنا وعصير الروث يتقاطر 
فوق أكتافنا واملشرف يراقبنا عن قرب ال حركة وال سكون اجلميع 
مطأطئ الرأس نتصبب عرقا كدنا نتمم عملنا إال أن املشرف مصر 
نأتي  أن  فأمرنا  صباحا  حصل  ال��ذي  التأخر  عن  معاقبتنا  على 

بأكياس األسمدة الفارغة ومألها بالرمل املختلط مبخلفات الروث 
السائل لنحملها فوق أكتافنا ونوزعها داخل الضيعة جن جنون أحد 
العمال عامل استقل من اخلدمة العسكرية ورفض الرضوخ ألمر 
املشرف وبعد صراع معه سقط العامل مغمى عليه وتركنا املشرف 
حلالنا نصب على العامل املاء ليستفيق ونواسيه إال أنه انفجر في 
وجهنا غاضبا أنتم لستم بشر أنتم عبيد وأنا ال يشرفني معاشرة 
العبيد وتركنا وتوجه لزنزانته جمع أغراضه ورحل دون أن يودعنا 
أنهينا عملنا دخلت غرفة صديقي املشرف وجدته متكأ على ركبتيه 
بني النوم واليقظة ما أن جلست حتى سألني عن العامل الذي رحل 
لم أجبه عن سؤاله لكني استنكرت عليه فعله ووبخته على قساوته 
املطلوب  الوقت  في  يستيقظ  لم  نفسه  وه��و  يعاقبنا  أن  له  وكيف 
العامل قد رحل  أن  العبيد وأخبرته  أن نعامل معاملة  وهل يعقل 
البداية  اخبرتك منذ  وأجاب صديقي  تنهد بصعوبة  توديعنا  دون 
أننا جميعا حتت سلطة املشغل وأنه هو اآلمر والناهي وأي تأخر أو 
نقص في املردودية سيحاسبني عليه وبطريقة مهينة كرهت هذا 
أن  أري��د  وقريبا سأرحل ألن��ي ال  البديل  وأن��ا في بحث عن  العمل 
يعذب أحد باسمي ثم انصرف خارج الغرفة ودموعه تنهمر ...عبد 

الله أو الشيخ.

- .يتبع.-

يوميات عامل زراعي -  رقم 8
عبد الله السامي

بساط .. ألوان .. حماقة .. وفنان 
على إطار قائم الزوايا 

أبسط بياضا 
أمزج ألوانا 

للطني 
للغواية 
للحلم 

وأشرع في الرسم 
أرسم بساطا من األنغام 

أزهارا 
وحفنة أشعار 
أرسم العمر 

نبيذا 
ينسكب على اللوحة وديان 

و عرائس حسان 
عند أعتاب األيام 

تغسلن درن األوهام 
...

بعيدا عن املنال 
أرسم قمرا يتدلى 

يفنت احلسان 
يعجل غزل سروج الفرسان. 

تعصف األحالم 
ترتعش الريشة في يدي 

ينتشر اللون الوردي 
فإذا الصهيل يغادر املكان 

وإذا خيوط الفضة تستوطن األحضان
ميوت الزمان 
بحماقة فنان 

...
في زاوية البياض 
أرسم قرص النار 

يتجلى لناظر اإلياب 

شمسا 
بني احلضور والغياب

وبالقلب 
يصطف عباد الشمس 
تلفحه لوثة الرعاش 

أحاصره بقلم الرصاص 
علي أمنع االهتزاز

 ...
أغير خلطة األلوان 
أمزج صحو السماء 

امتداد املاء 
لون احلنطة 
بركة احلناء 

أرسم روحا عارية 
معلقة بحلمة القضاء 
وعرقا ينز من اجلباه 

يسقي حنطتنا 
قوتنا اليومي 

وكفا تلوح للراحلني 
وظال يدثره اخلفاء 

يقف بال كلل 
يرقب العائدين 

ومغارات الزمن املعتمة 
ال ترد الداخلني 

فتخفي العشواء نزف اجلراح
وامللح تذر فوقها كل حني 

 ...
أرسم شجن األصيل 

بأعني عجوز مثقلة باحلنني 
حترك سبحتها
تلوك الضجر 

تلعن شطحات القدر 
فترجف ذاتي 

وتقفز فرشاتي 
تقبل كف العجوز 
تزينها بالنقوش 
فتتبسم ضاحكة 

واحلمرة حتيي ذكريات اخلدر 
وخجل العروس

...
على امتداد األفق 

في كبد السماء 
أرسم غيمة بيضاء 

تغريني نفسي الشقية 
بتخطيط الرياح 

وتعتيم البهاء 
فتحضرني 

ضحكة العجوز الدرداء 
وصدى الصرخات

 بني أيدي القابالت
ورائحة العرق 

على أكاليل الزعفران 
على كسرة اخلبز 

في كوب اللنب املمزوج بالشقاء
ومعزوفة الثغاء بأحضان املغيب 
وصوت شاعر من عهد الطفولة 

يتردد باألعماق
"بالدي وإن جارت علي عزيزة" 

فأرجم الهمس الشقي 
أسخر فرشاتي 

يحركها الهوى الدفني 
متد بانبساط فروع الطني 

جتز أحقاد السنني 
تعيد مزج األلوان 
تصلح حماقة فنان

بهيجة احلساني
شعر
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1  يعيش العالم وضمنه بالدنا اليوم مرحلة غري مسبوقة 
يف ظل انتشار وباء  فريوس كورونا، الذي  يحصد مئات الضحايا 
يوميا وأحدث حالة من االستنفار والتعبئة من أجل محاصرته، 
حالة  إعالن  آخرها  احرتازية،  تدابري  اتخاذ  الدولة  على  وفرض 
الطوارئ الصحية وفرض حظر التجول وتقييد أنشطة املواطنني... 
الصحة  وضعية  تتابعون  كيف  الجائحة،  عن  الحديث  وقبل 
العمومية يف املغرب، بالنظر ملقتضيات الحق يف الصحة املنصوص 

عليه يف الدستور ويف املواثيق الدولية؟
إن الوضعية في مستشفياتنا العمومية متردية وبئيسة. 
الصحية  للخدمات  الضعيف  املستوى  عن  نتساءل  وكلنا 
الولوج  أثناء  أو  واملستوصفات  للمستشفيات  نلج  عندما 
للخدمات الصحية قصد العالج. وإذا ما ربطناها مبا هو 
متعارف عليه دوليا فإننا جند الهوة عميقة واخلروج منها 

أصعب. 
فالسؤال الذي يظل مطروحا في ذهن كل املغاربة بشتى 
مشاربهم. هو ملاذا ال حتترم احلكومة ووزارة الصحة كرامة 
أن يبقى  املغربي في احلياة واملمات؟ وهل يعقل  اإلنسان 
أو  اجل��راح��ة  بقسم  دوره  ينتظر  وه��و  أمل��ا  يتضور  املريض 
نتصور  وكيف  ال��رادي��و؟  الوصول جلهاز  أو  إج��راء حتاليل 
سم  ضد  أمصال  عن  تبحث  مازالت  مغربية  مستشفيات 
هي  بلة،  الطينة  يزيد  وم��ا  صغارنا؟  تقتل  التي  العقارب 
املديرين  ورف��ض  الطبية  لألطر  اجلماعية  االس��ت��ق��االت 
االل��ت��ح��اق مب��راك��زه��م، م��ع ال��ع��ل��م أن��ه��ا أص���ال ت��ع��ان��ي من 

خصاص وقصور حاد بشكل مستمر منذ عقود.    
أصدرته  سولوشنز،  فيتش  ملؤسسة  ص��ادم  تقرير  ففي 
في أواخر شهر يونيو 2019، بينت فيه أن القطاع الصحي 
امل��غ��رب��ي يتخبط ف��ي ع��دة م��ش��اك��ل. وت��ق��ول امل��ؤس��س��ة أن 
املرضى واألطباء يعبرون بشكل مستمر، عن عدم رضاهم 
البالد،  ف��ي  وال��ط��ب��ي  الصحي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  يعيشونه  عما 
املستشري  بالفساد  تتعلق  التي  اجل��وان��ب  ف��ي  خصوصا 
وأيضا  االجتماعية،  الرعاية  مستوى  وتدني  كبير  بشكل 

الظروف املهنية غير املالئمة والسيئة.
وأشارت املؤسسة التابعة لشركة فيتش ريتني األمريكية، 
إلى أن الوضع املهني املتردي، ُيسهم في اشتعال اإلضرابات 
وارتفاع نسب االستقاالت في هذا القطاع احليوي، وذلك 
الصحة  وزارة  اكتراث  األج��ور وعدم  تدني  لالحتجاج على 

ملعاجلة القضايا التي تؤرق بال مهنيي النظام الصحي.
األوس���اط  ف��ي  واس��ع��ة  تعتبره شريحة  م��ا  وب��خ��ص��وص 
اخلاص  القطاع  في  تسيبا  املختلفة،  املغربية  املجتمعية 
في الصحة، أشارت فيتش سولوشنز إلى أن عددا مهما من 
أعلى مما يجب فرضه  أسعارا  املصحات اخلاصة تفرض 
على مرضاها، والتي تستفيد من ضعف شديد في الرقابة 
األخرى  الرقابة  واألجهزة  الصحة  وزارة  طرف  من  عليها 

املخول لها مراقبة تلك املصحات.
كما أن تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول الفقر 
املتعدد األبعاد لسنة 2019، يتحدث على أن 13 في املائة 
على  دال  املؤشر  وهذا  الصحي  الفقر  يعانون  املغاربة  من 

تردي الوضع الصحي في املغرب. 

2  قبل كورونا، واجهت إفريقيا وبقية العالم أوبئة متعددة يف 
السنوات املاضية، منها وباء إيبوال وسارس...، حصدت اآلالف من 

األرواح، ملاذا كل هذا االهتمام الكبري بجائحة كورونا ؟
فعال إن فيروس كورونا ليس فيروسا جديدا، فقد سبقته 
ظهر  لقد  وغيره.  وس��ارس  ايبوال  مثل  عديدة،  فيروسات 
اقتصادية عظمى،  دول��ة  وه��ي  الصني  في  فيروس  ك��ورون��ا 
لذلك  ق��وي،  اقتصادي  كاحتاد  أوروب���ا  إل��ى  انتقل  وبعدها 
األوبئة األخرى  كبيرة مقارنة مع  حظي بضجة إعالمية 

التي عرفتها بعض الدول اإلفريقية.
هذه  في  ساهمت  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  كما 
ولم  اجلائحة،  هذه  كبير حول  بشكل  اإلعالمية  التغطية 
يعد النقاش محصورا كما كان في مثل هذه احلاالت في 
صفوف نخبة من العلماء واملختصني، بل أصبح اجلميع 

يتقاسم املعلومة واملستجدات في نفس الوقت
وم���ن خ��اص��ي��ات ف��ي��روس ك��وف��ي��د 19 م��ق��ارن��ة م��ع باقي 
القدرة  له  انتقاله،  سرعة  إل��ى  باإلضافة  ه��ي،  الفيروسات 
على العيش خارج خلية جسم اإلنسان، ويستطيع الصمود 
كبير  فيروسا  كونه  في  قوته  وتكمن  اجلسم،  خ��ارج خلية 
وهو  الرطب،  الهواء  في  3 ساعات  ويعيش حوالي  احلجم 
الرئة  داخ��ل  كبير  بشكل  تتكاثر  التي  الفيروسات  نوع  من 
احلاالت.  بعض  أظهرته  ما  بحسب  الكلي  داخ��ل  وأيضا 
ومن أعراضه املميزة أنه يغزوا الرئتني بشكل كبير ويخترق 
مما  التنفس  عملية  بالتالي  ويعيق  األساسية  خالياها 

يؤدي إلى االختناق.

3  نبهت منظمة الصحة العاملية، واملفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان بخصوص التأثري السلبي املحتمل للتدابري املتخذة من 
طرف الدول بخصوص جائحة كورونا. كيف تعاملتكم كحقوقيني 

مع تفشي فريوس كورونا املستجد باملغرب؟
ق��د أك��دن��ا ف��ي اجلمعية، منذ ب��داي��ة األزم���ة، بخصوص 
انتشار  ومكافحة  الحتواء  املعتمدة  واإلج���راءات  التدابير 
يتماشى مع معايير  ما  كل  اح��ت��رام  ك��ورون��ا، على  فيروس 
حقوق اإلنسان وخاصة عمليات اإلغاالق واحلجر الصحي 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ت��داب��ي��ر األخ����رى. وق��ب��ل ذل���ك، أك���د املكتب 
املغربية  اجلمعية  انخراط  على  اخلصوص  بهذا  املركزي 
حلقوق اإلنسان مركزا وفروعا مناضالت ومناضلني في كل 
اإلجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف 
قام  ما  وهو  كرونا،  جائحة  انتشار  عن  الناجمة  باملخاطر 
لكافة عضواته  املركزي من خالل تعميم موجه  املكتب  به 
وأعضائه ومكاتبه احمللية واجلهوية على مستوى 90 مدينة.
بالدنا  منها  مت��ر  التي  الصعبة  األوض���اع  أن  إل��ى  ونبهنا 
اتخاذ تدابير  إلى تعبئة شعبية قوية، مما يستلزم  حتتاج 
ملموسة تخفف من أوضاع االحتقان واالستياء العام التي 
تعرفها البالد بسبب االنتهاكات املتتالية للحقوق واحلريات، 
وطالبنا الدولة في هذا اإلطار بإطالق سراح كافة معتقلي 
في  منهم  ع��ددا  أن  خاصة  السياسيني،  واملعتقلني  ال���رأي 
وضعية صحية جد متدهورة بسبب اإلضراب عن الطعام، 
مما يستوجب إنقاذ حياتهم وليس تعريضهم للمزيد من 

اخلطر بسبب مستجدات الوضع الصحي.
وطالبنا باتخاذ كافة اإلجراءات التي تتالءم مع توجيهات 
منظمة الصحة العاملية، وخاصة منها توفير املواد واللوازم 
وحماية  واس����ع،  ن��ط��اق  على  وت��وزي��ع��ه��ا  واألدوي�����ة  الطبية 
الطّبي  امل��س��ت��وْي��ني  على  ه��ش��اش��ة،  ف��ي وضعية  امل��واط��ن��ني 
القرى،  وسكان  احمل��دود،  الدخل  ذوي  واالقتصادي، خاصة 
اإلعاقة  وذوي  مزمنة،  أمراضا  يعانون  الذين  واألشخاص 
خاصة  مؤسسات  في  يعيشون  الذين  واأليتام  السن  وكبار 

ونزالء ونزيالت املؤسسات السجنية؛
في  ملسؤوليتها  الصحة  وزارة  وأكدنا على ض��رورة حتمل 
األطقم  وتزويد  واملستشفيات  الصحية  املراكز  كل  تعقيم 
النبيلة،  مبهامها  للقيام  واألدوي����ة  امل��ع��دات  بكل  الطبية 
هذا  ملجابهة  امل��ق��دم��ة  ف��ي  ت��وج��د  ال��ت��ي  الفئة  باعتبارهم 
الفيروس اخلطير، ونبهنا إلى ما قد ينتج عن جشع الشركات 
واحملتكرين للوسائل الطبية )الكمامات واملعقمات( واألدوية 
التي ميكن أن تعرف نقصا خالل هذه الفترة وتعرف أسعارها 

ارتفاعا مما قد يزيد من استفحال األزمة.
وعدم  العالج  على  اجلميع  حصول  ضمان  إل��ى  ودع��ون��ا 

الصحية  الرعاية  من  حرمانهم 
الصحية  وامل��راك��ز  املؤسسات  كافة  جعل  وإل��ى  متييز،  دون 
العمومية وشبه العمومية واخلاصة بإمكانياتها ووسائلها 

رهن إشارة كافة التدخالت الطبية والعالجية.
باإلضافة إلى احلرص على وصول جميع املعلومات ذات 
الصلة إلى اجلميع، مع التأكيد على أهمية اإلعالم العمومي 
التي وجب  ب��اإلج��راءات  التعبئة والتحسيس  واخل��اص في 
اتخاذها للحماية وجتنب اإلصابة بالفيروس مبا في ذلك 
من خالل نشرها باللغتني العربية واألمازيغية حتى ميكن 

فهمها بسهولة، وتكييفها لألشخاص ذوي اإلعاقة.
التي  الصعبة  األوض���اع  استغالل  مغبة  م��ن  ح��ذرن��ا  كما 
تعيشها بالدنا بسبب هذا الوباء من طرف بعض الشركات 
التزاماتهم  من  للتهرب  الفرصة  وانتهاز  املشغلني،  وبعض 

االجتماعية وحتميل تبعات هذا الوضع لألجراء.

4   يرى العديد من املتتبعني أن ما بعد جائحة كورونا 
لن يكون كما قبله. فقد أظهرت هذه الجائحة التي تجتاح جل 
بلدان العالم إىل أي حد نحن بحاجة إىل قيمة التضامن اإلنساني 

بني شعوب املعمور. كيف ترون آفاق هذا التضامن؟
حركة  إل��ى  م��اس��ة  بحاجة  نحن  ال��دول��ي  امل��س��ت��وى  على 
ت��ض��ام��ن ع��امل��ي��ة ج���دي���دة، ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ش��ك��ل احلركات 
القدمية، الذي أبانت عن افتقارها للتضامن عندما تكون 
املعادية  األنظمة  أو فقط في خدمة  إليه،  ماسة  احلاجة 
عاملية  حركة  هو  عاجل  بشكل  نحتاجه  ما  لإلمبريالية. 
االجتماعية  العدالة  بني  يجمع  ع��ادل،  انتقال  أج��ل  من 
والبيئية، وكذلك حركة قوية ضد عودة ظهور الفاشية، في 

الشمال كما في اجلنوب.
تكون  ل��ن  لكنها  بالتأكيد،  ض��روري��ة  ج��دي��دة  أمم��ي��ة  إن 
"التفكك".  نحو  موجهة  أو  لإلمبريالية"  "مناهضة  فقط 
باإلضافة  والشعوب  البلدان  ربط  العكس، حتاول  بل على 
إلى املشاكل املختلفة: من العدالة االجتماعية إلى العدالة 
والعدالة  العادلة  التجارة  إلى  الدميقراطية  ، ومن  املناخية 
الضريبية. يجب أن تكون ، حرفيًا ، مغايرة للعوملة احلالية.

لذلك نحن بحاجة إلى حركة من أجل "انتقال عادل" ، 
يربط بني العدالة االجتماعية والعدالة البيئية، بالضرورة 
على أساس الدميقراطية. وما نحتاجه بشكل عاجل أيًضا 
هو حركة عاملية قوية ضد عودة ظهور الفاشية ، في الشمال 

كما في اجلنوب.
أه��داف��ه��ا األساسية  م��ن حت��دي��د  ك��ل ح��رك��ة  إذا متكنت 
أنه  املؤكد  فمن   ، مثالي  بشكل  للتحقيق  قابلة  والثانوية 
املجرد،  التكافل  على  ليس  مشتركة،  أرضية  إيجاد  ميكن 
الشيء  احلملة.  وعناصر  امللموسة  اإلج��راءات  على  ولكن 
التعبير عن  هو  تعلمه  احلركات  على  يتعني  ال��ذي  الثاني 
واإلقليمية  والوطنية  احمللية  املستويات  على  نضاالتها 

والعاملية. هذا ليس سهال ولكنه مهم للغاية.
ت��ك��ون ج��م��ي��ع احل���رك���ات حتررية  أن  ي��ج��ب   ، وأخ���ي���ًرا 
وحتويلية، وموجهة نحو اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان 
الفردية واجلماعية للجميع، لتصل في النهاية إلى تغيير 
الوقت:  طوال  سارًيا  يزال  ال  شعار  هناك  احلالي.  النظام 
للتنوير،  الرئيسية  والكلمات  والتضامن،  واملساواة  احلرية 
ال��ك��ون��ي��ة وال��ت��ن��وع، واالن���ت���ص���ارات العظيمة  م��ع اح���ت���رام 
للحداثة. فعلى الرغم من فشل احلداثة ، بعد أن فصلت 
فلسفتها  ت��زال  ال   ، تفكيرها  في  الطبيعة  عن  اإلنسانية 
أيًضا  أردن���ا  إذا  ال��دف��اع عنها  وي��ج��ب  األس��اس��ي��ة ص��احل��ة 

محاربة الفاشية.

ضيف العدد من جريدة الهنج الدميقرايط هو الرفيق عزيز غايل، رئيس امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان، بصفته دكتور صيدالين، حارض يف 
جل احملطات احلقوقية والقضايا اليت هتم مصر ونضال الشعب املغريب، حركة 20 فرباير، حراك الريف...، واحملطات العاملية: معل متطوعا 
خالل حرب اخلليج 2003 عندما اكن يشتغل مبستشىف "الرموك"، مكا خالل  عدوان الكيان الصهيوين عىل لبنان، عام 2006 معل مبستشىف 
"بنت جبيل" عىل احلدود الفلسطينية اللبنانية، وخالل عاميَ 2008 و2009 معل مبستشىف "العودة" داخل غزة، فضال عن كونه عضو املجلس 
ي للصحة وامحلاية االجمتاعية، وعضو سكرتارية حركة "حّصة  الدويل لملنتدى االجمتايع العاملي، ومنسقا عاما لملنتدى االجمتايع العامليَ

الشعوب"، اليت اكن منسقا هلا عن منطقة مشال إفريقيا والرشق األوسط،
حناوره حول واقع القطاع اليحص  والتحديات اليت فرضهتا جاحئة كوفيد 19 اليت جتتاح دول العامل ومهنا بالدنا، وانعاكساهتا  احملمتلة 

عىل مستقبل البرشية
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اجلائحة  أو  الوباء  أن  على  يشهد  التاريخ  درس 
إذا حلت بأمة فإنه ملا يرحل يأخذ معه العفن وكل 
أو عرقلة  أو أسباب بقائه  البشر  أسباب حلوله بني 

القضاء عليه.

ال��وب��اء مثله مثل ج��رح ف��ي اجل��س��د ال ي��ب��رأ إال 
امليكروبات  على  القضاء  اجلسد  يستطيع  أن  بعد 
ارتفعت  وقد  اجلسد  يبرأ  والتقيحات.  والتعفنات 
وأصبح  التعفن  أسباب  من  تخلص  ألن��ه  مناعته، 

أكثر قوة ومناعة.

هذا ما رصده جاك اطالي ملا قال:

املاضية  األل��ف سنة  في  كبير  وب��اء  كل  أدى  "لقد 
لألمم،  السياسية  النظم  في  أساسية  تغييرات  إلى 
سبيل  فعلى  النظم.  تلك  تسنُد  التي  الثقافة  وفي 
املثال، )وبدون الرغبة في إلغاء التعقيد الذي مييز 
في  العظيم  الطاعون  أن  القول  ميكننا  ال��ت��اري��خ(، 
أن��ه قلص عدد  )ال���ذي نعرف  ال��راب��ع عشر،  ال��ق��رن 
سكان أوروبا بنسبة الثلث(، قد ساهم في الزعزعة 
اجلذرية، في القارة العجوز، للمكانة السياسة التي 
الشرطة،  إنشاء جهاز  الدين، وكذا في  كان يحتلها 
حياة  حلماية  الوحيد  الفعال  الشكل  باعتبارها 
الناس. لقد نشأت الدولة احلديثة، مثلها مثل العقل 
ارتداديتني،  هزتني  نتيجتني،  بوصفهما  العلمي، 
كالهما،  يرتبط  الهائلة.  الصحية  ال��ك��ارث��ة  ل��ه��ذه 
السلطة  في  التشكيك  نفسه:  باملصدر  الواقع،  في 
إنقاذ  ع��ن  ال��ع��اج��زة  للكنيسة  والسياسية  الدينية 
فحَلّ  للموت.  إعطاء معنى  بل وحتى عن  األرواح، 

الشرطُيّ محَلّ الكاهن.

"حصل األمر نفسه في نهاية القرن الثامن عشر، 
عندما حل الطبيب محل الشرطي كأفضل حصن 
ضد املوت. لذلك انتقلنا، في غضون بضعة قرون، 
قائمة  إلى سلطة  اإلمي��ان،  على  قائمة  من سلطة 
فعالية،  أك��ث��ر  إل��ى سلطة  ث��م  ال��ق��وة،  اح��ت��رام  على 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اح��ت��رام س��ي��ادة ال��ق��ان��ون. ميكننا أن 
ر  ُتَدِمّ مرة  كل  في  أنه  وسنرى  أخ��رى،  أمثلة  نأخذ 
نظاَم  ُتفِقد  فإن هذه اجلائحة  ق��ارًة،  فيها جائحٌة 
وفاة عدد  منع  في  الذي فشل  واملراقبة،  املعتقدات 
ال يحصى من الناس، مصداقيته؛ وينتقم الناجون 
من أسيادهم بزعزعة العالقة مع السلطة." املصدر: 
تعريب  أت��ال��ي.//  ج��اك  للمفكر  الشخصي  امل��وق��ع 

بلعيد البوسكي.

نحن اليوم في قلب عاصفة جائحة كبرى كوفيد 
19 التي يستغلها النظام املغربي بتصفية احلساب 
مع معارضيه وبالتراجع على أبسط املكتسبات وآخر 
ما تبقى لهذا الشعب من أمل. يراهن النظام على 
التقشفية  سياساته  كل  مترير  أج��ل  من  اجلائحة 
وعلى االنصياع املخزي لتعليمات املؤسسات الدولية 
التي نهبت املغرب. هل سينجح رهانه؟ رمبا ال وهذا 
اجلوائح  بعد  األمم  ومصير  التاريخ  منطق  وف��ق 

العظمى.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

ما بعد اجلائحة لن يكون كما 
كان من قبلها

في يوم األرض اخلالد.. 
اجلبهة الشعبية: 

توفير كل مقوّمات الصمود لشعبنا أولوية وطنية مُتقّدمة
دعت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني إلى "العمل 
على تعزيز صمود أبناء شعبنا في أراضيهم وبيوتهم، 
وطنًيا  الصمود  هذا  يعزز  ما  كل  متطلبات  وتوفير 

واجتماعًيا".
وفي بياٍن صادر عنها، مبناسبة يوم األرض اخلالد، 
أّكدت اجلبهة على أّن "تعزيز صمود أبناء شعبنا في 
فيها  تتعرض  التي  املرحلة  هذه  في  يرقى-  أرضهم 
إلى  اجلّدي-  التصفية  خلطر  الفلسطينية  القضية 
أولوية وطنية تتقدم على ما عداها؛ خاصة وأن عنوانْي 
األرض والوجود يشكالن محوًرا رئيسًيا في املواجهة 
مع املشروع الصهيوني وأهدافه التوسعية والتصفوية، 
التي ميكن أن تتسارع خطواتها في ظل االتفاق على 
تشكيل حكومة طوارئ- صهيونية- سيكون أحد أهم 

مهماتها استكمال تطبيق بنود صفقة القرن". 
الوجود  عن  والدفاع  األرض  حماية  "إن  الشعبية  وقالت 
واستمرار النضال الوطني من أجل انتزاع حريتنا واستقاللنا 
وعودة الجئينا، يتطلب أن نشرع سريًعا بطي صفحة االنقسام 
وحتقيق وحدتنا الوطنية، باالستناد إلى استراتيجية وطنية 
أشكالها  بكافة  باملقاومة  التمسك  ركيزتها  وموحدة،  شاملة 
على  بالعدو  اخلسائر  إحلاق  في  املجدي  اخليار  باعتبارها 

طريق هزميته وحتقيق انتصار شعبنا".
وعن الذكرى اخلالدة، الرابعة واألربعني ليوم األرض املجيد، 
قالت الشعبية في بيانها "هذا اليوم الذي فجره أبناء شعبنا 
في احملتل من فلسطني عام 1948، من خالل توحدهم في 
من  تبقى  ما  لنهب  الصهيوني  العدو  مخططات  مواجهة 
باملستوطنات  وزرعها  والنقب  اجلليل  في  فلسطينية  أراٍض 
اليوم  هذا  شكل  األصليني.  سكانها  حساب  على  اليهودية 
نقطة حتول مهمة في نضالهم دفاًعا عن وجودهم وأرضهم، 
تعّمَد بدماء ستة شهداء وعشرات اجلرحى واملعتقلني، ومّثل 
نقطة حتوٍل في عالقتهم مع سلطات االحتالل الصهيوني، 
واإلجالئي  االستيطاني  لوجوده  املستمرة  املواجهة  عنواُنها 

اإلحاللي".

وأضافت "مّثل يوم األرض محطة هامة في إعادة تشكيل 
مناطق  في  ألهلنا  الفلسطينية  الوطنية  والهوية  الوعي 
1948، في تالحمها مع باقي جتمعات شعبنا الفلسطيني في 
داخل وخارج الوطن احملتل، وأكد أن ميدان الفعل واملواجهة 
النضال  بخوض  يكون  الصهيوني،  املشروع  مع  احلقيقية 
مؤسسات  خارج  من  أشكاله  مبختلف  واالجتماعي  الوطني 
جماهير  أبناء  وبني  ومع  العدو،  لهذا  السياسية  املنظومة 

شعبنا".
املسمى  الصهيوني  األمريكي–  املشروع  "جاء  وقالت 
واألرض  الوجود  معركة  احتدام  على  ليؤكد  القرن(  )صفقة 
أن هذه  1948، خاصة  الداخل احملتل من فلسطني عام  في 
الصفقة أعادت مسألة الترانسفير ألهلنا في منطقة املثلث، 
جزًءا  كونهم  من  أخرجتهم  أوسلو  اتفاقيات  كانت  أن  بعد 
من الشعب الفلسطيني، وكذلك من دوائر املسؤولية الوطنية 
مبا في ذلك قضاياهم ومطالبهم الوطنية واالجتماعية، إذ 
تسعى الصفقة ومن خلفها العدو الصهيوني إلى العمل على 
التخلص من أكبر كتلة بشرية فلسطينية في منطقة املثلث، 

والسيطرة على أراضيهم ومقدراتهم".

اجلبهة الدميقراطية: 
 وباء االحتالل االسرائيلي وفيروسه اشد خطرا على ارضنا وقضيتنا من وباء كورونا

إلى إحياء  لتحرير فلسطني  الدميقراطية  دعت اجلبهة 
ذكرى يوم األرض الذي حتول بفعل تضحيات شعبنا وصموده 
في وجه آلة القتل واالستيطان ونهب االرض الى يوم وطني 
بأرضه، مبا  الفلسطيني عن متسكه  الشعب  كل  فيه  يعبر 
مع  يتناسب  ومبا  النضالية،  األشكال  تستحقه ومبختلف 
طبيعة املرحلة حيث العزل املنزلي والتزام شروط الوقاية، 
وإلى رفع االعالم الفلسطينية فوق املنازل وعلى الشرفات، 
حيث وجدت، ومواصلة حمالت اغاثة شعبنا وتعقيم احياء 
وازقة مخيماتنا وحث شعبنا على التزام املنازل حماية لهم 

ولصحتهم في اطار محاربة الوباء...

آذار   29 وقالت اجلبهة في بيان لها صادر ف بيروت يوم 
محدق  بخطر  العالم  انشغال  مع  الذكرى  "تترافق   :2020
االحتالل  فيما  كورونا،  وباء  بتفشي  واملتمثل  باجلميع 
االسرائيلي يسابق الزمن من اجل مترير مشروعه بالتعاون 
مع االدارة االمريكية واملعروف ب� "صفقة ترامب – نتنياهو" 
سواء ما يتعلق مبشاريع السيطرة على مزيد من االراضي 
في الضفة الغربية والقدس او مواصلة الضغط على وكالة 
الفلسطينيني  الالجئني  قضية  استهداف  اطار  في  الغوث 
مطروحة  زالت  ما  عناوين  من  غيرها  او  العودة  وحق 
االمريكي  العدوان  لتحالف  اليومي  التطبيق  اجندة  على 

الصهيوني... 

التكاتف  جلهة  املاضية،  األيام  ابرزته  ما  أن  وأضافت  
والتضامن الفلسطيني في مواجهة وباء كورونا، اكد حقيقة 
التي  السياسية  املشاريع  كل  هزمية  على  قادر  شعبنا  بأن 

تنتقص من حقوقه الوطنية، وان وحدتنا الوطنية ستبقى 
السياسات  كل  محور  يكون  ان  يجب  وخيارا  فتاكا  سالحا 
ما  االسرائيلي..  االمريكي  املشروع  السقاط  الفلسطينية 
يعني اننا بحاجة الى التعويل، ولو ملرة، على الذات الوطنية 
وقد  الوطنية،  الوحدة  تعزز  باجراءات  وتعلو  تقوى  التي 
التاريخ  التي تسير عكس  االنقسام  االون لطي صفحة  آن 

واحلاضر النضالي لشعبنا الفلسطيني.. 

ونوهت اجلبهة بصمود الشعب الفلسطيني في مقاومته  
لتفشي وباء كورونا في الضفة وغزه وفي مخيمات اللجوء 
والشتات، بقدرات بشرية وكفاءات هائلة، وقدم امنوذجا في 
وقاية عجزت  اطار حمالت  والتضامن في  والوحدة  الوعي 
جديد  تأكيد  وهو  بها،  االلتزام  عن  متقدمة  ودول  شعوب 
احلياة  يستحق  شعب  بأنه  الفلسطيني  الشعب  يقدمه 
العالم في دولة سيدة على ارضها  على سوية بقية شعوب 
ونظام سياسي حر بعيد عن كل اشكال الهيمنة واالحتالل 
الدولي  املجتمع  مطالبة  املرفوضة..  والتبعية  والوصاية 
بضرورة توفير مقومات مكافحة هذا الوباء عبر مد وكالة 
كي  صحي،  ودعم  مادية  امكانات  من  حتتاجه  مبا  الغوث 
ذات  وفي  العاملي..  الوباء  هذا  على  القضاء  من  يتمكن 
لشعبنا  الصمود  مقومات  توفير  الى  ايضا  ندعو  الوقت 
االمريكي  باملشروع  املتمثل  البشري  الوباء  مواجهته  في 
االحتالل  فيروس  ان  وبامللموس  ثبت  ان  بعد  االسرائيلي 
وقضيتنا  ارضنا  على  خطرا  اشد  واستيطانه  االسرائيلي 

من وباء كورونا....


