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كلمة العدد

ومتعددة  مختلفة  بأزمات  الرأسمالية  مرت 
غير أن أزمتها احلالية مع جائحة فيروس كورونا 
كيف  يشهد  كله  فالعالم  لها؛  مثيل  ال  املستجد 
وكيف  الرأسمالي،  النظام  الكارثة  هذه  تعري 
املجاالت  كل  يف  وقيمه  وشعاراته  بنياته  تنهار 
قنوات  أصبحت  وكيف  املستويات،  كافة  وعلى 
تنقل  االجتماعي  التواصل  ووســائــل  اإلعـــام 
الرأسمالية  ركائز  من  شيء  فا  يوميا.  فضائحه 
ليحفظ  وانتشاره  الفيروس  تغول  أمــام  يصمد 
يصب  ولم  املتعفن؛  الرأسمالي  النظام  وجه  ماء 
االقتصاد  أصاب  بل  فقط  األفــراد  حركة  الشلل 

والسياسة والثقافة والفن والرياضة. 
عن  أساسا  ناجتة  الوضع  هــذا  مأساوية  إن 
ظروف  ظل  يف  املستجد  كــورونــا  فيروس  ظهور 
الــدول  ــدرة  ق وأضعفت  انتشاره  على  ســاعــدت 

الرأسمالية على مقاومته ومنها :
وطــرق  الــرأســمــالــي  ــتــاج  اإلن منــط  طبيعة   •
املجتمع  وتنظيم  والــتــوزيــع  لإلنتاج  تنظيمه 
على  تساعد  ال  يفرضها  التي  والشعارات  احلد من انتشار الفيروس.والقيم 
اخلدمات  على  للرأسمالية  كاسح  هجوم   •
وتشجيع  والصحة  التعليم  ومنها  العمومية 
وخاصة  بانهيارها  ســرع  ممــا  اخلـــاص،  القطاع 
األمامية مع الفيروس.املنظومة الصحية التي تقف يف خطوط املواجهة 
أجل  من  حــروب  لعدة  الرأسمالية  إشعال   •
مما  الشعوب،  خيرات  على  سيطرتها  استمرار 
على مواجهة الكوارث.سبب يف إنهاك العديد من الدول وقلل من قدرتها 
الرأسمالية  الدول  بني  التناقضات  احتداد   •
كوفيد19-.مما يحول دون تنظيم مواجهة جماعية جلائحة 
الــرعــايــة  دولـــة  ــن  ع الــرأســمــالــيــة  تخلي   •
االجــتــمــاعــيــة وإضـــعـــاف مــؤســســات احلــمــايــة 
على  الــنــاس  ــدرة  ق مــن  يقلل  ممــا  مواجهة األزمة احلالية.االجتماعية 
عدد  ارتفاع  إلى  مجتمعة  العوامل  هذه  أدت 
اقتصادي  ــود  رك بـــوادر  وظــهــور  الــوبــاء  ضحايا 
وعدم  الرأسمالي  النظام  عجز  واتضح  عاملي؛ 
قدرته على مواجهة مثل هذه األزمات؛ ويتجلى 

ذلك يف تعامله مع اجلائحة :

يف  الرأسمالية،  األنظمة  أغلبية  تشكيك   •
ــوبــاء، ومــحــاولــة ربطه  ال بالصني.الــبــدايــة، يف خــطــورة 
الناس  جتمعات  أمــاكــن  إلغـــاق  الــلــجــوء   •
حالة الطوارئ .وتوقيف بعض األنشطة واحلجر الصحي وإعان 
ــة االنــعــكــاســات  ــه ــواج مل الــدعــم  ــدمي  ــق ت   •
أن  غير  للجائحة؛  واالجتماعية  االقتصادية 
عوض  للمقاوالت  باألساس  توجه  الدعم  هذا 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  على  يركز  أن 
والكادحني والفئات التي تعيش يف وضعية هشة؛ 
االستمرار  على  واسعة  قطاعات  إرغــام  أن  كما 
على  احلرب  يف  ضرورية  غير  أنها  رغم  العمل  يف 
وعــدم  الرأسمالية  انتهازية  يبني  اهتمامها بحياة الناس بقدر ما تهتم بربحها.الــفــيــروس 
يف  وخاصة  اخلاص  القطاع  مشاركة  ضعف   •
خطورة  يؤكد  الفيروس  على  احلرب  يف  الصحة 
طرح  ويعيد  املجتمعات  على  اخلوصصة  خيار 
املؤسسات  ملكية  بــنــزع  ــة  ــدول ال قــيــام  ــرورة  ضـ
االقتصادية واخلدماتية األساسية اخلاصة دون 

مقابل أو تعويض. 
• عجز الدول الرأسمالية عن حتقيق االكتفاء 
الذاتي من األطر الصحية ومن التجهيزات واملواد 
قوتها  رغــم  والتعقيم  النظافة  ــواد  وم الطبية 
املساعدة  لطلب  واضطرارها  واملالية  من الصني وروسيا.الصناعية 
• اعتبار مواقف الدول واملؤسسات الرأسمالية 
الدول  بني  التضامن  مبدأ  عن  بتخليها  مخزية 
وحيدة  دولة  كل  تترك  حيث  الفيروس،  ملقاومة 
تواجه مصيرها. وال تقف االنتهازية الرأسمالية 
الدول  بني  االتهامات  تنتشر  بل  احلد  هذا  عند 
وتتميز  التعقيم.  ومواد  الطبية  املواد  بقرصنة 
بعض الدول التي متر أو مرت من جتربة اشتراكية 
وكوبا  وروسيا  كالصني  حياتها  من  ما  حلظة  يف 
الدول،  هذه  تهب  إذ  إنساني،  بتعامل  وفينزويا 
االقتصادي  واحلصار  بها  احملدقة  األخطار  رغم 
الشعوب يف حربها مع  إلى جندة  الفتاك.املضروب عليها،  الفيروس 
جشع  تــخــدم  الــتــي  الترقيعية  احلــلــول  إن 
الشعبية  اجلماهير  حساب  على  الرأسماليني 
كورونا  فــيــروس  انتشار  مــن  احلــد  يف  تفيد  لــن 
الضحايا  مــن  مــزيــد  ــى  إل ــؤدي  ــت وس املستجد، 

حتمل  عن  بديل  وال  لاقتصاد؛  اخلــراب  ومــن 
طاقاتها  كــل  توظيف  يف  ملسؤوليتها   الــدولــة 
املعركة  يف  اخلــاص  القطاع  إمكانيات  وتسخير 
من  األمــوال  إخــراج  على  والعمل  اجلائحة،  ضد 
وأصحاب  والشركات  األبناك  وخزائن  خزائنها 
كورونا  فيروس  على  ــرب  احل لتمويل  الــثــروات 
وااللــتــزام  الصمود  ــروط  ش وتوفير  املستجد، 
االجتماعي؛  والتباعد  االحترازية  باإلجراءات 
وال بد من ضمان حياة كرمية للجماهير الشعبية 
والدعم  كاملة  األجــور  على  احلفاظ  خال  من 
اخلدمات  وتقدمي  األجراء  لغير  الضروري  املالي 
الباهة  ومن  اجلائحة؛  تفرضها  التي  تخيير الشعوب بني اجلوع وكورونا.العمومية 
سدنة  تــطــارد  ستظل  الضحايا  ــرى  ذكـ إن 
انحيازهم  عن  وتسائلهم  وأحزابها  الرأسمالية 
االنــســان  ــوض  ع الــربــح  عــن  وبحثها  للمقاولة 
بأرواح  املخزية  املغامرة  أن  كما  احلياة؛  يف  وحقه 
مقاوالت  يف  اإلنتاج  الستمرار  والعمال  العامات 
ستظل  الفيروس  على  احلــرب  يف  ضرورية  غير 
الكون  وستمأل  البورجوازية؛  جبني  على  عــارا 
استغال  مــن  تعاني  مــتــضــررة  عاملة  الرأسمالية: "ال لألرباح على حساب األرواح".صــرخــة 
من  استخاصه  ميكن  الذي  البارز  الدرس  إن 
كوفيد19-  جائحة  مع  الرأسمالي  النظام  تعامل 
كون  هــو:  اخلسائر  بأقل  إيقافها  عــن  وعــجــزه 
إن  إصــاحــهــا.  ميكن  وال  تصلح  ال  الرأسمالية 
للمقاولة  بتفضيله  الرأسمالي  اإلنــتــاج  منــط 
مجتمعا  ينتج  احلياة  يف  وحقه  االنــســان  على 
نفسه  حماية  على  قـــادر  غير  وضعيفا  هشا 
صالح  غير  فهو  لذلك  ــات؛  واألزمـ الــكــوارث  ضد 
أن  ومبا  عليها؛  خطرا  يشكل  وسيظل  للبشرية 
إصاحه . هذه املمارسات نابعة من طبيعته فمن املستحيل 
واالنعكاسات  األرواح  يف  اخلسائر  كانت  ومهما 
الكارثية على االقتصاد واملجتمعات فإن البشرية 
جروحها  وستعالج  اجلــائــحــة  ــذه  ه ستتجاوز 
املجتمعات  بناء  إلعــادة  الـــدروس  وتستخلص 
بتجاوز  االستغال  مع  تقطع  جديدة  أسس  على 
هذا  يتم  ولــن  االشتراكية؛  وبناء  الرأسمالية 
فترة  األمر  سيتطلب  بل  االن  مباشرة  االنتقال 
من  أدواتــهــا  العاملة  الطبقة  فيها  تبني  زمنية 

أحزاب ونقابات خلوض الصراع الطبقي. 
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النهج الدميقراطي يرفض وينبه إلى خطورة التعليم عن بعد 
النظام  ملــراجــعــة  مناسبة  ــا  ــورون ك جــائــحــة 
املجانية  الصحة  قاعدة  على  الوطني  الصحي 

للجميع

وطنيا  للشغيلة  املشترك  النضال  ولتعزيز 
كرامة  غايته  تنموي  نــظــام  ــل  أج مــن  وعــاملــيــا 

وسعادة اإلنسان بدل القهر و االستغال.

 عقدت الكتابة الوطنية اجتماعها األسبوعي 
الطوارئ  وأوضــاع  كورونا  جائحة  تصاعد  ظل  يف 
هذه  عرت  وقد  العالم،  وعبر  بادنا  يف  الصحية 
ال  التي  للرأسمالية  القبيح  الوجه  عن  اجلائحة 
الربح  وعــبــادة  الفردانية  قيم  ســوى  لها  أخــاق 
بخصوص  املظللة  شعاراتها  زيف  عن  كشفت  كما 
لقيم  االعتبار  املقابل  يف  وأعادت  السوق.  حرية 
ال  وكضرورة  كمبدأ  واألمم  الشعوب  بني  التضامن 
هذه  على  وبسام  املشترك  للعيش  عنها  محيد 
بناء  عن  لإلنسانية  عقاني  بديل  ال  وأنه  األرض 
النظام  أنقاض  على  مغايرة  كحضارة  االشتراكية 
هذه  فضحت  لــبــادنــا  وبالنسبة  الــرأســمــالــي. 
املخزني  للنظام  التنموي  النموذج  شعودة  األزمة 
متمركز  وطــنــي  اقــتــصــاد  بــنــاء  صــحــة  ــدت  ــ وأك
للشعب  األساسية  احلاجيات  يلبي  الــذات  حول 

القطاعات  وتأميم  الغذائية  والسيادة  املغربي 
ــودة اخلــدمــات  ــ اإلســتــراتــيــجــيــة ومــجــانــيــة وج
الكتابة  وان  والتعليم.  الصحة  خاصة  العمومية 
اللحظة  هــذه  دقــة  تستحضر  وهــي  الوطنية 

: يلي  ما  تعلن  فإنها  وانعكاساتها  وخطورتها 

1 - تعبر عن اعتزازها بتضحيات الفئات التي 

وعلى  الوباء  ملواجهة  األمامي  اخلــط  يف  توجد 
وتتقدم  الصحة  قطاع  يف  العاملة  الفئات  رأسها 
قيامهما  نتيجة  طبيبني  وفاة  يف  العزاء  بصادق 
الوباء كما تعزي عائات كل  مبهامهما يف محاربة 

الوباء. بسب  املتوفني 

وااليجابية  املتنوعة  بــاملــبــادرات  تنوه   -  2

والنسائية  الشبيبية  ــارات  ــ اإلط مــن  للعديد 
بدور  وتعتز  النقابية  والقطاعات  واحلقوقية 

مناضلينا وكافة أحرار بادنا نساء ورجاال.

املواطنني/ات  على  بــاالعــتــداءات  تندد   -  3

إلى  الصحي وتدعو  وممتلكاتهم/ن لفرض احلجر 
السبب. لهذا  املعتقلني  إطاق سراح 
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املئة  يف   7 )حوالي  العام  احلق  سجناء  من  سجني 

عن  فضا  ضعيف  إجراء  السجناء(،  مجموع  من 
وتطالب  السياسيني  املعتقلني  يستثني  كونه 
الدميقراطية  ــة  ــرك احل ملــطــالــب  بــاالســتــجــابــة 
وعلى  السياسيني  املعتقلني  كافة  ســراح  بإطاق 
املتابعات  ووقــف  الريف  حــراك  معتقلي  رأسهم 
ــراح جـــزء هـــام من  ــني وإطـــاق سـ ــدون ــق امل يف ح
كارثة  من  الفعلي  للتخفيف  العام  احلق  سجناء 

السجون. داخل  االكتظاظ 

التعليم  اعتماد  خطورة  إلى  وتنبه  ترفض   -  5

عن بعد فيما يتعلق بالتقومي بالنظر ملا سيترتب 
والامساواة. عنه من تعميق ملظاهر احليف 

6 - تطالب يف إطار ملواجهة الوباء ب :

األسعار  لغاء  حــد  لوضع  الــدولــة  تدخل   .
رمضان  شهر  وان  خــاصــة  الفترة  لــهــذه  مــراعــاة 
لضمان  الازمة  اإلجــراءات  واتخاذ  األبواب  على 

األساسية. باملواد  التموين 

. توفير كافة أشكال الدعم للفاحني الفقراء 
اجلفاف. من  املتضررين  واملتوسطني  والصغار 

. العمل على توفير إجراءات تضمن حدا أدنى 
من العيش الكرمي بدل املقاربة االحسانية املبنية 

طريقة  يف  جــذريــا  النظر  وإعـــادة  القفة  على 
التي  االقتصادية  اليقظة  جلنة  وتركيبة  اشتغال 
إنقاذ  والتي تعمل على  للشغيلة  ال تضم أي ممثل 
كما  املفقر  الشعب  عموم  حساب  على  الباطرونا 

. تندد بالزبونية واحملسوبية يف توزيع الدعم 

األشخاص  ــون  دي أقــســاط  تسديد  إرجـــاء   .
ودون  مساطر  دون  أي  تلقائي  بشكل  الفترة  لهذه 

أن يترتب عن ذلك فوائد اضافية.

لصندوق  التبرعات  تكون  أن  على  احلــرص   .
تتحول  ال  حتى  ابــتــزاز  ودون  تطوعية  كــورونــا 

القانون. إلى ضريبة تفرض خارج نطاق  عمليا 

واملصحات  اخلــاص  التعليم  مؤسسات  ضم   .
العمومي كإجراء حيوي. القطاع  إلى  اخلاصة 

90 يف املائة  . وقف تسديد املديونية )حوالي 
بادنا  استنزفت  التي  اخلام(  الداخلي  الناجت  من 
حاليا  الشعبية  اجلماهير  أوسع  وزرهــا  وتتحمل 

ومستقبا.

على  العنصري  بالتصريح  بشدة  تندد   -  7

بعض  جتارب  بإجراء  الفرنسية  القنوات  إحدى 
األدوية على األفارقة.

الكتابة اجلهوية بالشرق تستنكر األوضاع االقتصادية والصحية واالجتماعية املزرية باجلهة
الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  عقدت 
اجتماعها   2020 أبريل   5 األحــد  يــوم  للشرق، 
باحلجر  منها  التزاما  بعد،  عن  العادي  ــدوري  ال
الوضعية  الــنــقــاش  عــلــى  طــغــى  وقـــد  الــصــحــي، 
ويعيشها  العالم  شعوب  تعيشها  التي  الصعبة 
كــورنــا  ــروس  ــي ف ــاء  وبـ تفشي  ــراء  جـ ــن  م شعبنا 
الطبقة  أوضــاع  وخاصة  )كوفيد19-(،  املستجد 
تأزما  ازدادت  التي  الــكــادحــني  وعــمــوم  العاملة 
جائحة  مواجهة  يف  العصيبة  الفترة  هذه  خال 
للقطاعات  ــال  ــم واإله التفقير  نتيجة  كــرونــا، 
والتعليم  الصحة  مقدمتها  ويف  اإلستراتيجية 

الشاملة. والتنمية  والشغل 

الشرقية،  اجلهة  أوضاع  ومناقشة  عرض  وبعد 
وفروعا  جهويا  الدميقراطي  للنهج  سبق  التي 
وسبق  الــســابــقــة،  بياناتها  مختلف  يف  محلية 
املناضلة  والنقابية  احلقوقية  التقدمية  للحركة 
الريف ويف كافة  ولقوى احلراكات االجتماعية يف 
تالسينت،  تاندرارة،  جــرادة،  اجلهة؛  وقرى  مدن 
العروي  الناظور،  بوعرفة،  العيون،  جتيت،  بني 
نبهت  أن  جرسيف...،  تــاوريــرت،  بركان،  ــو،  وزاي
والصحية  االقــتــصــاديــة  لـــألوضـــاع  ــني  ــؤول ــس امل
باجلهة،  املــزريــة  واالجــتــمــاعــيــة  والتعليمية 
والتهميش  ــاء  ــص اإلق ــن  م ــدا  ــزي م تــكــرس  الــتــي 
السياسات  ضد  وتناضل  والهشاشة،  والتفقير 
ومبطالبه  شعبنا  مبستقبل  املغامرة  الاشعبية 
السياسات  ضد  املغربي  الشعب  متنيع  ضــرورة  يف 

وتوابعها. املتوحشة  النيوليبرالية 

يواجه  الـــذي  الصعب  الــتــحــدي  ــذا  ه ــام  وأمـ
والكادحني  العاملة  الطبقة  حتاول  وبلدنا  العالم 
قطاع  يف  العاملني  اليوم  مقدمتهم  ويف  واملوظفني 
املجتمع  حماية  اإلنتاجية  والقطاعات  الصحة 
مقابل  بئيسة،  إمكانيات  ظــل  يف  اجلائحة  مــن 
للمبادرة  فــاقــدة  سياسة  نهج  الــدولــة  استمرار 
ولــلــتــدخــل الــســريــع واملــتــمــيــزة بـــاالرجتـــال من 
الناحية االجتماعية والصحية، وذلك من خال :

الصحي  احلجر  فــرض  على  الــقــدرة  عــدم   ••
لهشاشة  ــم  ــراك ــت امل الــضــعــف  الــكــامــل  نــتــيــجــة 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  البنيات 
وعدم  اجتماعي  وبؤس  تفقير  من  يصاحبها  وما 
لعقلنة  أو  لتوقيف  جريئة  إجــــراءات  اتــخــاذ 
للتسوق  بدائل  توفير  نحو  االجتاه  أو   ، اخلدمات 
الكثافة  وارتفاع  التجمعات  من  تقي   ) )السويقات 
نفس  يف  وتوفر  العدوى(،  )بؤر  املكانية  السكانية 
تصاعد  إلــى  إضــافــة  الــتــبــضــع،  ســهــولــة  الــوقــت 
أعــداد  وتصاعد  للجائحة  العائلية  األعــشــاش 

. املصابني خاصة بوجدة والناظور وبركان 

للطبقة  االجــتــمــاعــيــة  احلــمــايــة  ضــعــف   ••
تسجيل  من  الباطرونا  تهرب  جراء  من  العاملة، 
للضمان  الوطني  الصندوق  يف  والعامات  العمال 
للحقوق  الازمة  احلماية  وغياب  االجتماعي، 
الشغلية سواء يف القطاع اخلاص أو حتى يف مرافق 
وعدم  املفوض  التدبير  وقطاعات  العام  القطاع 
بالنسبة  احلــال  هو  كما  وقتها،  يف  ــور  األج أداء 
وعمال  للنظافة بتاوريرت،  أوزون  شركة  لعمال 
أغلب  يف  واحلراسة  والتغذية  النظافة  وعامات 
طرد  إلــى  األمــر  وصــل  بل   ، غيرهم  و  القطاعات 
قبل  قليلة  أسابيع  الصحة  قطاع  يف  العامات 
يف  الفقر  ،  وانتشار  جرسيف  مبدينة  اجلائحة 
على  قادرة  غير  عائات  ووسط  الشعبية  األحياء 

. توفير القوت اليومي يف ظل احلجر الصحي 

التجهيزات  وغياب  الصحية  البنيات  ضعف   ••
ما يتعلق  الشرقية وخاصة  أقاليم اجلهة  أغلب  يف 
املكان  عني  يف  بالتحليات  القيام  بأجهزة  منها 
املناسب،  الوقت  يف  اجلائحة  انتشار  وحملــاصــرة 
تستدرك  سريعة  سياسية  ــرارات  ق يتطلب  مما 
السريعة  االستجابة  وضرورة   ، االختاالت  هذه 
املستشفيات  وجتهيز  بإنشاء  املتعلقة  للمطالب 

التخصصات. املتعددة  األطر  وتوفير  اإلقليمية 

املريضة  بالفئات  لاهتمام  برنامج  ••  غياب 
السكري  مرضى  منها:  الفقيرة  وخاصة  الهشة 

ــاص يف  ــخـ ــل واألشـ ــل ــش ــي وال ــل ــك والــســرطــان وال
األطفال  وطــب  جزئية  أو  كلية  إعــاقــة  وضعية 
على  الصحة  قــطــاع  تركيز  مــع  ...(،  خــصــوصــا 
الترويض  مراكز  أو  املصحات  بعض  وإغاق  الوباء 

....

الزراعيني  والعمال  العامات  نقل  ••  استمرار 
القدمية،  الوسائل  بنفس  إنسانية  ال  ظــروف  يف 
للحماية  الضرورية  االحترازات  استعمال  وعدم 

العدوى. من 

من  بــعــد  عـــن  الــتــعــلــيــم  فــشــل  ••  انكشاف 
والتفاوتات  للطبقية  تكريسه  و  االرجتــالــيــة 
التجهيزات  التاميذ،  وغياب  بني  االجتماعية 

له. املناسب  والتكوين  والبنيات 

الدميقراطي  النهج  فإن  األوضــاع  هذه  ظل  يف 
: باجلهة الشرقية يسجل ما يلي 

املصابني  أرقام  تصاعد  على  مؤشرات  1. بروز 
الناظور،  )وجدة،  الشرقية  اجلهة  مناطق  ببعض 
املزيد  اجلميع  على  جهة  من  يفرض  بــركــان...( 
الصحي  واحترام احلجر  الوقائية  من اإلحترازات 
وتوزيعها  الــكــمــامــات  عــلــى  ــول  ــص احل وتسهيل 
ومخالطي  املخالطني  بتحليل  واالهتمام  مجانا، 
املخالطني من الوسط العائلي ومن احمليط لتجنب 
عن  بالتحليات  جتهيزات القيام  وتوفير  العدوى، 
الطبي  للطاقم  العمل  شروط  كافة  وتوفير  قرب، 
ألداء  الصحية  واملراكز  باملستشفيات  وللعاملني 

مهامهم يف شروط مائمة.

جتهيز  لفرض  الوبائية  الظرفية  2. استغال 
املستشفى  وجتهيز  ببناء  واإلســراع  املستشفيات 
اإلقليمي بجرسيف والدريوش وجتهيز مستشفى 
و  اجلــهــوي  املستشفى  تطوير  و  بــزايــو  الــقــرب 
يف  التشغيل  بــاب  وفتح   ، توسعتهما  و  اجلامعي 
وخوصصة  تسليع  عن  والتراجع  الصحة،  قطاع 
. االجتماعية  القطاعات  ومختلف  الصحة  قطاع 

واحــتــرام  وقــتــهــا،  يف  ــور  األجـ أداء  3. فرض 

الشركات  طرف  من  االجتماعية  التحمات  دفاتر 
املزيد  لتكريس  الوبائية  الظرفية  تستغل  التي 
لــلــعــمــال، ومــنــهــم عــمــال شركة  ــن االســتــغــال  م
شركات  تاوريرت  وعمال  من  بكل  للنظافة  أوزون 
العمال  كل  تسجيل  فرض  و  واحلراسة،  النظافة 
الــضــمــان  ــي  ــن ــوط ال ــدوق  ــن ــص ال يف  ــات  ــام ــع ال و 
القطاع  ، وفتح حتقيق حول تاعبات  االجتماعي 
خاصة  و  الصندوق  بتعويضات  املتعلقة  اخلــاص 
اخلصوصية،  املـــدارس  يف  املشتغلني  ــذة  ــات األس
خال  والنقل  والسامة  الوقاية  شروط  وفرض 
عمل ونقل العامات والعمال يف القطاع الزراعي و 
غيره؛ و حماية الفئات الهشة و املشردين و خاصة 

. األطفال منهم 

كافة  لسراح  الفوري  باإلطاق  4.  املطالبة 
من  ناضلوا  الذين  ببادنا،  السياسيني  املعتقلني 
املواطنني،  وكرامة  والتعليم  الصحة  يف  احلق  أجل 
معتقلو  و  الريف  حــراك  معتقلو  مقدمتهم  ويف 
عضو  فات  ياسني  الرفيق  ســراح  وإطــاق  الــرأي 

. بخنيفرة  الدميقراطي  النهج  شبيبة 

العمال  أمام  الدولة بفتح احلدود  5.     يطالب 
والذين  احملتلة،  مبليلية  العالقني  واملــواطــنــني 
ــدود  احل غلق  بسبب  مــزريــة  أوضــاعــا  يعيشون 
لتوفير  املسؤولني  يدعو  كما  وجههم،  يف  البرية 
للمهاجرين  الضرورية  والرعاية  الوسائل  كافة 
الــصــحــراء  ــوب  ــن ج دول  مــن  الــنــظــامــيــني  غــيــر 
ملواجهة  اجلهة  يف  املناطق  من  بعدد  املتواجدين 

الوباء.

صندوق  لتوصيات  اخلضوع  عن  6.     التخلي 
ــة و يف  ــدان ــت ــن االس الــدولــي يف مــزيــد م الــنــقــد 
وتضريب   ، املتوحشة  الليبرالية  السياسة  نهج 

األزمات. وطفيليات  الريع،  الثروة  ومحاربة 

القوى  وجــه  العمومي يف  ــام  اإلع 7.     فتح 
الرأي  تسييد  عن  التخلي  و  املعارضة،  السياسية 

الوحيد.
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قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

أربعة أشهر نافدة يف حق الرفيق ياسني فات
خنيفرة

ق  حلــقــو ــة  ــي ب ــر ــغ مل ا ــة  ــي ــع ــم جل ا "
يف  صـــي  نـــو لـــبـــر ا ع  ــر ــ ف ن   ــا ــ ــس ــ ن إل ا
  ،  2020 يــل  بــر ا  6 م  ليو غــهــا    بــا
لــيــة  و مــســؤ لــصــحــة  ا ة  ر ا ز و حتــمــل 

لصحية. ا طر  أل ا ية   حما

لــصــحــفــي  ا غ  لــــبــــا ا حـــســـب   
ر  د لــصــا ا لــصــحــة  ا ة  ر ا ز ــو لـ خــيــر  أل ا

 2020 ــل  ي ــر ب ا  5 م  يـــو
ة  ر ا ز لــــــــــو ا ن  بـــــــا

يـــــصـــــة  حـــــر (
فــيــر  تــو عــلــى 

جــــــمــــــيــــــع 
ت  ما ملسلتز ا
ــل  ئـ ــا سـ ــو لـ ا و

ئـــيـــة  قـــا لـــو ا
طــــــــــــر  لــــــــــــأل

مــلــة  لــعــا ا لــصــحــيــة  ا
ت  ــا ــ ــس ــ س ــؤ ــ مل ا ــلـــف  ــتـ ــخـ مبـ

عفة  مبضا تتعهد  كما   ، لصحية ا
مــهــنــيــي  ــل  ــ ك ــني  ــك ــم ــت ل د  ــو ــ ــه ــ جل ا
ــة  ي ــا ــم حل ا ــل  ئـ ــا سـ و ــن  مـ لــصــحــة  ا
بة  صا إل ا من  ية  قا للو لشخصية  ا

غير   ) منتظمة ة  ر بصو ى  و لعد با
ت  ســســا ملــؤ ا غــلــب  بــأ مــلــني  لــعــا ا ن  أ
ملحة  جة  بحا ا  لــو ا ز مــا لصحية  ا
 : ــا  ــه ــن م و ئــل  ســا لــو ا مـــن  لــلــكــثــيــر 
ع  ــو ن ــة  ــع ــن ق أل ا صــة  خــا ــة  ــع ــن ق ال ا
Lecal lot ( س أ لر ا ء  غطا و  ،FFP2

ت   ا ز لــقــفــا ا و ملــعــقــمــة  ا ت  ال حملــلــو ا و
ن  إ   . ن ــو ــ بـ ــا ــ ــصـ ــ لـ ا و
ه  هـــذ فـــيـــر  تـــو
م  ز ا لــــــلــــــو ا
لـــيـــة  و ال ا
ي  ر و ضـــر
مـــــــــــــــن 
ن  ا ــل  جـ ا
يـــــحـــــس 
ء  ال هـــــــــــــؤ
ن  بــــا طـــــــــر  أل ا
ــة  ل و ــؤ ــس مل ا ة  ر ا ز لـــــو ا
متكينهم  جــل  ا مــن  جلــهــد  ا ل  تــبــذ
ن  و د ل  حتـــو ــي  ــت ل ا ــل  ئ ــا س ــو ل ا مــن 
ء  ــا بـ و ــن  مـ ى  و لـــعـــد بـــا ــم  ــه ــت ب ــا ص إ

. . . . " تل. لقا ا نا  و ر كو

سيدي  جماعة  امــبــارك  ايــت  دوار  سكان 
يستغيثون  باها  ايت  اشتوكة  اقليم  بوسحاب 
نص  وهــذا  الرحل  الرعاة  بهجوم  ويــنــددون 
ظل  يف  الدوار  ساكنة  عن  به  املتوصل  البيان 

: الصحي  احلجر 
مبارك  أيت  دوار  ساكنة  من  تنديدي  بيان 
مقورن،  إمي  قيادة  بوسحاب،  سيدي  جماعة 

باها. أيت  شتوكة  إقليم  عمالة 
يواجهها  الــتــي  الصحية  ــة  األزمـ عــز  يف 
صاحبه  ما  و  كرونا،  وباء  تفشي  جراء  العالم 
ــا  ــة اتــخــذتــهــا بــادن ــي ــائ ــراءات وق ــ ــ مـــن إج
االجتماعي  التباعد  يف  أســاســا  واملتمثلة 
نحن  تفاجئنا  املــنــازل،  يف  الساكنة  ومكوث 
 7 ــوم  ،يـ ــي  ــل أوع ــارك  ــب م أيـــت  دوار  ســاكــنــة 
بالرعاة  اخلاصة  اإلبل  من   بجحافل  أبريل 
أركان  بشجر  وتفتك  الــدوار  تقتحم  الرحل 
قطعان  وجد  من  منهم  بل  السكان  ومحاصيل 
ــراء  ــوش مــنــزلــه. و بــعــد إج اإلبـــل داخـــل ح
وانتظار  احمللية  بالسلطة  متعددة  اتصاالت 
وثاثة  املنطقة  مقدم  حضر  طويلة   مــدة 
الرعاة  إلبعاد  املساعدة  القوات  من  عناصر 
لم  القصة  لكن  الـــدوار.  خــارج  ــى  إل الــرحــل 
مغادرة  مبجرد  بــل  احلــد  هــذا  عند  تنتهي  
ساكنة  تــفــاجــأت  املــســاعــدة  ــوات  ــق ال رجـــال 
ــاط كاط  ــوع ك ــدوار بــدخــول ســيــارة مــن ن الـ

بترويع  قاموا  أشخاص  ثمانية  حوالي  بها 
طريق  عــن  بــاحلــجــارة  الــهــجــوم  و  الساكنة 
طريقهم،  يف  يجدونه  شخص  كل  على  املقاع 
شخصني  إصابة  عن  الهجوم  هذا  أسفر  وقد 
حيث  التبضع،  ينويان  كانا  باري  أيت  دوار  من 
وجرح  ظهره  يف  كبيرة  بكدمة  األول  أصيب 
أما  األبيض،  الساح  بواسطة  رجله  يف  غائر 
من  بعض  وفقد  فمه  يف  أصيب  فقد  الثاني 

أسنانه.
تتعرض  الــتــي  األولـــى  ــرة  املـ ليست  إنــهــا 
طرف  من  للهجوم  إداوكـــران  ترست  منطقة 
ستكون  أنها  يعتقد  وال  األشــخــاص  ــؤالء  ه
استفزازات  حصلت  وان  سبق  بل  األخــيــرة، 
فتئت  ما  السلطة  و  الرعاة  طرف  من  للساكنة 
االعــتــداءات  ثبوت  رغــم  احملايد  دور  تلعب 
: يلي  ما  العام  للرأي  نعلن  ومنه  أعينها.  أمام 

االعتداءات لهذه  الشديدة  إدانتنا   -
وقع  فيما  الكاملة  املسؤولية  حتميلنا   -

احمللية  للسلطة  سيقع  وفيما 
بكل  أراضينا  عن  للدفاع  التام  -استعدادنا 

املمكنة النضالية  و  القانونية  الطرق 
الضحيتني مع  الكامل  تضامننا   -

كل  و  تــرســت  منطقة  ســاكــنــة  دعــوتــنــا   -
التأهب  إلى  احلقوقية  و  اجلمعوية  الهيئات 

املنطقة. عن  الضرر  لرفع 

الثالثة  املقاطعة  قائدة  من  مشكلة  جلنة  أقدمت   ،   2020 مارس   19 اخلميس  بتاريخ   
ياسني  الرفيق  مطالبة  على  سلطة  وأعوان  والشرطة  املساعدة  القوات  من  وأفراد  بخنيفرة 
قد  زبون  أول  انتظار  يف  تنظيفه  على  منكب  وهو  للحاقة  املخصص  محله  إغاق  على  فات 

يأتي أو ال يأتي، بالنظر ملستجدات الوضع الوبائي 
لكل  بالنسبة  عاديا  اليوم  هذا  كان  لقد  بالبلد. 
مــحــات احلــاقــة واجلــــزارة والــبــقــالــة واخلــضــر 
طالب  للعموم،  مفتوحة  كانت  والتي  بخنيفرة، 
بخصوص  بتوضيحات  املشتركة  اللجنة  ياسني 
وأن  خصوصا  واالنتقائي  املفاجئ  اإلغــاق  قــرار 
نفس  يطلها  لــم  حملله  املــجــاورة  األخــرى  ــات  احمل
إلغاق  املساعدة  القوات  أفراد  أحد  فبادر  القرار، 
أدانه  الذي  السلوك  وهو  وعنف،  بقوة  احملل  باب 
بالشطط  متسما  مستهجنا  سلوكا  واعتبره  ياسني 
طرف  من  الفرد  هــذا  تقريع  وعــوض  والتعسف، 
قام  الذي  الطائش  التصرف  على  وتأنيبه  قائدته 

والتي  موظف...(  )اهانة  اجلاهزة  بالتهمة  ياسني  العتقال  بالشرطة  باالتصال  بادرت  به، 
واملزاجية  العشوائية  للقرارات  واملنتقدة  املعارضة  األصوات  كل  لقمع  سحريا  حا  أصبحت 

واجلائرة و التدابير و اإلجراءات العدوانية ألدوات القمع الطبقي.

انه  قمة " التاعب بالقضاء من طرف السيدة القائدة بفبركة محاضر ال تعكس حقيقة 

التي  الشروط االستثنائية  لها يف ظل هذه  املخولة  الوقائع يف استغال تعسفي للصاحيات 
متر منها بلدنا" كما سجل ذلك بيان املكتب اجلهوي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان ببني 
2020 أصدرت احملكمة االبتدائية بخنيفرة حكمها  6 ابريل  مال خنيفرة، و بتاريخ االثنني 
نافذة  أشــهــر   4 يــاســني  بسجن  الــقــاضــي 
احلكم  هو  و  درهم،   1500 مبلغ  وتغرميه 
السياسية  الــقــوى  كــل  اعــتــبــرتــه  الـــذي 
خنيفرة،  مبدينة  واحلــقــوقــيــة  ــادة  اجلـ
مساءلة  عوض  إذ  وجائرا،  طائشا  حكما 
تاعبها  عــن  الثالثة  املقاطعة  قــائــدة 
بــالــقــضــاء وتــســخــيــره لــدعــم اجــراءتــهــا 
مرسوم  وأن  خصوصا  املبررة  غير  املتهورة 
أحكام  بسن  املتعلق    2.20.292 قــانــون 
"الطوارئ" الصحية  خاصة متعلقة بحالة 
 24 صدر باجلريدة الرسمية يوم الثاثاء 
ال  واقعة  على  أيام  ستة  أي   ،2020 مارس 
بأن طاقية  القائدة ورؤسائها،  ومع ذلك يظهر  اللهم ما جادت به قريحة  أي قانون  يؤطرها 
وتكييف  التهم  إليجاد  مخرجا  وال  حا  تعدم  ال  البوليسية  والعقلية  املخزني  الساحر 
الوقائع مبا يلبي هاجس القمع واألحكام السالبة للحرية واالنتقام من املناضلني السياسيني 

واحلقوقيني اجلادين و منهم رفيقنا الشاب ياسني فات.

كبير قاشة

سكان مبنطقة اشتوكة ايت بها يستغيثون
اشتوكة ايت باها 

حسن لعميمي
سامة األطر الصحية ضرورية 

الدار البيضاء
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قضايا عاملية وحقوقية من 14 إلى 20  أبريل  2020 

إلجناح " احلجر الصحي"، على الدولة تلبية 
مطالب ضحايا الهشاشة  

احملمدية        

"كورونا"  جائحة  ظهور  منذ 
والكتابة  )كوفيد19-(باملغرب، 
احملــلــيــة الــنــهــج الــدميــقــراطــي 

باحملمدية 
تداعيات  بالغ  باهتمام  تتابع 
على  خصوصا  محليا،  ــاء  ــوب ال
وعموم  العاملة  الطبقة  أوضــاع 

. الكادحني 
فحسب   ، ــار  ــ اإلط هـــذا  يف  و 
ــر "احلــجــر  ــب ــت ــع ــني ي ــص ــت ــخ امل

للحد  علمية   ضــرورة  الصحي" 
اجلائحة. هذه  انتشار  من 

هذا  يكون  ولكي  املقابل،  يف 
، عــلــى الــدولــة  مــثــمــرا  احلــجــر 

جناحه.  شروط  توفير 
تدعيه  ملــا  خافا  ــه،  أن ذلــك 
فالواقع  العمومية،  السلطات 
اجلماهير  لــغــالــبــيــة  املــعــيــشــي 
ــن بـــني مــطــرقــة  ــئ الــشــعــبــيــة ي
ــدان الــفــقــر  ــ ــن ــ ــا" وس ــ ــورونـ ــ "كـ

والهشاشة.
الكتابة  يف  فإننا  عليه  وبناء 

: يلي  ما  احمللية نسجل 
ــذا  ــه ب ــزام  ــ ــتـ ــ االلـ ــدم  ــ عـ   -
من  اآلالف  طـــرف  ــن  م احلــجــر 
وهــذا  احملمدية،  عمالة  سكان 
توفر  عدم  إلى  راجع باألساس 
قــار،  مــدخــول  على  غالبيتهم  
ورجاال-  نساء   - يضطرون  حيث 
لــلــبــحــث عن  ــا  ــروج يــومــي ــخ ــل ل

اليومي . قوتهم 
يف  واالرجتــالــيــة  التخبط   -
توزيع "رخص اخلروج"، وحرمان 

منها. املواطنني  من  العديد 
توفير  يف  العارمة  الفوضى    -
الــكــمــامــات مــن خال  وتــســويــق 

العرض واملضاربة يف  األسعار. 
مصراعيه  على  الباب  فتح   -
الــقــفــة"   " تـــوزيـــع  ــال  ــغ ــت الس

إنسانية. غير  إلغراض 
املصانع  من  العديد  إغــاق   -
ــال  ــم ــع والـــشـــركـــات وتـــــرك ال
للضياع  عــرضــة  واملستخدمني 

لهم.  دون تقدمي حلول مرضية 
الفاحني  وضعية  تفاقم   -

ــا اجلـــفـــاف،  ــاي ــح ــار، ض ــغـ الـــصـ
ــم مــن  ــ ــه ــ ــان ــ ــرم ــ ــح ــ وذلـــــــــك ب
تسويق منتوجاتهم يف األسواق.
مواجهة  يف  الــدولــة  قصور   -
مدينة  أن  خاصة   ، الوباء  هــذا 
على  إال  تــتــوفــر  ال  احملــمــديــة 

وحيد. مستشفى 
، فإننا: وأمام هذا الواقع املر 

مــصــالــح  ــور  ــص ق نــســتــنــكــر   -
الدولة يف مواجهة الوباء، و هذا 

الاشعبية  السياسة  عــن  نــاجت 
واحلكومة  الدولة  تنهجها  التي 

يف هذا املجال. 
العمال  تسريحات  نــديــن   -

صحيا. املبررة  الغير 
الباطرونا  و  الدولة  نطالب   -
األزمــة،  هــذه  ضحايا  بتعويض 
ــر  ــألس وتـــوفـــيـــر دخــــل كــــاف ل
باحلجر  تلتزم  حتى  احملتاجة 

الصحي. 
ــا  ــاي ــح ض ــع  ــ م نـــتـــضـــامـــن   -
عامة  ــاوزات  ــج ــت وال ــات  ــروق اخل
اخلــــدود1  دوار  ــة  ــن ــاك س ــع  ــ وم
ــة،  ــاص و بـــراهـــمـــة شـــرقـــاوة خ
ــات احملــلــيــة  ــط ــل ــس ونــطــالــب ال

املشروعة.  مطالبها  بتلبية 
مـــحـــاوالت  ــل  كـ نــســتــنــكــر   -
الشعبية  الــطــبــقــات  حتــمــيــل 

األزمة. فاتورة 
قطاعي  خوصصة  نستنكر   -
نعتبر  كما  والتعليمي.  الصحي 
على  الــعــشــوائــي  االعــتــمــاد  أن 
ــد تــكــريــس  ــع ــن ب ــيــم  عـ ــتــعــل ال

. الطبقية  للفوارق 
الــقــيــادة  مـــواقـــف  نــثــمــن    -
الدميقراطي  للنهج  الوطنية 

دوليا.  و  وطنيا 
ــر عــلــى طـــريـــق بــنــاء  ــي ــس ن
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب 

الكادحني. 
الدميقراطي  النهج  عاش 
استمرارية  أشكال  من  كشكل 

اإلمام"  "إلى  منظمة 
2020 09 أبريل  

احملمدية       

الطوارئ  التداعيات االجتماعية حلالة  ...ويف إطار   "  
احمليطة  بــاألحــيــاء  القاطنات  الــنــســاء  على  الصحية 
األسر  لدى  تشتغلن  والاتي  بالبادية  وكذلك  باملدينة 
مشغاتهم  استغنى  أو  استغنت  الاتي  باملدينة  املتواجدة 
وضعهم  ازدياد  إلى  أدى  مما  خدماتهن.  عن  مشغليهم  أو 
و  البقاء  اجل  من  يستنجدن  وأصبحن  تأزما  االجتماعي 
القطاعات  يف  يعملون  األزواج  حتى  وان  خصوصا  أسرهن 

املهيكلة. الغير 
يف  يتواجدون  الذين  الفاحني  صغار  بخصوص  أما 
املمنوعني  الزراعيني  العمال  إلى جانب  الصفوف األمامية 
اخلضراوات  بحقول  الضرر  يلحق  مما  للحقول  التنقل  من 

. خسائر  وتكبيدهم 
ربات  و  أربــاب  مع   احمللية  السلطات  تعامل  أن   كما    
التنقل  رخص  من  ومتكينهم  عنهم  احلصار  لفك  األسر 
تدبير  ســوء  مــن  العملية  هــذه  شبه  ومــا  االستثنائية 
املواطنني  و  املواطنات  مع  احمللية  السلطات  تعاطي  يف 
بطاقة  على  أو  االستثنائية  التنقل  شهادة  على  للحصول 
مقرات  أمــام  الساكنة  اكتضاض  من   خلفه  وما  الرميد 
عواقب  عنه  تنتج  أن  ميكن  الذي  األمر  احمللية  السلطة 
الوباء   بانتشار  يتعلق  ما  يف  املنطقة  ساكنة  على  وخيمة  
يف انتهاك سافر لشروط السامة والوقاية الصحية التي 
. الصحة  وزارة  تبنتها  والتي  املتخصصة  الهيئات  أفرتها 

بني  لقيادة  التابع  اخلــدود  بــدوار  يتعلق  ما  يف  أما    

من  ساكنته  تــعــانــي  ــذي  والـ احملــمــديــة  عــمــالــة  يخلف 
التحتية  البنيات  وانعدام  والفقر  االجتماعية  الهشاشة 
من  واإلقصاء  والتشريد  بالهدم  والتهديد  الضرورية  
احلق يف السكن املائم الذي يعتبر من احلقوق األساسية 
الدولية  واملواثيق  الوطنية  القوانني  يف  عليها  املنصوص 
بني  قــيــادة  رفــض  ــوءا  س ــر  األم يزيد  وممــا  الصلة   ذات 
الطوارئ  حلالة  املصاحبة  ــراءات  اإلجـ تطبيق  يخلف 
من  واملواطنني  املواطنات  من  العشرات  وحرمان  الصحية 
واحلصول  الوطنية  التعريف  بطاقة  جتديد  يف  احلق 
للخروج   الضرورية  االستثنائية   التنقل  رخصة  على 
دوار  جعل  مما  األساسية  واملستلزمات  احلاجيات  القتناء 

. تامة  اخلدود يعيش يف عزلة 
بــعــد  ــم عـــن  ــي ــل ــع ــت ال يــخــص وضــعــيــة  مـــا  أمــــا يف  
التيار  انقطاع  بسبب  الدروس   تصلهم  ال  فالتاميذ)ات( 
املادية  القدرة  ــدم   وع بالبادية  باستمرار  الكهربائي 
على  يستوجب  مما  النقالة  الهواتف  لتعبئة  ألوليائهم 
املجاني   باملد  التاميذ)ات(  متكني  االتصاالت  شركات 
جهة  من  الفئة  هذه  حرمان  يف   يسبب  مما  باالنترنيت 
الــقــدرة  ــدم  ع ثــانــيــة  جــهــة  ــن  وم التعليم  يف  ــق  احل مــن 
الصحية  الطوارئ  حالة  رفع  بعد  الركب  مسايرة  على 
التحصيل  يف  امليسورة  الفئات  باقي  مع  املساواة  وعــدم 

الدراسي..."
2020 09 أبريل  

AMDH احملمدية تطالب بوضع حد لهشاشة ساكنة احملمدية  

ظهرت جائحة كورونا التي تضرب العالم بعض اجلوانب 
البشعة املرتبطة بطبيعة األنظمة الرأسمالية اإلمبريالية 

وكذا بعض الرجعيات التي تدور يف فلكها :
ـ اإلحتاد األوروبي يتخلى بشكل ال أخاقي وال إنساني 
فيروس  مواجهة  يف  ملصيره  ويتركه  اإليطالي  الشعب  عن 
من  أو  مادية  أو  طبية  مساعدة  أو  تدخل  أي  دون  كورونا 
من  تضررا  األكثر  الدولة  هي  إيطاليا  أن  رغم  كان؛  نوع  أي 

الفيروس عبر العالم .
ـ الواليات املتحدة األمريكية تستمر يف فرض العقوبات 

تضرره  رغم  اإليراني  الشعب  ضد  والتجارية  اإلقتصادية 
بشكل كبير من اجلائحة .

استفادة  وجه  يف  تقف  األمريكية  املتحدة  الواليات  ـ 
ملواجهة  الدولي  النقد  صندوق  طرف  من  قرض  من  إيــران 
البلطجة  من  نوعا  األمــر  هذا  )ويعد  كورونا  جائحة  آثــار 

السياسية والاأخاقية(
بعدما  ترامب،  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  رئيس  ـ 
الصيني،  بالفيروس   19 كوفيد  فيروس  وصف  أن  له  سبق 
إدارة  بسوء   l'OMS العاملية  الصحة  منظمة  اتهم  وبعدما 
جديدة  مثيرة  خرجة  يف  يظهر  الصني،  من  وقربها  األزمة 
أكبر  لرئيس  والاإنساني  البشع  احلقيقي  الوجه  )تكشف 
املادية  املساهمة  بوقف  ويهدد  العالم(،  يف  إمبريالية  دولة 

.l'OMS لواشنطن يف منظمة الصحة العاملية

العدوانية  وهذه  واألخاقي  القيمي  االنحطاط  هذا  ـ 
والتخلف  الوحشية  سوى  شيء  يظاهيهما  ال  اإلمبريالية، 
التحالف  لــذى  اإلنسانية  لألحاسيس  الــتــام  ــدام  ــع واالن
يف  بشعة  ملجازر  ارتكابه  يواصل  الذي  اإلماراتي  السعودي 

حق اليمن، بعدما دمر إنسانه وحضارته .

"كورونا" تفضح العديد من املستورات
موالي الطاهر الدريدي
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من  ــاط  ــ أمن أربــعــة  ــدرس  ــ ي لــوكــاش  إن 
واإلمكانية  املمكن  الــوعــي  بــني  الــعــاقــات 
ــاط الــوعــي يف  ــ ــة: مــجــمــوع أمن ــي ــوع ــوض امل
وثــاث  الــرأســمــالــيــة؛  قبل  مــا  املجتمعات 
يف  بينها  ما  يف  مرتبطة  الوعي  من  أمنــاط 
ما  املجتمعات  يف  الرأسمالي.  اإلنتاج  منط 
وهي  اإلنتاج  عاقات  حيث  الرأسمالية  قبل 
بعض  فيها  والتي  موحدة  ليست  أساسية 
اجلماعات كما هي محددة بعاقات اإلنتاج، 
مباشرة  مــرتــبــطــة  ــي  ــوع ال أمنـــاط  ليست 
أبدا  تظهر  ال  الطبقية  فاملصالح  باإلنتاج، 
يهيمن  ال  االقتصادي  أن  مبا  ــوح،  وض بكل 
مقوالت  خال  من  فيه  يفكر  ويبقى  مطلقا 
القانون  أو  اإليديولوجية  أو  كالدين  غريبة 
... ، فضا عن ذلك العمل ليس بسلعة بعد، 
يتيح  نسبي  ذاتي  باستقال  يتمتع  فرد  كل 
يف  التبادالت  دائــرة  من  جزئيا  التخلص  له 
إذن،  الرأسمالية  قبل  املــا  املجتمعات  هــذه 
إيديولوجيا  تخلق  للعالم  تصورات  هناك 
كمركز  سياسية  إيــديــولــوجــيــا  أو  دينية 
وعنصر أساسي لتمثيل املجتمع ، لكن ليست 
منط  يف  بعد  من  عليه  ستكون  كما  مشوهة 

. اإلنتاج الرأسمالي 

حيث  الرأسمالية  املجتمعات  يف  لكن    
التعارض  املهيمن،  هو  االقتصادي  يصبح 
تكون  إلى  يؤدي  الرئيسيتني  الطبقتني  بني 
الفروق  جنسد  خــاص  نــوع  من  طبقي  وعــي 
عن  حتدثنا  ســواء  املاحظة  واالختافات 
لوكاش  إن  البروليتاريا.  أو  الــبــرجــوازيــة 
مييز  الليبرالية،  الرأسمالية  مجتمع  يف 
وعي  الطبقي:  الوعي  من  أمنــاط  ثاث  بني 
وعي  البرجوازية،  وعي  املتوسطة،  الطبقات 
حول  أساسيا  متييزا  ويقيم  البروليتاريا، 
طبيعة ووظيفة هذه األمناط الثاث للوعي 
جذرية  أهمية  ذو  نظره  يف  يبقى  الطبقي، 
للبروليتاريا.  بالنسبة  الصراع  ممارسة  يف 
يف  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  لــوكــاش  حسب 
مجموع  ــة  رؤي عن  متاما  عاجزة  وبوضعها 
حتى  ميكنها  وال  االجــتــمــاعــيــة  الــبــنــيــة 
التوجه نحو مجموع هذا البناء العام، وذلك 
الرأسمالية  تطور  يسعى  سابقة،  بقايا  ألنها 
لكن  إلــغــائــهــا.  إلــى  املجتمع  بــنــاء  ــادة  ــ وإع
متضي  أن  تستطيع  ال  الصغيرة  البرجوازية 
بني  الطبقات  صراع  واقع  بجانب  مبالية  ال 

والبروليتاريا. البرجوازية 

بااللتحاق  وتنتهي  بينهما  تتذبذب  إنها 
جدا؛  األقــوى  الوضع  حتتل  التي  بالطبقة 
انتقال  »كطبقة  الصغيرة  فالبرجوازية 
ــذات  ب ــرة  ــاض ح الطبقتني  مــصــالــح  حــيــث 
الطبقات  تناقض  فوق  نفسها  حتشر  احلني، 
تبحث  فإنها  لذلك  ونتيجة  عامة،  بصفة 
الــطــرفــني، رأس  الــوســائــل ال إلضــعــاف  عــن 
تناقضهما  لتلطيف  ــل  ب واملـــأجـــور،  ــال  املـ
أهدافها  أن  كما   .)15(» تناغم  إلى  وإحالته 
تأخذ  فقط  وعيها  يف  ــودة  ــوج امل اخلــاصــة 
األثر  عن  ومنفصلة  جوفاء  صيغا  بالضرورة 
 .» إيديولوجيا   « مجرد  دائما،  االجتماعي 
ويضيف لوكاش » إن البرجوازية الصغيرة ال 
طاملا  فعاال  تاريخيا  دورا  تلعب  أن  تستطيع 
أن األهداف التي حتددها تتاءم مع املصالح 

الرأسمالية«  للطبقة  احلقيقية  االقتصادية 
إذن  الصغيرة  البرجوازية  وعــي  إن   .)16(
وبلوغ  الكلية  نحو  االجتاه  ميكنه  ال  مفارق 

عقلي. موقف 

طبقتني  وعي  بني  مييز  لوكاش  أن  يبقى 
الليبرالي:  الرأسمالي  املجتمع  يف  أخريني 
الــبــرجــوازيــة والــبــرولــيــتــاريــا والــلــتــان من 
حاسمتان  أساسيتان  طبقتان  هما  حيث 
إن  للمجتمع.  فهم  نحو  التوجه  ميكنهما 
الطبقتان  هما  والبرولتاريا  البورجوازية 
يرتكز  إذ  للمجتمع،  الوحيدتان  اخلالصتان 
وجــودهــمــا وتــطــورهــمــا بــنــوع خـــاص على 
ميكن  وال  لــإلنــتــاج،  املــعــاصــر  السير  تــطــور 

إال  كليته  يف  املجتمع  تنظيم  تعميم  متثل 
لوكاش،  يرى  وجودهما.  ظروف  من  انطاقا 
البورجوازية  ممارسة  يف  أن  الوقت،  نفس  يف 
للمجتمع،  الــعــام  الفهم  بلوغ  نحو  توجها 
تريد  البورجوازية  أن  بواقع  محدد  وهــذا 
عاما  فهما  أن  حــني  يف  التغيرات،  تلغي  أن 
والتغيير؛  التجاوز  فكرة  يعني  للمجتمع 
كما أن البورجوازية تهدف إلى إلغاء الصراع 
العام  املجتمع  فهم  ان  حــني  يف  الطبقي، 
ميكنه  ال  البورجوازي  فالوعي  عنه.  يكشف 
يتضمن  الفهم  هــذا  ألن  األزمـــات  يفهم  أن 
واالنتقالية  التاريخية  اخلاصية  اكتشاف 
ومعرفة  الرأسمالي  اإلنتاج  لنمط  املؤقتة  أو 
نفسها.  ذاتها  طرف  من  البورجوازية  حدود 
العقبة  هــي  ــاش،  ــوك ل نظر  يف  ــات  ــ األزم إن 
البورجوازي  والفكر  للممارسة  الرئيسية 
فهمها،  على  قــادرة  كانت  البورجوازية  وأن 
ــا واالقــتــصــاد  ــه ــادت ــي ــى س ــل وبــالــتــالــي ع
البورجوازي قد طور نظرية لألزمات بكاملة 
لم  دراستها  أمكنت  التي  احلــدود  يف  وأنها   ،
تبلغ أبدا مستويات جسيمة جدا. كما يؤكد 
الطبقية  واملصلحة  الطبقي  الوعي  ان  على 
عاقة  يف  أيضا  البورجوازية  عند  يوجدان 
ليس  التضاد  هــذا  أن  على  وتضاد  تعارض 
تدفعها  فالبرجوازية  جدلي.  إنه  تناقضيا 
الناجمة  واملــصــالــح  ــاج  ــت اإلن سير  حلــظــات 
هذا  أن  إال  الطبقي،  وعيها  تطوير   إلى  عنه 
قمة  بلوغه  فعند  تثقله،  ذاته  يرى  الوعي 
يحل  ال  ذاته  مع  تناقض  يف  يدخل  انتشاره 
وبالتالي إلى تاشيه. إن هذا الوضع املأساوي 

لم  أنها  ذلــك  تاريخيا،  يظهر  للبرجوازية 
ظهر  عندما  اإلقطاعية  سابقتها  على  تقض 
فاجتماعيا  البروليتاريا.  اجلديد،  عدوها 
مجبرة،  البرجوازية  أن  يف  التناقض  يعلن 
االجتماعية  تشكيلتها  أن  ــن  م بــالــرغــم 
بواقعه  الطبقي  الصراع  مرة  ألول  أظهرت 
وحركة  كــواقــع  تاريخيا  وحــددتــه  الــصــايف 
عن  لتخفي  وعــمــلــيــا،  نــظــريــا  شـــيء  لــكــل 
الطبقي.  الصراع  واقــع  االجتماعي  الوعي 
مينح  عندما  التناقض:  نفس  إيديولوجيا 
أهمية  للفردية  جهة  من  البرجوازية  تطور 
تاشي  على  يعمل  أخرى  جهة  ومن  جديدة، 
بــالــشــروط االقــتــصــاديــة لهذا  كــل فــرديــة 
اإلنــتــاج  يخلقه  الـــذي  وبالتشيؤ  الــتــفــرد 

لم  التي  التناقضات  هــذه  وكــل  الــتــجــاري. 
للتناقضات  انعكاسا  ســوى  ليست  تنضب، 
تنعكس  كما  ذاتــهــا  للرأسمالية  العميقة 
وضعها  مع  بالتطابق  البرجوازية،  وعي  يف 
احللول  إن  هكذا،  اإلنــتــاج.  مجمل  سير  يف 
حدود  هي  الرأسمالي  لإلنتاج  املوضوعية 
آخر،  بتعبير  للبرجوازية  الطبقي  الوعي 

موجه  للبرجوازية  الطبقي  الوعي  مــادام 
الدرجة  إن  اقتصادي.  وعــي  ألخــذ  صوريا 
الصارخة:  الصيغة  مجرد  للاوعي  الفائقة 
بالوهم  دائما  عنها  ويعبر  الزائف«،  »الوعي 
تسود  االقتصادية  الظاهرات  ألن  املتنامي 
القائمة  الروابط  إلى  وبالنظر  واع.  بشكل 
بني الوعي ومجموع الظاهرات االجتماعية، 
بالتضاد  عــنــه  يعبر  الــتــنــاقــض  هــذا  فــإن 
والوضع  اإليديولوجية  بني  املتجاوز  غير 
تعيش  لــكــي  فــالــبــرجــوازيــة  ــادي.  ــص ــت االق
تستفيد  الذي  النظام  طبيعة  عن  تتعامى 
يف  تعيش  أن  بــالــضــرورة  عليها  فكان  منه، 
ومتواطئة  مركبة  صــورة  يف  املتمثل  الوهم 
عليها  كــان  سلطتها  حتمي  فلكي  ذلــك،  مع 
االقتصادية  امليكانيزمات  على  تهيمن  أن 
التفكير  إلى  قادها  الذي  الشيء  والسياسية 
يف السلعة/الكم وبالتعميم يف العلم ومن هنا 
العائق  »إن  العمل.  وتكميم  العالم  عقلنتها 
الطبقي  البرجوازية  وعي  من  يجعل  الذي 
الوضع  إنه  موضوعي،  إذن  هو  »زائفا«  وعيا 
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ــاش أن  ــوك ــا، يـــرى ل ــام وعــلــى الــعــكــس مت
املتميز  وضــعــهــا  بــواســطــة  الــبــرولــيــتــاريــا 
جتد  أن  لها  يتيح  واضح  وعي  بلوغ  تستطيع 
إلى  ذاهــبــة  الــتــاريــخ  مــن  حلظة  يف  نفسها 
البرجوازية  مثل  البروليتاريا  إن  صنعه. 
وفهم  عــام  بناء  نحو  ممارستها  يف  متجهة 
ال  للبرجوازية  خافا  لكن  للمجتمع،  عام 
ال  فالبروليتاريا  احملددات،  بنفس  تصطدم 
وتدرج  تؤكده  وإمنا  الطبقي  الصراع  جتهل 
ممارستها  يف  والــتــغــيــيــر  املستقبل  أيــضــا 
الطبقة  هي  إذن  البروليتاريا  تبقى  الراهنة. 
بلوغ  تستطيع  التي  التاريخ  يف  الوحيدة 
مصلحتها  مــن  ــه  ألن الــتــاريــخ،  أو  احلقيقة 
اخلاصة.  ذاتها  إلغاء  تريد  أن  صاحلها  ويف 
يصطدم  ــوازي  ــرج ــب ال ــي  ــوع ال أن  ــني  ح يف 
يسعى  ألنه  تناقضي،  ويصبح  مبحدوديته 
يف نفس الوقت إلى التقدم األقصى والتحكم 
أن  فبإمكانها  البروليتاريا  أما  كائن،  هو  فيما 
ثوري،  عمل  نحو  متجهة  ألنها  الواقع  تفهم 
إذن  املجتمع،  تغيير  إحداث  على  قادرة  وهي 
تنجم  للبروليتاريا  الطبقي  الوعي  نوعية 
يف  األولــى  االجتماعية  الطبقة  كونها  عن 
إلغاء  ومصاحلها  طموحاتها  وتشمل  التاريخ، 
الطبقة  كونها  إلى  وباإلضافة  بالفعل.  ذاتها 
تأكيد  تريد  ال  التي  التاريخ  يف  الوحيدة 
وصيانة ذاتها اخلاصة، فللثورة البروليتارية، 
خاصية فريدة ووحيدة، هي أنها أوال وأخيرا 
الــبــرجــوازيــة  أن  حــني  يف  ســيــاســيــة.  ــورة  ثـ
االقــتــصــاديــة  السلطة  عــلــى  أوال  حصلت 
الثورة  إن  السياسية.  بالثورة  تقوم  أن  قبل 
بلوغها،  ميكن  ال  للبروليتاريا  السياسية 
وعيا  بلوغها  بــدون  الطبقة  هذه  طرف  من 
أخذ  ــدون  ب أي  للكلية،  ايديولوجي  غير 
ذاتها  بواسطة  لنوعيتها  متاما  حقيقي  وعي 
حني  يف  التاريخية،  أهدافها  ومعرفة  نفسها 
يستحيل ذلك بالنسبة لكل طبقة أخرى يف 

التاريخ.

مقتطف من كتاب جورج لوكاش

 التاريخ والوعي الطبقي

إنها 
بذب  تتذ
بينهما 
وتنتهي 

ق  بااللتحا
تحتل  التي  بالطبقة 
ا  ى جد األقو الوضع 

الصغيرة  ية  ز ا فالبرجو
حيث  ل  انتقا كطبقة 

الطبقتين  مصالح 
ات  بذ حاضرة 

الحين
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 من 14 إلى 20  أبريل  2020 
السياسية

من  باملغرب  االجتماعية  السياسات   •
االستقال الشكلي حتى نهاية 2019

الشكلي  االســتــقــال  على  املــغــرب  حصل 
القطبني  بني  الصراع  احتداد  ومع   1956 سنة 
واالحتــاد  األمريكية  االمبريالية  العامليني: 
السوفياتي، واتساع احلركات التحررية بالعالم 
والقوى  املخزني  النظام  بني  القائم  والصراع 
طبيعة  حــول  آنـــذاك  والوطنية  التقدمية 
األطر  يف  املهول  واخلصاص  املنشود  النظام 
التعلم  قاعدة  بتوسيع  النظام  قام  املغربية، 
تعليمية  مؤسسات  عدة  بناء  ومت  والتطبيب 
مما  الشباب...  دور  إلى  إضافة  واستشفائية 
الوصول  إلى  الشعبية  الطبقات  بأبناء  أدى 
واألكادميية  العلمية  املستويات  أعلى  إلــى 
على  حكرا  كانت  وقطاعات  مجاالت  ــوج  وول
الطبقات  أزعج  ما  وهذا  األعيان.  وبنات  أبناء 
السائدة. لكن مع بداية مشكل الصحراء سنة 
فرض  مت  املغرب،  مديونية  وتصاعد   1975
املغربية  الدولة  الهيكلي على  التقومي  برنامج 
من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العاملي 
خاصة  وخيمة  آثاره  كانت  والذي   ،1983 سنة 
ذاك  إلى  أضف  االجتماعية.  القطاعات  على 
مكتسبات  لضرب  املمنهجة  النظام  سياسة 
والتعليم،  الصحة  مجالي  يف  املغربي  الشعب 
امللك  حمل  حيث   1984 انتفاضة  بعد  خاصة 
الراحل مباشرة رجال ونساء التعليم املسؤولية 
فيما وقع. هكذا بدأ التراجع على املجانية يف 
يف  الرشوة  وتفشت  العمومية  الصحة  قطاع 
ضرب  مت  كما  اخلــدمــات،  وتــدهــورت  القطاع 
خال  من  التعليم  قطاع  يف  النقدي  الفكر 
التضييق على شعبة الفلسفة وعلم االجتماع 
واستبدالها  التعليمية  البرامج  تغيير  ومت 
التفكير  عــوض  احلفظ  على  تركز  ببرامج 
مت  ذلك  مع  وباملوازاة  واالستنتاج.  والتحليل 
خلق شعبة الدراسات اإلسامية يف جل كليات 
املوضوعية  الشروط  تهييء  وبالتالي  اآلداب، 
وخلق  التكفيري  الــوهــابــي  الفكر  النتشار 
أجيال من التابعني وفكر القطيع. وليس خروج 
عديد من املواطنني ليا يف عدة مدن للتكبير 
جتليات  أحــد  إال  احلجرالصحي  فــتــرة  يف 
البحث  إهمال  كذلك  ثم  ببادنا.  التعليم 
العلمي وأصبحت اجلامعات حتت سلطة وزارة 
العنان  وأطلق  رؤسائها  خــال  من  الداخلية 
احلساسني،  القطاعني  هذين  يف  للخوصصة 
ومت توظيف البرملان بغرفتيه لتمرير قوانني 
من  عليها  احملصل  العليا  الشواهد  معادلة 
مشكوك  أجنبية  دول  من  أو  خاصة  مؤسسات 
وخــاصــة  ــاالت  ــج امل مختلف  يف  قيمتها  يف 
عليها  احملصل  الشواهد  مع  والطب  الصيدلة 
دون  قيمتها  لها  وطنية  وجامعات  معاهد  من 
أي إجراء أكادميي مقبول مييز بني الشواهد. 
تفريخ  يف  ساهمت  املخزنية  السياسات  هذه 
واملدارس  العليا  واملعاهد  املصحات  من  عديد 
اخلصوصية، جشعها واضح للعيان وليست لها 
التي  التحفيزات  كل  رغم  مضافة  قيمة  أية 
إلى  أدى  ما  وهــذا  الدولة.  من  عليها  حصلت 
تدهور مستوى هذين القطاعني سواء التعليم 
الصحة  أو  واجلــامــعــي،  ــي  ــدرس امل بقسميه 
الشخصية  املجهودات  بعض  رغم  العمومية 

للعاملني بهما. 

•  كورونا تفضح املستور  

  covid 19 ظهرت أولى حاالت وباء كورونا 
وكان  بالصني،   2019 دجنبر  شهر  نهاية  مع 

اإلدراك  دون  لاعام  موضوع  مجرد  احلدث 
لألسباب   ــك  وذلـ ــع،  ــوض ال ــورة  ــط خل املــســبــق 

التالية : 

توقع  املغرب  يستطع  لم  العلمي:  البحث 
بسبب  بدايتها  منذ  كورونا  جائحة  خطورة 
شبه غياب بحث علمي متطور خاصة يف مجال 
البيولوجيا الدقيقة وعلم الفيروسات وغياب 
رسمية،  كسياسة  استباقية  استراتيجية 
لذلك  املخصصة  امليزانيات  هزالة  وبسبب 
وقلتها  البحث  مراكز  على  السلطة  وهيمنة 
مناصب  إسناد  يف  والرشوة  احملسوبية  وتفشي 
السياسيوي  للمنطق  اخلــاضــع  املــســؤولــيــة 
األموال  على  الرقابة  انعدام  وكذلك  الضيق 
لذلك  قلتها.  على  العلمي  للبحث  املخصصة 
هذه  مع  تعاملها  يف  احلكومة  تخبط  الحظنا 
املوقف  النظام  يــتــدارك  أن  قبل  اجلائحة 
للحكومة  الشكلي  الدور  تبني  قرارات  ويتخذ 
على  االعتماد  على  املغربية  الدولة  وعجز 

وسائل  رؤية  ويكفي  الطوارئ.  ملواجهة  الذات 
الوقاية  املدن ووسائل  العديد من  التعقيم يف 

إلدراك حجم األزمة البنيوية باملغرب.

العمومية: لقد كان واليزال قطاع  الصحة 
بني  الصراع  مجاالت  أحد  العمومية  الصحة 
والتقدمية  الدميقراطية  والــقــوى  النظام 
هذه  تناضل  الــذي  الوقت  ففي  احلقيقية. 
ومجانية  وتأميم  تعميم  أجــل  من  األخــيــرة 
جانب  إلــى  الصحة  قطاع  وجعل  التطبيب 
النظام  فــإن  الــســوق،  منطق  ــارج  خ التعليم 
االمبريالية،  للدوائر  تبعيته  بحكم  املخزني 
خال  من  وإفساده  القطاع  تدمير  على  عمل 
مستوى  أدنى  إلى  امليزانيات  وتقليص  الرشوة 
تلجأ  وقاحة  وبكل  بل  خوصصته،  وتشجيع 
العاج  إلى  املسؤولني  وكبار  السائدة  الطبقات 
املتروك  الشعب  أموال  حساب  وعلى  باخلارج 
حلاله يواجه تدني اخلدمات يف املستشفيات 
فــوزارة  اخلاصة.  املصحات  وجشع  العمومية 
استباقية  بتدريبات  تقم  لم  مثا  الصحة 
ألطرها أطباء وممرضني وإداريني ملواجهة أية 
ألن  لذلك،  الــازم  اللوجيستيك  وتوفير  آفة 
دورها كان يقتصر فقط على التدبير اليومي 
قطاع  أن  بامللموس  يبني  وهذا  البيروقراطي. 
اهتمامات  من  أبدا  يكن  لم  العمومية  الصحة 
خال  من  ذلــك  ظهر  وقــد  املغربية،  الــدولــة 
احلاضرين  بإجماع  املخزني  البرملان  تصويت 
فيدرالية  نائب  اقترحه  الذي  التعديل  ضد 

املالية إلعادة  اليسارالدميقراطي على قانون 
مليار  خمسة  مبلغ  وزيــادة  املخصصات  توزيع 
درهم لكل من قطاعي الصحة والتعليم. وهذا 
يف  املندمجة  األحـــزاب  أن  جلي  بشكل  يبني 
هموم  عن  البعد  كل  بعيدة  املخزنية  اللعبة 
الطبقات الشعبية، وهذا ما يجعل مهمة بناء 
الكادحني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
مهمة آنية ال تقبل التأجيل من أجل التصدي 

للسياسات املخزنية التفقيرية . 

• التعليم املدرسي والعالي

ــاق املــؤســســات  ــ ــاء كـــورونـــا إغ ــ ــرض وب فـ
ارتباكا  وخلق  والكليات  واملعاهد  التعليمية 
واضحا لدى الوزارة املعنية، بحيث لم تستعد 
احملسوبية  بسبب  اجلديد  الواقع  هــذا  ملثل 
والزبونية داخل القطاع رغم األموال الطائلة 
االستعجالي  املخطط  ــار  إط يف  نهبت  التي 
من  مجموعة  خال  من  ذلك  ويظهر  وغيره. 
التلفزيتني  القناتني  على  تقدم  التي  الدروس 

دروس  توفير  على  الكليات  أغلب  قدرة  وعدم 
املجهودات  رغــم  تطبيقية  ومتــاريــن  فيديو 

يف  سواء  الغيورين  األساتذة  لبعض  اخلاصة 
ذلك  إلــى  أضــف  العالي.  أو  املدرسي  التعليم 
والطلبة  التاميذ  من  كبير  جزء  توفر  عدم 
إن  بل  احلواسيب.  وعلى  بل  األنترنيت  على 
عدد مهم من رجال ونساء التعليم ال يتوفرون 
يف  تكوين  ألي  يخضعوا  ولــم  حاسوب  على 
أما  بعد.  عن  والتدريس  اإلعاميات  مجال 
 ،génie برنامج  ــار  إط يف  التكوينات  بعض 
افائدة  دون  الــعــام  املــال  نهب  ــوى  س فليست 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  سيضرب  وهذا  حقيقية. 

بني التاميذ والطلبة.

الــواحــد  الــقــرن  فــأيــن نحن مــن مــدرســة 
الـــوزارة  مــراجــعــة  ــوض  ع لكن  والعشرين؟ 
واحلكومة لسياساتها يف القطاع وحتفيز األطر 
احملكومة  احلكومة  رئيس  أصــدر  التربوية، 
يف  والتوظيف  الترقيات  فيه  يلغي  مرسوما 
الزالت  فحليمة   .2020 ميزانية  يف  القطاع 
على عادتها القدمية كما يقول املثل الشعبي. 
اتخاذ  عوض  احلكومة،  خال  ومن  فالنظام 
توزيع  ــادة  إعـ يف  تتمثل  جــذريــة  ــراءات  ــ إج
العام وإلغاء  املال  امليزانيات والقطع مع تبذير 
الــوزراء  أجــور  من  والتقليص  االمتيازات  كل 
وحتى  لهم/هن  دور  ال  الــذيــن  والبرملانيني 
األمــوال  وتوجيه  السامني  املوظفني  أجــور 
بشقيه  التعليم  قطاعي  ــى  إل املستخلصة 
وتخصيص  الصحة  وقطاع  والعالي  املدرسي 
ميزانية مهمة للبحث العلمي تناسب حتديات 
أنها  ناحظ  البرنامج،  عقدة  مع  املستقبل 
عابئة  غير  الطبقية  سياساتها  يف  تتمادى 
مستوى  يف  ردا  يتطلب  مما  البلد،  مبستقبل 

هذه اجلائحة.

اخلامتة : 

لقد  املثل،  يقول  هكذا  نافعة،  ضــارة  رب 
احلسي  بوعيها  الكادحة  اجلماهير  ــت  أدرك
يف  كورونا.  وباء  تداعيات  مع  معناتها  حجم 
احلقيقية  التقدمية  الــقــوى  كانت  السابق 
ومطالبها  برامجها  إيصال  يف  صعوبة  جتد 
التي  األوهــام  بسبب  الكادحة  اجلماهير  إلى 
اتضحت  فقد  األن  أما  وسطها.  املخزن  زرعها 
البنيوية  لــألزمــة  احلقيقية  ــورة  ــص ال لــهــا 
االنتخابية  املسرحيات  فائدة  وعدم  باملغرب 
يف حل مشاكلها خاصة يف املجال االجتماعي، 
التأكيد  على  اجلميع  الوباء  هذا  أرغــم  وقد 
ونبذ  إنسانية  كقيمة  التضامن  أهمية  على 
التحضير  ضــرورة  وعلى  الفردانية  النزعات 
كما  طارئ.  أي  ملواجهة  اجلماعي  واالستعداد 
الرأسمالية  األنظمة  فشل  وبامللموس  أثبتت 
ــة يف إيــجــاد األجــوبــة  ــاب ودميــقــراطــيــة اإلن
واحللول املناسبة ملشاكل املواطنات واملواطنني 
وهــذا  املــخــزنــيــة.  بالدميقراطية  بــالــك  مــا 
والنهج  عامة  التقدمية  القوى  كل  من  يتطلب 
مسؤوليتها  كامل  حتمل  خاصة  الدميقراطي 
للتواصل مع اجلماهير الكادحة حول طبيعة 
كل  واســتــنــفــار  وأســبــابــهــا  الهيكلية  األزمـــة 
الغيورات والغيورين على هذا الوطن من أجل 
يف  واملساهمة  الشعبية  باجلبهات  االلتحاق 
شروط  وإنضاج  كفاحية  أكثر  بعدا  إعطائها 
أشــكــال  ــن  م كشكل  ــة  ــع واس شعبية  جبهة 
املجيدة  فبراير   20 حلــركــة  االســتــمــراريــة 
دميقراطي  نظام  وبناء  املخزن  من  للتخلص 
االمبريالية  الــدوائــر  عــن  مستقل  حقيقي 
األســاســيــة  للحاجيات  األولـــويـــة  ويــعــطــي 

للمواطنني/ات.

وباء كورونا واملسألة االجتماعية باملغرب
جعفاري حسن

فرض وباء 
كورونا إغالق 
المؤسسات 

التعليمية 
والمعاهد 

والكليات وخلق 
ى  ارتباكا واضحا لد

الوزارة المعنية 
بحيث لم تستعد 
لمثل هذا الواقع 

الجديد بسبب 
المحسوبية 

والزبونية داخل 
القطاع
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العديد  يقتصر  الوسطى".  "الطبقة  عن  العالم  عبر  احلديث  يكثر  و  كثر 
البرجوازية  فمنظرو  منها.  املثقفة  الشريحة  على  حتلياتهم  يف  املثقفني  من 
مهامها  من  استقرار،  قوة  املتوسطة  البرجوازية  يف  يرون  الكبيرة،   الرأسمالية 
وسياسيا،  ماديا  بها  "االعتناء"  ضرورة  هنا  من  و  الثوري،  التغيير  قاطرات  فرملة 
دور  لها  الشعب  من  جزءا  يعتبرها  من  هناك  أخرى،  جهة  من  و  جهة،  من  هذا 

ثالث،  طرح  هناك  الطرحني،  هذين  خــارج  املجتمع.  دمقرطة  عملية  يف  مهم 
تقف  املتوسطة"  "فالبرجوازية  الطبقي،  الصراع  احتداد  ظروف  يف  أنه  يعتبر 

الثوري.  املشروع  ضد  دائما 
العدد  هذا  ملف  تخصيص  أهمية  الدميقراطي  النهج  جريدة  ترى  هنا  من 

"الطبقة". لهذه 

هل للطبقات الوسطى أهمية يف النضال الشعبي؟
ملف العدد

الطبقات  أم  الــوســطــى  الــطــبــقــة   -  1
الوسطى؟

تتحدث  املثقفة  ــاط  األوس من  العديد 
تشير  وهــي  الوسطى،  الطبقة  عن  خطئا 
املتوسطة  الــبــرجــوازيــة  إلــى  شــك  بـــدون 
املثقفة منها خاصة.  الشريحة  وإلى   ، عامة 
ــع وســائــل  ــات م ــاق ــع ــؤالء يــغــيــبــون ال ــه ف
يقتصر  حيث  عاقاته.،  يف  املوقع  و  اإلنتاج 
االجتماع  علم  مقاربة  على  هذا  تعريفهم 
أهمية  عــلــى  يــرتــكــز  الـــذي  الــبــرجــوازي 
على  التعليمي،  املــســتــوى  على  ــل،  ــدخ ال
ازدهار  أن  يعتبرون  هنا  العيش...ومن  منط 

االستقرار, يضمن  الوسطى  "الطبقة" 

2 - الطبقات الوسطى بني من و من؟   
الــرأســمــالــي،  اإلنـــتـــاج  منــط  يف  جنــد   
البرجوازية  الطبقة  أساسيتني:  طبقتني 
الــعــامــلــة، وبــني  الــطــبــقــة  و  الــرأســمــالــيــة 
ليس  بينها  فيما  تختلف  طبقات  الطبقتني 
يف  وباألساس  بل  الدخل،  أهمية  يف  فقط 
العاقات مع وسائل اإلنتاجية )امللكية...(، 

)االستغال...(. اإلنتاج  عاقات  ويف 

الطبقي. التحليل  3 - تذكير مبرتكزات 
ــة  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ    ميــــكــــن تــــعــــريــــف الـ
ــل الــطــبــقــات  ــمـ ــة "مبـــجـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة املـــتـــواجـــدة ومــخــتــلــف 
الــــــعــــــاقــــــات )االقــــــتــــــصــــــاديــــــة و 
) … عية جتما ال ا و فية  لثقا ا و سية  لسيا ا
بــالــبــعــض". ويــبــقــى  بعضها  تــربــط  الــتــي 
العنصر األساسي يف تطور وتغيير التشكيلة 
التناقضات الداخلية   : االجتماعية هي 
الناجتة  والــصــراعــات  املصالح(  )تناقض 
ــراع  ــص عــنــهــا )الـــصـــراع االقـــتـــصـــادي، ال
ميكن  ال  الــفــكــري…(.  الــصــراع  السياسي، 
يف  االجتماعية  التشكيلة  عــن  احلــديــث 
 : الــثــنــائــي  ــارج  خـ الطبقية،  املجتمعات 

والصراع. التناقض 

مــرتــبــط  املــصــالــح  يف  ــض  ــاق ــن ــت ال   إن 
الهرم  يف  اجتماعية  طبقة  كــل  بوضعية 
طبقة  ــل  كـ حتـــديـــد  ــن  ــك ــي. ومي ــق ــب ــط ال
موضوعية  عناصر  من  انطاقا  اجتماعية 
ــاف حـــولـــهـــا. أمـــا الـــصـــراع  ــ يــصــعــب اخلـ
عدة  فتحدده  أوجهه،  مبختلف  الطبقي 
الوعي  مقدمتها  ويف  ذاتية،  أغلبها  عوامل 
مجتمع  مشروع  يف  واالنــخــراط  الطبقي، 

… والتنظيم  النضال  عبر  بديل 

فإننا  الطبقي  االنــتــمــاء     ولتحديد 
: اآلتية  العناصر  على  نعتمد 

ميتلك  اإلنتاج:هل  بوسائل  العاقات  أ- 
بها/ يشتغل  التي  اإلنــتــاج  وســائــل  الــفــرد 
فيها أم ال؟                                                       

هل  اإلنــتــاج:  عاقة  داخــل  املوقع   - ب 
أم  اآلخرين  الفرد  الغني(  )بكسر  يستغل 
من  الفرد  الغني(  )بفتح  يستغل  وهل  ؟  ال 

طرف آخر أم ال ؟

اإلداري- الـــهـــرم  ــل  ــ داخ املـــوقـــع   - ت 
مهمة  مكانة  للفرد  التسيير-التدبير: هل 
بسياسات  املتعلقة  الـــقـــرارات  مــوقــع  يف 

ال ؟ أم  املقاولة-املؤسسة 

مستوى  الــدخــل: يــشــكــل  أهــمــيــة   - ث 
حالة  )يف  األجور  مبستوى  مقارنة  الدخل، 
باملعدل  ومقارنة  مثا(  الرأسمالية  املقاولة 
حتديد  يف  مهما  عنصرا  للمداخل،  العام 

الفئوي...   أو  الطبقي  االنتماء 

الــثــانــي  و  األول  ــران  ــص ــن ــع ال   يــشــكــل 
ــاس األســـاســـي يف عــمــلــيــة حتــديــد  ــي ــق امل
فيه  تسود  مجتمع  يف  الطبقي  االنتماء 
يشكل  كما  اخلاصة،  الرأسمالية  املقاولة 
األساسي  املقياس  والرابع  الثالث  العنصران 
يف  الطبقي  االنــتــمــاء  حتــديــد  عملية  يف 
إطار  ويف  العمومية  املقاوالت-املؤسسات 
الــدولــة". ويف  "رأسمالية  عاقات  سيادة 
مـــدراء  ــار ال ميــكــن تــصــنــيــف  ــ هـــذا اإلطـ
واخلاصة  العمومية  واملؤسسات  املقاوالت 
العليا  ــر  األط مختلف  وكــذلــك  املغربية، 
السائدة،  الطبقات  خانة  يف  إال  للدولة، 
يف  اإلستراتيجية  املــنــاصــب  حتتل  ألنــهــا 
وسائل  يف  تتصرف  و  العمل،  قسمة  إطــار 
العاديني  الرأسماليني  من  كفئة  اإلنــتــاج 
الوسائل.  هذه  قانونيا  متتلك  ال  أنها  رغم 
العناصر  أن  نقول  أن  ميكن  عــام،  بشكل  و 
متداخلة  األحيان  غالب  يف  تبقى  األربعة 

ملة. متكا و

يعتمد  عاما،  تعريفا  كله  هذا     يبقى 
على  مطروحا  ويبقى  األساسية،  امليوالت 
واملعطيات  احلاالت  يف  االجتهاد  املناضلني 

امللموس. بالواقع  املرتبطة 

اللينيني  التعريف  أقدم  ولاستئناس 
: االجتماعية  للطبقات 

هــي  بــالــطــبــقــات  نـــقـــصـــده  ــا  ــ ــ إن م  "
من   تتميز  البشر  مــن  كبيرة  مجموعات 

نظام  يف  حتتله  الذي  املوقع  بحسب  بعضها 
وكذلك  تاريخيا  محدد  اجتماعي  إنتاج 
اإلنتاج  بوسائل  عاقات  من  لها  ما  بحسب 
قوانني  وتكرسها  تضبطها  عــاقــات  وهــي 
بحسب  وكذلك  األحيان  أغلب  يف  معينة 
للعمل  االجــتــمــاعــي  التنظيم  يف  ــا  دورهـ
على  بها  حتصل  الــتــي  الــطــرق  حسب  أي 
منها.  ــوزه  حت ومــا  االجتماعية  ــثــروات  ال
الناس  مــن  مجموعات  هــي  الطبقات  إن 
ال  اآلخرين  عمل  ابتزاز  بعضهم  يستطيع 
يف  متميزا  موقعا  يحتلون  أنهم  إال  لشيء 
االجتماعي.  االقتصاد  من  معينة  بنية 
نهائيا  الطبقات  إلغاء  أن  هو  الــواضــح  إن 
باالستغاليني  اإلطاحة  مجرد  يتطلب  ال 
أو  والرأسماليني  الكبار  العقاريني  واملاكني 
كل  إلغاء  كذلك  يجب  بل  ملكيتهم،  إلغاء 
الهوة  وردم  اإلنتاج  وسائل  ملكية  أشكال 
اليدويني  العمال  بني  و  والريف  املدينة  بني 

واملثقفني...".

الوسطى. الطبقات  أهم 

املتوسطة. البرجوازية  أوال- 

املتوسطة. الرأسمالية  -البرجوازية   1
ــة الــرأســمــالــيــة  ــوازي ــرج ــب تــتــمــوقــع ال
الرأسمالية  الــبــرجــوازيــة  بــني  املتوسطة 
الــصــغــيــرة، يف  ــة  ــوازي ــرج ــب ال و  الــكــبــيــرة 
والفاحة. اخلدمات،  و  الصناعة،  قطاعات 

تتمركز باألساس يف املقاوالت املتوسطة 
الصغرى  املــقــاوالت  يف  و   PME والصغرى 
تعد  و  جلها،  يف  رأسمالية  وهي   ،TPE جدا 
باألساس  تتمركز  اآللــف،  من  بالعشرات 
)حوالي  واخلــدمــات  التجارة  قطاعي  يف 

 .)%70

املتوسطة  البرجوازية  مميزات  أ-من 
)القانون00-53( الرأسمالية: 

أجــيــر   200 و   10 بــني   : الــتــشــغــيــل   •
واملتوسطة الصغرى  للمقوالت  بالنسبة 
3مليون  من  وأقل  أجير  من10  وأقل   ،PME
للمقوالت  بالنسبة  املعامات  كرقم  درهم 

    .TPE جدا الصغرى 

 75 من  أقل  السنوي:  املعامات  رقم   •
درهم مليون 

 bilanمجموع " احلصيلة " احملاسبتية •
درهم مليون   50 من  اقل   comptable

الــتــدبــيــر  أو  الــتــســيــيــر  عــلــى  يــســهــر   •

املقاوالت. مالكي  من  ذاتيني  أشخاص 

املتوسطة  البرجوازية  أهمية   - ب 
الوطني. االقتصادي  يف  الرأسمالية 

مجموع  ــن  م  95% حــوالــي   تــشــكــل   •
الرأسمالية, املقاوالت 

العاملة اليد  من   50% حوالي  تشغل   •

اإلنــتــاج  مــن   40% بــحــوالــي  تساهم   •
la production nationaleالوطني

الــنــاجت  يف   20% ــي  ــوال ــح ب تــســاهــم   •
PIB اخلام   الداخلي 

من   30% ــي  ــوال ح صــادرتــهــا  تشكل   •
الصادرات مجموع 

حوالي50%   استثماراتها  حجم  يشكل   •
اخلاص. القطاع  استثمارات  مجموع  من 

ــة  ــوازيـ ــرجـ ــبـ الـ ــائـــص  خـــصـ ــن  ــ م ت- 
: املتوسطة  الرأسمالية 

• ممركزة يف قطاعي التجارة و اخلدمات 
املجموع(. من   %70 )حوالي 

• اقل من 100الف منخرطة يف صندوق 
االجتماعي. الضامن 

ــدم  ــق ت ــف  ــ الـ  40 ــي  ــ ــوال ــ ح فـــقـــط   •
 Bilan"احملاسباتية "احلصيلة  ســنــويــا 

 comptable

تتوفر  مقاولة   2000 حوالي  فقط،   •
الكاسيكي. البنكي  لتمويل  شروط  فيها 

احملــســابــتــيــة ــة  ــي ــاف ــف ــش ال انـــعـــدام   •
 manque de transparence de

comptes

املساهمة  يف  و  اإلنتاجية  يف  الضعف   •
)حوالي20%(. املنتجة  املضافة  القيمة  يف 

يف    20% ــي  ــوال ــح ب إال  تــســاهــم  ال   •
يف   30% وبحوالي  لشركات،  على  الضريبة 

الدخل. على  الضريبة 

اإلفاسات/اإلغاقات  عــدد  ارتــفــاع   •
سنة 2019(.   خال   8439 )وحدة 

املقاوالت  أغلبية   : املهني  التنظيم   ث- 
الصغيرة  واملقاوالت  املتوسطة،  و  الصغيرة 
غرف)الصناعة،  يف  ــة  ــم ــظ ــن م ــدا  ــ جـ
الكنفدرالية  ويف  التجارة،احلرف...(، 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت  املغربية 

جدا الصغيرة  واملقاوالت 

على فقير حول الطبقات الوسطى باملغرب
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 من 14 إلى 20  أبريل  2020 
امللف

 Confédération marocaine des
PME et TPE

املغرب ملقاوالت  العام  االحتاد  إطار  ويف   
.CGEM

العامة  للمديرية  املوجهة  املطالب  من 
الشريحة  هــذه  طــرف  من   DGIللضرائب
الــرأســمــالــيــة، إعــفــائــهــا مــن الــعــديــد من 
الضمان  صندوق  من  تطالب  كما  الضرائب، 
ــي إعــفــائــهــا مـــن املــســاهــمــات  ــاع ــم ــت االج

االجتماعية.

سياسي  تنظيم  عــن  احلــديــث  يصعب 
ــذه الــشــريــحــة مــن الــبــرجــوازيــة  يــؤطــر ه

املتوسطة.

املتوسطة   الــبــرجــوازيــة  شريحة   –  2
الرأسمالية. الغير 

األطباء،  من  كل  الشريحة  هــذه  تضم 
املهندسني،  احملامني،  اجلامعيني،  األساتذة 
العام  القطاعني  يف  العليا  اإلدارية  األطور 
ذوي  املثقفني  من  أخــرى  وفئات  واخلاصة 

العالي... الدخل 

نشيطا  دورا  الــشــريــحــة  ــذه  هـ تــلــعــب 
وسياسيا،  نقابيا  الــطــبــقــي،  ــراع  ــص ال يف 
النقابية  القيادات  جل  يف  تتحكم  حيث 
يف  تعبر  إنها  اجلمعوية،  و  السياسية،  و 
املتوسطة  البرجوازية  مصالح  عن  العمق 

مجتمع  تشييد  يف  طموحاتها  وعن  عامة 
"بثوابت املساس  دون  ليبرالي  دميقراطي 

تقف  يجعلها  ما  هــذا  الثاثة.  ــة"  األم
الصراع  احتداد  حلظات  يف  املخزن  بجانب 
الشعبية  الثورة  من  خوفا  وذلك  الطبقي، 

الراديكالية.

والنقابية  السياسية  الــقــيــادات  جــل 
البرجوازية  مــن  الشريحة  لهذه  تنتمي 

املتوسطة.

على  الــرهــان   : العامة  اخلــاصــة   -  3   
ــرورة  ــي س يف  ــتــوســطــة"  امل "الــبــرجــوازيــة 
ذلك  و  استراتيجيا،  قاتل  رهــان  التغيير 
املطالب  بعض  طرح  يف  دورهــا  أهمية  رغم 

مرحليا. الدميقراطية 

الصغيرة: البرجوازية   - ثانيا 

ــراد  ــ تــتــشــكــل هـــذه الــطــبــقــة مـــن األف
مهارة  أو  رأسماال  أو  أرضا،  ميتلكون  الذين 
دون  يعيشوا  ــأن  ب لهم  تسمح  معرفة  أو 
من  يستغلوا  أن  ودون  اآلخــريــن  استغال 
عنصر  االستغال  )ويشكل  اآلخرين  طرف 

إذا ما حدث(. ثانوي 

 : احلضرية  الصغيرة  البرجوازية  أ-  

  وتتكون باألساس من احلرفيني والصناع 
والتجار  واملتوسطني،  الصغار  التقليديني 

الــصــغــار واملــتــوســطــني، ومــوظــفــي الــدولــة 
واحلاقني… املقاهي،  وأصحاب  الصغار 

 : القروية  الصغيرة  البرجوازية  ب- 

املتوسطني،  الــفــاحــني  ــن  م وتــتــكــون    
يحتاجون  ال  الذين  كل  ومن  املاشية  ومربي 
ومن  نادرة،  حالة  يف  إال  اآلخرين  عمل  إلى 
العمل  عن  البحث  إلى  يحتاجون  ال  الذين 

العيش.  أجل  من 

بالتذبذب  الصغيرة  البرجوازية  تتميز 
املواقف،  اتخاذ  يف  االنتهازية  و  السياسي 
تقدمية  طبقة  موضوعيا  تبقى  لكنها 
الــســتــيــنــات  ــي  ــف ف ــن.  ــ ــراه ــ ال الـــواقـــع  يف 
ــب شــرائــحــهــا  ــل ــت أغ ــان والــســبــعــيــنــات، ك
احلركة  طرف  من  نقابيا  و  سياسيا  مؤطرة 
يف  تــراجــع  التأطير  هــذا  لكن  التقدمية، 

كبير. بشكل  الراهن  الوقت 

تذبذبها راجع إلى كونها متلك"رأسمال" 
كادحة.  كونها  إلى  و  تطويره(  إلى  )تطمح 

أشباه  البروليتاريا)أو  أشــبــاه  ثالثا-   
العمال(

  تتشكل هذه الطبقة من األفراد الذين 
ما  كايف(  غير  بشكل  ميلكون  )أو  ميلكون  ال 
يضطرون  حيث  االستغال،  من  يحميهم 

. نقديا(  أو  )عينيا  عملهم  قوة  بيع  إلى 

 : احلضرية  البروليتاريا  أشباه  أ- 

  وتتكون هذه الطبقة من فئات عريضة 
والفراشة،  املتجولني،  والباعة  كاحلمالة، 
العاملني  آالف  من  وخصوصا  الليل  وحراس 
مختلف  يف  كــمــيــاومــني  أو  "كــمــتــعــلــمــني" 

والصناعية... احلرفية  املقاوالت 

 : البادية  يف  البروليتاريا  أشباه  ب-   

الفقراء )ميلكون  الفاحني  وتتكون من    
وبعض  األرض  من  الصغيرة  القطع  بعض 
حلاجيتهم  تستجيب  ال  املــاشــيــة  رؤوس 
وال  أرض  بدون  املواطنني  ومن  األساسية( 
العمل  إلى  يلتجئون  هؤالء  كل   … ماشية 

)سراحة(... رعاة  أو  رباعة  أو  كخماسة، 

مستعد  عــامــة  الــبــرولــيــتــاري  فالشبه 
بالعمل  اللتحاق  "نشاطه"  عــن  للتخلي 

الطلب.  عند  الرأسمالية  املقاوالت  داخل 

جيش  أهم  البروليتارية  أشباه  يشكل 
واألشغال  والبناء،   ، للصناعة  احتياطي 

العمومية...

وسياسيا،  نقابيا  مؤطرين  غير  وهــم 
الشعبية  املقاومة  قلب  يف  يوجدون  لكنهم 
فبراير   20 حركة  انطاق  منذ  خصوصا 

املجيدة.

حول مفهوم الطبقة الوسطى
حتديد  مــن  بــد  ال   : األولــى  املاحظة 
وماهيتها  الــوســطــى  بالطبقة  املــقــصــود 
ــدًا  ــدي مــنــعــًا لــالــتــبــاس واإلربــــــاك، حت
ــه  دالالت أو  ــزاه  ــغ وم للمفهوم  وإيــضــاحــا 
نعتقد  ألننا  والسياسية،  االجتماعية 
للطبقة  ــًا  «وداع لكتاب  قراءتنا  ضوء  يف 
يتناول  الــكــتــاب  ــوع  ــوض م ان  الــوســطــى» 
بصورة  الصغيرة  البورجوازية  الطبقة 
عن  مكوناتها  بكل  تختلف  التي  مباشرة، 
عندنا  يعرف  مــا  أو  الوسطى»  «الطبقة 
يبق  لــم  الــتــي  الوطنية»  «بالرأسمالية 
التطور  مسار  يف  مركزٌي  أو  رئيٌسً  دوٌر  لها 
الــبــلــدان  يف  واالجــتــمــاعــي  ــادي  ــص ــت االق
ارتــبــاطــًا  الــثــالــث،  الــعــالــم  يف  أو  العربية 
املــعــولــم  ــي  ــال ــم ــرأس ال ــتــطــور  ال بطبيعة 
بلدان  على  وضغوطاته  وشروطه  الراهن، 
احمللية  ألسواقها  واحتكاره  الثالث  العالم 
ــط،  ــواب ض أو  ــود  ــي ق ــة  أيـ بــا  املــفــتــوحــة 
مصطلح  استخدام  أن  نــرى  فإننا  لذلك، 
بشرائحها  الــصــغــيــرة»  ــة  ــوازي ــورج ــب «ال
هو  والدنيا.  واملتوسطة،  العليا،  الثاث: 
للواقع  وتفسيرًا  واقــتــرابــًا  دقــة  األكــثــر 
أنــه  ســيــمــا  وال  بــادنــا،  يف  االجــتــمــاعــي 
للمجتمع  املــاركــســي  التحليل  مــع  يتفق 
–كما  يستند  حتليل  وهــو  الــبــورجــوازي، 
ــروف- إلــى املــقــولــة الــتــالــيــة: «يف  ــع هــو م
طبقتان  ثمة  الــبــورجــوازيــة  املجتمعات 
رئــيــســتــان مــتــنــاحــرتــان: الــبــورجــوازيــة، 
على  البورجوازية  وتشمل  والبروليتاريا، 
الكبيرة،  البورجوازية  هي:  أقسام  ثاثَة 
والبورجوازية  املتوسطة  والبورجوازية 

ثاث  على  تتوزع  األخيرة  وهذه  الصغيرة، 
وهي  والدنيا،  واملتوسطة،  العليا،  شرائَح: 
الطبقة األقدم يف التاريخ، واألكثر تعقيدًا 
وقد  وتركيبتها،  الداخلية  أوضاعها  يف 
ماركس  والتشخيص  بالتعريف  تناولها 
املفكرين  ــن  م وغــيــرهــم  ولــيــنــني  ــز  ــل واجن
املفكر  بادنا،  يف  منهم  نذكر  املاركسيني، 
الذي  مرسي،  فــؤاد  د.  الــراحــل  املاركسي 
املنتجني  وصغار  «احلرفيني  أن  على  أكــد 

ــار الــفــاحــني  ــغ ــيــت وص وأصــحــاب احلــوان
يسمى  مــا  جميعًا  يشكلون  واملــوظــفــني، 
الطبقات  أكثر  الصغيرة،  بالبورجوازية 
عـــددًا وأوســعــهــا نــفــوذًا وأبــعــدهــا أثـــرًا يف 
هــذا  ان  هــنــا  واملــفــارقــة  مــجــتــمــعــنــا»)1(. 
املضمون  حيث  من  يختلف  ال  التعريف 
يف  ينبهنا  الذي  زكي  رمزي  د.  قدمه  ما  مع 

الطبقة  مصطلح  «يستخدم  أنه  إلى  كتابه 
هامي  مصطلح  ــه  ألن جتـــاوزًا،  الوسطى 
وألن  العلمية،  الدقة  يفتقُد  وفضفاض 
واسعة  كتلة  الواقع  يف  يضم  املصطلح  هذا 
يف  تتباين  التي  االجتماعية  الفئات  من 
منسجمة،  غير  طبقة  وهي  دخلها،  حجم 
االجتماعي  الفكر  ألوان  مختلف  يسودها 
الشرائح  مختلف  تضم  ألنها  والسياسي، 
أســاس  بشكل  تعيش  التي  االجتماعية 

احلكومة  ــن  م املكتسبة  ــات  ــب ــرتَّ امُل عــلــى 
احلــرة،  واملهن  واخلــدمــات  العام  والقطاع 
الــيــاقــات  ذوي  أصــحــابــهــا:  عــلــى  ويــطــلــق 
شــرائــح:  ــاث  ث على  يــتــوزعــون  البيضاء 

ودنيا»)2(. ومتوسطة  عليا 

من  شكل  املاحظة،  لهذه  تسجيلنا  إن 

كل  مبفهوم  الــعــودة  يستهدف  االجتهاد 
و«البورجوازية  الوسطى»  «الطبقة  من 
ــاره  ــ إط يف  املــفــهــوم  ووضــــع  الــصــغــيــرة» 
حتليلنا  يف  لـــإلربـــاك  مــنــعــًا  الــصــحــيــح، 
وأزمتها  ومكوناتها  االجتماعية  لألوضاع 

بادنا. يف 

املــاحــظــة الــثــانــيــة: وتــتــنــاول الــفــرق 
ــبــورجــوازيــة  ــني الــطــبــقــة ال اجلــوهــري ب
ــة الــبــورجــوازيــة  ــق ــب ــط ــة، وال ــط ــوس ــت امل
بضعف  األولـــى،  تتميز  حيث  الصغيرة، 
بــنــيــتــهــا وحــجــمــهــا ودورهـــــا، وبــتــمــاســك 
مــوقــفــهــا األيــديــولــوجــي األقــــرب إلــى 
الكبيرة،  ــبــورجــوازيــة  ال أيــديــولــوجــيــة 
بينهما.  وتداخلها  املصالح  توافق  بحكم 
الطبقة  فهي  الصغيرة  البورجوازية  أما 
كل  يف  ــواًل  ــم وش واتــســاعــًا  ــددًا  عـ األكــثــر 
النامية  والبلدان  العربية،  مجتمعاتنا 
دورًا  الطبقة  ــذه  ه لعبت  ــد  وق عــمــومــًا، 
املجتمعية  بالبنية  اإلطاحة  يف  مركزيًا 
أو  ــة  ــدميـ ــقـ الـ ــة  ــدي ــي ــل ــق ــت ال الـــعـــربـــيـــة 
ــدول  ال الــعــديــد مــن  األرســتــقــراطــيــة، يف 
ــهــا الــوطــنــي  ــة، وفـــرضـــت بــديــل ــي ــرب ــع ال
والصهيونية  لاستعمار  املعادي  والقومي 
االجتماعي  بديلها  جانب  إلى  جهة،  من 
ــد اإلقـــطـــاع والــرأســمــالــيــة  ــي ض ــل ــداخ ال
حياة  يف  نوعيًا  حتواًل  وأحدثت  الكبيرة، 
ال  الفقيرة،  والفئات  والعمال  الفاحني 
وبخاصة  عنه،  القفز  أو  تخطيه  ميكن 
الطبقة  هذه  تولي  من  األولى  املراحل  يف 

.... السلطة.  أو  للحكم 

غازي الصوراني

باملغرب الوسطى  الطبقات  حول  مقال  تتمة 
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امللف

حول الطبقات الوسطى الليبرالية
فيسنة   ــادر  ــص ال املــهــن"  "مــعــجــم  ــع  وض
والتخطيط  االقتصاد  وزارة  عن    2001

على  ــة  احلــاصــل الــعــلــيــا  االطـــر  تــصــنــيــف 
الــشــواهــد الــعــلــيــا  بــاجلــامــعــات واملــعــاهــد 
من   1 رقم  املجموعة  يف  العليا   ــدارس  وامل
على   املعجم    قسمها  التي  املهن  مجموع 
رقم  املجموعة  هذه  ومن  مجموعات.    10

او  العليا  احلرة  للمهن  املتعاطني  ينحدر   1

الوسطى  الطبقات   : العنوان  به  جاء  ما 
لية.  ا للبير ا

من  تتشكل   احلرة  املهن  من  الفئة  هذه 
تخصصاتهم  مبختلف  وأطــبــاء  صيادلة  
ــار  ــم ــع امل مـــجـــاالت  يف  ــني  ــدس ــن ــه م ومــــن 
وبناء  الــطــرق  ــق  وش املــدنــيــة   والــهــنــدســة 
قنوات  ووضع  السدود  وتشييد  القناطر  
الكهرباء  تــوزيــع  وشــبــكــات  املــيــاه  تــوزيــع 
والتواصل  والتجارة  والفاحة  والصناعة 
محامني  ومــن  واالعــامــيــات...  واالعــمــال 

وموثقني...  ومحاسبني 

الوسطى  للطبقات  الفئة   هذه  تنتمي 
يشتغلون  ذاتيني  أشخاصا  تضم  لكونها 
ألداء  مسؤوليتهم  وحتــت  استقالية  يف 
من  بدعم  او  بأنفسهم  املدنية   مهامهم 
الزبناء  املتوسطة  لصالح  تقنيني من األطر 
على  اعتمادا  العام   او  اخلاص  القطاع  من 
املهني  واختصاصهم  االكادميية  كفاءتهم 
يحددها  التي  للقواعد  تــام   احــتــرام  يف 
ميكن  ال  التي  املهن  لتلك  املنظم  القانون 
اجلامعية  الشهادة  على  بناء  اال  مزاولتها  

الدولة.  طرف  من  بها  املعترف 

ــن الــطــبــقــات  ــة مـ ــئ ــف ــذه ال ــ تــعــتــبــر ه
ــى لــيــبــرالــيــة لــكــونــهــا تــتــقــاضــى  ــط ــوس ال
دون  الــزبــون  من  خبرتها  مقابل  مباشرة 
العليا  احلرة  املهن  تنظم  خارجي.  تدخل 
لها،  التمثيلية  الهيئات  بتأسيس  نفسها 
الصيادلة  وهيئة  األطــبــاء  هيئة  ومنها 
ــني  ــدس ــن ــه وهـــيـــئـــة احملـــامـــني وهـــيـــئـــة امل
هــذه   .... املــوثــقــني  وهــيــئــة  املــعــمــاريــني 
التنظيم  على  تسهر  الــتــي  هــي  الهيئات 
اجلغرايف  وتوزيعها  املهن  لهذه  الداخلي 
فيما  الدولة  وبني  بينها  الوساطة  وتشكل 
والتفاوض  خبرتها  أسعار  بتحديد  يتعلق 
كما  عنها.  املترتبة  الضرائب  قيمة  على 
القطاع  تنظيم  على  الهيئات  هذه  تشتغل 
ــي لــهــذه املـــهـــن  كــالــتــغــطــيــة  ــاع ــم ــت االج

والتقاعد....  الصحية 

أن  ميــكــن  الـــذي  الــســيــاســي  ــدور  ــ ال إن 
أساسا  مرتبط  اجتماعية  فئة  كل  تلعبه 
املــجــتــمــعــيــة  ــتــركــيــبــة  ال يف  بــتــمــوقــعــهــا 
مبجمل  وبوعيها  االعتبارية   وبــأدوارهــا 

بتنوع   املــجــتــمــع   تــعــم  الــتــي  الــديــنــامــيــة 
تناقضاته. ومختلف  تقاطباته 

لهذه  االعتباري  بالوضع  يتعلق  فيما 
سنة  احــصــائــيــات  حــســب  يــظــهــر  الــفــئــة، 
هي  الــتــي   1 ــم  رق املــجــمــوعــة  ان    2014

تنحدر  الــتــي  الــعــلــيــا  ــر  األطـ مــجــمــوعــة 
 1.9 نسبة  تشكل  العليا  احلرة  املهن  منها 
احملددة  مجموعات   10 مجموع  من  باملائة 
النسبة  هــذه   .2001 ل  املــهــن  معجم  يف 
أساسي  الفئة  هذه  وقع  لكن  جدا  ضئيلة 
التي  الرئيسية  لــألدوار  نظرا  املجتمع  يف 
واخلبرة  الكفاءة  على  واملبنية  تقدمها 

لتخصص. ا و

يف  الفئة  ــذه  ه لتموقع  بالنسبة  ــا  ام
ومساهمتها  ووعيها  املجتمعية  التركيبة 
من  نستنتج  املــجــتــمــع،  يف  يــجــري  فــيــمــا 
خـــال   الـــدراســـة املــيــدانــيــة "احلــركــيــة 
التي   " األجــيــال  بــني  فيما  االجتماعية 
للتخطيط  السامية  املندوبية  اجنزتها 
تفوق  التي  العليا  األطر  أن    2011 سنة 
 47.5 بنسبة  منحدرة  سنة   35 اعمارها 
حرة  مهن  او  عليا  اطر  او  مقاولني  آباء  من 

منحدرون  منهم  باملائة   27.8 ونسبة   عليا 
 1.9 و املتوسطة  لألطر  منتمني  آبــاء  من 
آبــاء  مــن  مــنــحــدرون  فقطمنهم  بــاملــائــة 
آبــاء  مــن  باملائةمنحدرين   1.1 و عــمــال 

املهن  ان  تبني  االحصائيات  هذه  فاحني. 
 1 رقم  املجموعة  يف  تبقى  العليا  احلــرة 
املنعدمة  النسبة  تبني  كما  وفرعا.  أصا 
عمال  آبــاء  لهم  الــذيــن  الــعــلــيــا،   لــألطــر 

بواسطة  االجتماعي  التسلق  وفاحني،ان 
منعدما  او  ضئيا  يبقى  باملغرب  التعليم 
الــصــارخــة.  الــطــبــقــيــة  لطبيعته  ــرا  ــظ ن
ــا بــني  ــم ــي فــاحلــركــيــة االجــتــمــاعــيــة ف
العمال  ألبناء  منعدمةبالنسبة  األجيال 
واحلرفيني،  الصغار  والتجار  والفاحني 
أبناء  هم  العمال  من  باملائة    55 نسبة   الن 
أبناء  من  منهم  باملائة   39 ونسبة  العمال  
باملائةهم   16 و والفقراء  الصغار  الفاحني 

واحلرفيني. الصغار  التجار  أبناء  من 

فــالــوضــع االســـــري املــيــســور وراثـــيـــا 
لألغلبية  بالنسبة  أعاه  بيناه  ما  حسب 
للمهن  املشكلة  الــفــئــات  لــهــذه  الساحقة 
الدراسية  املناهج  وطبيعة  العليا  احلــرة 
أضف  تبعي  غير  انفتاح  لكل  الــرافــضــة  
السائد  العام  الثقايف  الوضع  ذلــك   على 
الـــذي تــهــيــمــن فــيــه ثــقــافــة االســتــيــاب 
الفئة   هــذه  يــجــعــل   املــخــزنــيــة  ــوع  ــن واخل
جتعلها  التي  املوضوعية  للشروط  تفتقد 
ــح الــطــبــقــة  ــال ــص ــع عـــن م ــدافـ تــتــبــنــى وتـ
هنا  لــكــن  الــكــادحــني.  وعــمــوم  الــعــامــلــة 
األطر  هــؤالء  نفس  ان  التذكير  من  البد 
وصيادلة  وأطــبــاء  مهندسني  مــن  العليا 
كانوا  االجتماعية  تركيبتهم  وبنفس 
أجيال  تلك  روافد  من  مهما  رافدا  يشكلون 
مع  املتعاطفة  والثمانينيات  السبعينيات 
املغربية. اللينينية  املاركسية  احلــركــة 
فــطــبــيــعــة االقــتــصــاد الــتــبــعــي الــريــعــي 
تعاني  العليا  احلرة  املهن  يجعل  املخزني 
فيما  ــواء  سـ واحملــســوبــيــة  الــزبــونــيــة  ــن  م
او  العمومية   بالصفقات  بالظفر  يتعلق 
حيت  مــهــنــهــا  اســتــقــالــيــة  بــاســتــمــراريــة 
للشركات  ــواب  األب لفتح  يبرمج   النظام 
لاستثمار  ولابناك  االستيطان  املتعددة 
والــهــنــدســة  ــة  ــح ــص وال ــب  ــط ال ــال  ــج م يف 
الــوضــع  هــذا   . والــصــيــدلــة...  واحملــامــات 
املنتمية  الفئات  هــذه  يجعل  املوضوعي 
يف   للتأهيل  مرشحة  الوسطى  للطبقات 
إقــرار  أجــل  من  النضال  يف  دورا  تلعب  أن 
النضالي  التأهيل  لكن   دميقراطي.  نظام 
يف  بالتقدم  أساسا  مرتبط  الفئات  لهذه 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  إجنــاز 
ــذي  ــكــادحــني، هــذا الــتــقــدم ال ــوم ال ــم وع
العام  النضال  بتجذر  مرتبط  بــدوره  هو 
الدميقراطية  اجــل  مــن  املغربي  للشعب 

الوطني. والتحرر 

احلسني العنايت

فطبيعة 
االقتصاد التبعي 
الريعي المخزني 

يجعل المهن الحرة 
العليا تعاني من الزبونية 

والمحسوبية سواء 
فيما يتعلق بالظفر 

بالصفقات العمومية  
او باستمرارية 

استقاللية مهنها
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انتظارات الشعب ما بعد كورونا
ــة  ــام ع املـــغـــاربـــة  ــام  ــمـ ــتـ اهـ ــان  ــ كـ إذا 
فيروس  تداعيات  أخبار  على  منصب حاليا 
ببادنا  احلــيــاة  ــه  أوج كافة  وعلى  كــورونــا 
الباحثني  بعض  اهتمام  فإن   ، أسره  وبالعالم 
من  التعايف  بعد  ما  واقــع  بتصور  واملهتمني 
معطيات  حتليل  على  يرتكز  اجلائحة  هذه 
عمق  حلقت  الــتــي  والــتــغــيــرات  الــتــطــورات 
عليها  وما  لها  مبا  الفترة  هذه  خال  املجتمع 
سيناريوهات  للمستقبل  لوضع  محاولة  يف 
أو  جماعية   ، إما فردية  قناعات  على  مبنية 
ومصاحله .طبقية وبطبيعة  احلال   كل  حسب موقعه  
)غير  عام  منظور  من  ذلك  تناولنا  وإذا 
فإننا  الطبقي(،  الصراع  مفهوم  على  مبني 
أن  من  على  يجمعون  املغاربة  معظم  جند 
الصحي  املباشرة  لفترة احلجر  النتائج  بني 
اجلماعي  اإلحــســاس  درجـــة  ــو  ه ــي  ــال احل
ألوجه  الــفــوري  للتغيير  امللحة  بالضرورة 
احلياة العامة ببادنا مبجرد التعايف من هذا 
االقتصادية،  األصعدة  جميع  الوباء  وعلى 
فترة  إن  والفكرية.  السياسية   ، االجتماعية 
تأمل  فترة  مبثابة  هو  هذا  الصحي  احلجر 
 " من  قاطبة  املغاربة  أوضــاع  إليه  آلت  فيما 
عام  شبه  اقتناع  ولــد  مما  شامل "   بلوكاج 
تصور  وضع  على  العمل  ثم  التفكير  بضرورة 
جديدة  مبادئ  على  مبنية  جديدة  حلياة 
تؤمن للجميع فرص أكثر لإلنتفاع من خيرات 
كرامته  املغربي  لإلنسان  يضمن  مبا  الباد 
مخاطر  أيــة  مــن  ويقيه  عيشه  لــه  ويــؤمــن 
دخل  حيث  حاليا  يجري  ما  عكس  مستقبا 
ساح  أدنى  بدون  شرسة  معركة  إلى  املغاربة 
بالتضحية  الرهان  ربح  على  العزمية  عدا  ما 
الطبقي "مكره أخاك ال بطل".التي شعارها عند اجلميع وكل حسب موقعه 
حــدوثــه أو  ــب  ــواج ال فالتغيير  وهــكــذا 
بعد  ما  مجتمع  يف  خلقه  املفروض  باألحرى 
بإكراهات  اكتووا  الذين  منظور  ومن  ـ  كورونا 
أن يشمل جميع  يجب  احلالية  ـ  الــطــوارئ 
امليادين بدءا  بامليدان االقتصادي  الذي هو 
يف أمس احلاجة ألسس جديدة تؤمن بأن ال 
مجال ألي تقدم اقتصادي فعلي ببادنا دون 
الظخمة  البشرية  املؤهات  االعتماد  على 
وبطبيعة  محليا  املتاحة  املتنوعة  والثروات 
وبالتأكيد  وأيضا  العلمي  البحث  على  احلال 
على تفعيل القوانني وتأهيلها أكثر ، ومواكبة 
ثم  والــكــفــاءة  الشفافية  باعتماد  لــذلــك 
احملاسبة . وبطبيعة احلال فهذا لن يتأتى ولن 
بالتخلي  عن  سوى  النجاح  فرص  له  تتوفر 
ــي و االنــصــيــاع األعــمــى  ــكــل ال االرتـــبـــاط 
ولتوصياتها  الــدولــيــة  املالية  للمؤسسات 
والشركات  املؤسسات  ملصالح  وكذا  وأوامرها 
العظمى  واخلدماتية  والتجارية  الصناعية 
باالمبريالية  خصوصا  منها  واملــرتــبــطــة 
السبب  تعد  التي  واألمريكية  الفرنسية 
جمعاء  البشرية  تعيشه  مــا  يف  الرئيسي 
االقتصاد  وأوبئة.    على  تقتيل  من  حاليا 
اقتصادا  يصبح  حتى  يتغير  أن  املــغــربــي 
وطنيا مستقا يف اختياراته ويف قراراته وأن 
الثروة  ألن  فأكثر  أكثر  املواطنة  روح  يكتسب 
لتحديد  الرئيسي  السند  هــي  البشرية 
وإشراكها  تأهيلها  يلزم  مما  بلد  أي  مستقبل 
مراحل  جميع  يف  احلاسم  دورها  تقدير  عبر 
يف  بحقها  واإلقــــرار  االقــتــصــاديــة  ــدورة  ــ ال

الوطني  االقــتــصــاد  على   . الــكــرمي  العيش 

املغربي أن يستند على القوانني املتضمنة يف 
املواثيق والتشريعات الدولية سواء يف مجال 
احترام   ، اجلـــودة  معايير   ، الشغل  قــانــون 
لالتزمات  وميتثل  يطبق  وأن   .  .  .  ، البيئة 
من  التحمات  دفاتير  يف  املسطرة  والبنود 
احترام حقوق العمال ، املساواة بني اجلنسني 
، دفع الضرائب ، االبتعاد عن االحتكار ، عدم 
اقتصاد  جترمي   ، واملــال  السلطة  بني  اجلمع 
يف  املــشــروطــة  غير  ــذا  املساهمة  الــريــع  وك

النفقات الناجتة عن الكوارث الطارئة . . .
أما من الناحية االجتماعية ، فمن خال 
الصحية  الطوارئ  فترة  من  للجميع  تبني  ما 
حاجة  يف  املغربي  املجتمع  أن  هو   ، احلالية 
مجمل  خلخلة  إلى  مزايدات  وبــدون  ملحة 
العقود  يف  املغاربة  عليها  تربى  التي  العادات 
من  ــال  ن الـــذي  اجلــشــع  قبيل  مــن  ــرة  األخــي
املال  على  التهافت  يف  سواء  املغاربة  إنسانية 
الكماليات  ومختلف   .  . امللبس  .   ، املأكل   ،
والتكافل  أو  التآزر  على  األنانية  غلبت  حتى 
وخصوصا  الفاحش  اإلثــراء  وراء  السعي  يف 
سبل  ضاقت  أن  إلى  القانونية  غير  بالطرق 
بل  املجتمع  ــن  م عــريــضــة  بــفــئــات  الــعــيــش 
خيرات  من  االنتفاع  يف  حقها  من  وحرمت 
الفقر  عتبة  حتت  تعيش  فأصبحت  الباد 
ـ  وخطير  صــارخ  وبشكل  اتضح حاليا  وقد   .
جشع  ـ  االقتصاد  عجلة  توقف  مع  مبــوازاة 
أغلب  وجد  حينما  الشركات  واملعامل  أرباب 
نتيجة  للضياع  عــرضــة  أنفسهم  الــعــمــال 
دفاتير  مبحتويات  الباطرونا  التزام  عــدم 
 ، الشغيلة  حــقــوق  مــجــال  الــتــحــمــات  يف 
هي  املختصة  السلطات  أن  ــذه  ه واحلــالــة 
ويحسب   . الوضعية  هذه  عن  األول  املسؤول 
لوباء كورونا فضل تعرية واقع الشغل ببادنا 
على  دقيق  وبشكل  األصبع  وضعت  أنها  ذلك 
املتعلقة  والدقيقة  احلقيقية  اإلحصائيات 
مبدى تنصل الباطرونا وتهربها من التزاماتها 
جتاه العمال . وبنفس املناسبة عرت ضخامة 
ببادنا  احملرومني  وجحافل  العاطلني  أعداد 
)إلى درجة أن الدولة ستجد نفسها بالتأكيد 
متطلبات  تلبية  محاصرة بإلزامية  عاجزة / 
هؤالء الذين ال دخل لهم بتاتا والذين طاملا 

الرسمية  ضمن  حشرتهم  اإلحــصــائــيــات 

ــاع غــيــر املــهــيــكــل بـــل األخـــطـــر من  ــط ــق ال
!؟(.  النشيطة  ذلك ضمن الفئة 

فأقل   ، دائما  االجتماعي  املستوى  وعلى 
التعليمي  امليدانني  عــن  يقال  أن  ميكن  مــا 
العجلتني  ــان  ــك ــش ي كــونــهــمــا  ــي  ــح ــص وال
متوازي  وبشكل  بدونهما  التي  املعطوبتني 
مزعوم  تقدم  ألي  طائلة  هناك  تكون  لن 
امللح  فاملطلب  الــبــاب  ــذا  ه ويف   . بــادنــا  يف 
ــال وسائل  ــدن أغــلــب املــغــاربــة مــن خ مــن ل
النظر  إعادة  ليس  هو  االجتماعي  التواصل 
فحسب  للخواص  القطاعني  تفويت  شكل  يف 
خوصصتهما.  عــن  الــفــوري  الــتــراجــع  بــل   ،
ومصيريني  بــل  حــيــويــني  قطاعيني  فهما 
وخلق  بالباد  يصبو  للرقي  مجتمع  لكل 
بتعبير  اجلميع  ويحضن  للجميع  يسع  وطن 
البحث  على  مبنيني  يكونان  ميدانان   . أدق 
النزاهة  على  قبله  ثــم  ــيء  ش وال  العلمي 
فالظرفية  احلقة.  واملواطنة  واملصداقية 
عموما  املغربية  املدرسة  بأن  بينت  احلالية 
األمية  من  عريضة  تعاني  فئات  أنتجت  قد 
تروجه  ما  بدليل  النقد  حاسة  تعطيل  ومن 
عبر  للجائحة  تفسيرها  يف  غيبية  أفكار  من 
املغلفـــني  بالفكر  للدجالني  الكلمة  إعطاء 
أصحاب  لــدن  من  املغفلـــني  أو  و/  األصولي 
ميدان  زال  ال  جهته  ومن   . الوصولي  الفكر 
جائحة  كل  يف  املسؤولون  فيه  يعول  الصحة 
مختلف  مــجــهــودات  عــلــى  الــشــعــب  تصيب 
العمومية  باملستشفيات  الصحية  األطقم 
املجهزة  والغير  العدد  )القليلة  بــاألســاس 
اخلصوصية  مستبعدين املصحات  ــا(  وكأنها تعيش يف كوكب آخر.أص
أنه  على  التأكيد  وجب  ذلك  على  وبناء 
ورشــان  امليدانني  هذين  جعل  من  مناص  ال 
أساسيان للتغيير اجلذري مبجرد جتاوز هذه 
الكامل يف  احملنة وذلك حتى يؤديان دورهما 
بناء بلد متقدم  بشعب راق  متضامن ومبدع 
، يؤمن ويعمل بالبحث العلمي وبروح وطنية 
 , العامة قبل الشخصية  .تسود فيها املصلحة  استهتارا بعقول الناس وصحتهم  فكفانا 
ومـــن فــضــائــل احلــجــر الــصــحــي الــراهــن 
االجتماعي  اكتشاف  املستوى  على  كذلك 

القاتلة  اآلفـــات  مــن  مجموعة  أن  املــغــاربــة 
األنظار  عن  غابت  قد  املجتمع  يف  السائدة 
لم  أنها  على  يقينا  بل  انطباعا  يعطي  مما 
جتاهها  املسؤولني  المباالة  نتيجة  إال  تكن 
بني  انتشارها  يف  ساهم  مما  بدونه  أو  بقصد 
واالجتماعية  العمرية  الــفــئــات  مختلف 
اجلرمية   ، السرقة   ، املخدرات  رأسها  وعلى 
 … االحتكار   ، الدعارة   ، الديني  التطرف   ،
سياسة  نتيجة  فذلك  بقصد  نقول  وحينما 
بدورها  املترتبة  الفاشلة  والتشغيل  التعليم 
عــلــى الــســيــاســة والــتــدابــيــر االقــتــصــاديــة 
أنتجت  والتي  ببادنا  املتبعة  واالجتماعية 
جحافل من العاطلني واحملرومني دون أن تصل 
يف أغلب األحيان  إلى حتقيق ما سطرته لها 

من نوايا وأهداف وأرقام. 
املغاربة  أنتجه  الــذي  الغزير  السيل  إن 
ــي مـــن نكت  ــح ــص ال ــال فــتــرة احلــجــر  ــ خ
من  واحد  آن    يف  تخلو  ال  التي  ومستملحات 
باب  التحسر  من  وذلــك  السخرية  و  الهزل 
يكون  أن  له  أريد  الذي  البلد  هذا  واقع  على 
احملظوظني  التي  من  قليلة  فئة  خدمة  يف 
على  وتسلط  وفساد  وبــذخ  نعيم  يف  تعيش 
تعيش  الشعب التي  مــن  األغلبية  حساب 
الطبقة  املــتــوســطــة،  العاملة ، عموم الكادحني واحملرومني(.بــالــفــتــات  )الــطــبــقــة 
بناءه  املفروض  الوطني  االقتصاد  على 
للجميع  يؤمن  أن  مستقبا  املغاربة  لدن  من 
تأمني  خال  من  وذلك  الكرمي  العيش  فرص 
املنظمة  القوانني  احترام  مع  للجميع  الشغل 
على  مجاني موحد مرتكز  وطني  تعليم   ، له 
يؤمن  عمومي  صحي  مجال   ، العلمي  البحث 
 ، والــعــاج  التطبيب  ــرص  ف نفس  للجميع 
مغربي  ألي  يحفظ  الـــذي  الــائــق  السكن 

إنسانيته . . .  
املغاربة  تدوينات  أغلب  أن  هي  واخلاصة 
التغيير  بحتمية  ضمنيا  أو  علنا  تــنــادي 
لهذه  األوضاع وكأنها بذلك تنتظر  من يحن 
اجلائحات  من  إخراجها  على  ويعمل  عليها 
أغلب  أن  هــو  احلــال  وواقـــع   . تازمها  التي 
 ، الزبونية   ، االتكالية  على  تربوا  املغاربة 
التي  املمارسات  وهــي  الريع / الصدقات … 
يجب اإلقاع عنها يف مرحلة أولى مع العمل 
الكفيلة  بتجاوز  الصيغ  على  البحث  التي تتكبدها.على  املعانات  مختلف 
مسبباتها  وفهم  باملعانات  الوعي  ولعل 
الصراع  مفهوم  على  مرتكز  منطقي  بشكل 
االنحياز  بتحقيق  الكفيل  هو  الذي  الطبقي 
هو  وذلك   ( حزب  أو  نقابة   ، جمعية  أية  إلى 
بشرط  ولكن  املغاربة ! (  عند  شــيء  أسهل 
الطبقة  لهموم  حاملة  الهيأة  هذه  تكون  أن 
بدورها  ومؤمنة  الكادحني  وعموم  العاملة 
ومتكينهم  هؤالء  تأطير  يف  املؤقت  املرحلي 
والنضال  االستقطاب   ، التوعية  أدوات  من 
حزبهـم  قــيــادة  لتسلمهم  مهمة  متهيدا 
وعموم  العاملة  املستقـل  " حزب الطبقة 
فيه  نظام  تتحقق  بناء  الكادحني " من أجل 
االجتماعية  والــعــدالــة  الكرامة   ، احلــريــة 
اشتراكي  نظام  بناء  أفق  يف  وذلــك  للجميع 
ــال اإلنـــســـان ألخــيــه  ــغ ــت يــنــتــفــي فــيــه اس

اإلنسان.   
، بل علمني كيف أصطادها « .وصدق املثل الصيني : » ال تعطيني سمكة 

سعيد أوحماد
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جائحة كورونا فيروس :
أساليب مواجهة متباينة البعض منها متذبذب متهافت

بجائحة  محاصرة  نفسها  البشرية  وجدت 
الصحي  احلجر  يف  للدخول  فاضطرت  كورونا 
مــوازاة  القاتل.  الفيروس  من"لسعات"  لتنجو 
بذلك يتم إغراقها يف سيل من األخبار الزائفة 
ما  الهلع،  نشر  و  التهويل  هدفها  املفزعة  و 
املقاومة.  على  الناس  قدرة  على  سلبا  انعكس 
ــو فضح  يف حلــظــة حــرجــة كــهــذه املــطــلــوب ه
بخصوص  جديتها  لعدم  الرأسمالية  األنظمة 
األنظمة  هذه  فتهاون  الصحية.  األزمة  تدبير 
السياسية  االختيارات  تفضحه  واقعا  أصبح 
الفاشلة التي قوضت املرفق الصحي العمومي و 
الازمة و عدم  التدابير  اتخاذ  التباطؤ يف  كذا 
بداية  املطلوبة  باجلدية  الوباء  مع  التعامل 

ظهوره.

ملواجهة  املتخذة  للتدابير  التطرق  سنحاول 
التدابير  هذه  احلكومات،  طرف  من  اجلائحة 
التي صنفناها إلى إستراتيجيتني. إستراتيجية 
دول روسيا، فنزويا و كوبا بزعامة الصني، التي 
جعلت هدفها األساسي هو احلفاظ على حياة 
الضرورية  القبلية  التدابير  فإتخدت  الناس، 
ملواجهة األزمة محليا، كما بادرت بدعم الدول 
اإلستراتيجية  الوباء.  احتواء  يف  عانت  التي 
القطب األطلسي وهي  التي تبناها  الثانية هي 
امللثوسية،  مــن  متتاح  مرتبكة  إستراتيجية 
صرح متبنيها باستعدادهم لتقدمي مواطنيهم 
قربانا حلماية " النسيج االقتصادي الوطني".

1 - إستراتيجية مجموعة الصني و فنزويا
هذا  تبناها  التي  لإلستراتيجية  سنتطرق 
القطب بالتوقف عند جتربتي الصني الشعبية 
تعافت  معلوم،  هــو  كما  فالصني  فــنــزويــا.  و 
االقتصادي  نشاطها  أن  رغــم  الوباء  من  اآلن 
من  لفترة  بالكامل  شــل  "هــوبــي"  مبحافظة 
الزمن. استطاعت، بكيفية ناجعة و شفافة، أن 
بفضل  وجيز  ظرف  يف  الوباء  انتشار  من  حتد 
نظامها الصحي املؤهل و املتاح للجميع و كذلك 
بفضل التوعية و التواصل املستمر مع السكان. 
فرضت  و  الشامل  الصحي  احلجر  تبنت  لقد 
احلماية الفردية املناسبة على السكان و قامت 

بالفحوصات الطبية بشكل واسع.

أواخــر  للمرض  حالة  أول  بالصني  ظهرت 
تكلفت  االنتشار،  يف  الوباء  أخــد  وملــا  نوفمبر 
فدعت  األزمـــة،  بتدبير  املــركــزيــة  احلكومة 
الصحي.  احلجر  الــتــزام  إلــى  ســاكــنــة"ووهــان" 
املراكز  اكبر  من  واحد  بناء  مت  الفترة  هذه  يف 
اإلستشفائية املختصة يف معاجلة كوفيد19-. 
الدولية  الصحة  منظمة  بعثت  األثناء  هذا  يف 
فصرح  الــصــني  إلـــى  طبية  بلجنة   )OMS(
املشرف عليها، نهاية مهمته، بان اإلستراتيجية 
إستراتيجية  الصينية  احلكومة  تبنتها  التي 
من  تنهال  املتبعة  اإلستراتيجية  منوذجية. 
حيث  ل1949  ترجع  عريقة  صينية  ثقافة 
هي  شعبية،  جلــانــا  الشيوعي  احلـــزب  انــشــأ 
بتوزيع  تقوم  اليوم،  حتى  العمل  يف  مستمرة 
ظهور  مع  بالقرى.  و  باملدن  االجتماعي  الدعم 
السكان  لذا  احلــرارة  بقياس  تكلفت  الفيروس 
عند الدخول أو اخلروج من األحياء و العمارات، 

و بإيصال املعلومات عن املرض و املصابني .

 SRAS "" أزمــة  من  كذلك  الصني  استفادت 
سكان  بوضع  صارمة  تدابير  فتبنت   ،2002
عبئت  و  الصحي  احلجر  يف  "هوبي"  محافظة 
املعدات  من  مكنتهم  مختصة  طبية  طواقم 

حاالت  لتتبع  والكافية  الضرورية  والتجهيزات 
قد  الــصــني  تــكــون  هــكــذا  بــالــعــدوى.  املصابني 
جسدت قولة ماو تسي تونغ ابان احلرب الكورية 
الذي أكد انه باإلمكان تعبئة كل الشعب و إيقاع 

الهزمية بأي عدو مهما كانت طبيعته و قوته.

جائحة  تواجه  فهي  فنزويا،  بخصوص 

"كوفيد19-" كما تعاني أيضا من حصار إجرامي 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  عليها  تفرضه 
مت  ــة  ــرج احل اللحظة  هـــذه  يف  حــلــفــائــهــا.   و 
 )FMI( إخبارهامن طرف صندوق النقد الدولي
الذي طالبت  املالي  الدعم  لن تستفيد من  أنها 
بتعبئة  الدولة  قامت  احلصار  هذا  ضل  يف  به. 
احلفاظ  تهدف  تدابير  وتبنت  إمكانياتها  كل 
على صحة مواطنيها بالرغم من احلصار الذي 
من  ستمكنها  التي  النفط  عائدات  من  حرمها 

التزود باألدوية و املعدات الطبية و غيره.

مواجهة  أن  الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس  تــأكــد 
مبثابة  تــكــون  لــن  احلــالــيــة  الصحية  ــة  األزمـ
حالة  بإعان  الوباء،  انتشار  قبل  فقام  نزهة، 
كما  الصحي،  احلجر  وطبق  بالباد  الطوارئ 
اجليش  العمومية.  األمــاكــن  كل  بإغاق  أمــر 
الوطني الفنزويلي بدوره قام، يف األيام األولى 
املــدن  شـــوارع  بتعقيم  التطوعي،  احلجر  مــن 
بعد  أسبوع  العمومية.  النقل  وسائل  و  الكبرى 
الرئيس  أعلن  االحــتــرازيــة،  ــراءات  اإلجـ هــذه 
املواطنني  بدعم  تتعلق  جديدة  إجــراءات  عن 
مبنع  الكراء،  أداء  من  والتجار  السكان  بإعفاء 
فواتير  تأدية  من  باإلعفاء   ، للعمال  طرد  أي 
واسع  نطاق  على  وبالتوزيع  الكهرباء  و  ــاء  امل
للشركات  الــقــروض  وتقدمي  الغذائي  للدعم 
التي تعمل يف ميدان الصحة و النظافة و كذلك 
احلجر  فنزويا  طبقت  هكذا  للصيدليات. 
الصحي و قامت يف نفس الوقت بتقدمي الدعم 
بالفحوصات  للقيام  األطباء  وعبئت  للسكان 

الطبية الواسعة و بتتبع حاالت املصابني.

تبنت فنزويا إستراتيجية ناجعة ساعدها 
الشعبية  املنظمات  مــن  شبكة  تطبيقها  يف 
كما  للسكان  مجانا  وزعتها  و  الكمامات  وفــرت 
الدعم ونقل  تولت تتبع حالة املصابني وتوزيع 
تكون  هكذا  الوباء.  حول  للمواطنني  املعلومات 
مخالفة  بفنزويا  الصحي  احلــجــر  جتــربــة 
فالعاقات  االمبريالية.  بالدول  ملثيلتها  متاما 
االجتماعية و التدبير اجلماعي لازمة ساعد 
ينخرطون  هؤالء  جعل  و  املواطنني  تعبئة  يف 

طواعية يف محاربة اجلائحة.

1 - ملثوسية القطب األطلسي

احللف  يقوم  فيروس،  كورونا  أزمــة  عز  يف 
مسبوقة  غير  عسكرية  بتداريب  األطلسي 
االقتصادية  حربها  يف  أمريكا  استمرت  كما 
تخفيض  وأعــلــنــت  ــة،  ــ دول  39 ــد  ض اجلــائــرة 

إنها  العاملية.  املالية ملنظمة الصحة  مساهماتها 
وسنحاول  األطلسية  العدوانية  اإلستراتيجية 
للتدابير  التطرق  خــال  مــن  مامحها  إبـــراز 
ملعاجلة  فرنسا  و  أمريكا  ــرف  ط مــن  املتخذة 

األزمة الصحية احلالية .

ارتفاعا  تعرف  الوباء،  بؤرة  اآلن  هي  أمريكا 
بسبب  واملــتــوفــني  املصابني  بخصوص  مهوال 
الصحة  منظمة  تصنيف  غـــداة  الــفــيــروس. 
للبشرية،  مهدد  بجائحة  كورونا  وباء  العاملية 
ــتــظــار طــويــل، اضــطــرت احلــكــومــة  ــد ان ــع وب
للوباء  السريع  االنتشار  مع  التعامل  األمريكية 
االهتمام  فتراجع  الوقائية،  التدابير  باتخاذ 
الدميقراطي  للحزب  التمهيدية  باالنتخابات 
كما مت حضر التجمعات و توقفت معظم وسائل 
النقل. وبخصوص تخلف اإلعام الرسمي عن 
"واشنطن  أرجعتها  فقد  الطوارئ  حالة  إعان 
بوسط" لكون الرئيس أسند مثل هذه القرارات 
التي  هي  اللجنة  هذه  مختصة.  علمية  للجنة 
"ترامب"  ابنة  زوج  كوشنير"  "جاريد  يترأسها 

وهو شخص غير مؤهل و ال تخصص له.

بكثير  الوباء  مع  تعاملت  األمريكية  اإلدارة 
الطبية  التهور، فرفضت إجراء االختبارات  من 
على السكان كما حرمتهم من الكمامات واملعدات 
الطوارئ  الوقائية. بعد إعانها "حالة  الطبية 
الوطنية" لم تخصص احلكومة إال أمواال قليلة 
وعكس  للعطالة،  و  املرض  النعكاسات  للتصدي 
ذلك قدمت دعما ماليا مهما للشركات واالبناك 
ــواق  أس ــم  دع بــهــدف  الــفــائــدة  سعر  وخفضت 
األسهم. ملا أحست بغضب عامة األمريكني نظرا 
قامت  املجهول  ومصيرهم  املزرية  ألوضاعهم 
باعتماد  األغنياء  طبقة  حلماية  باالستعداد 
أوردت  اإلطــار  هــذا  يف  ديكتاتورية.  أساليب 
وضعت  األمريكية  اإلدارة  أن   "  Newsweek"
آية  وقمع  العرفية  األحــكــام  لتطبيق  خطة 
معارضة حاملا يكون الرئيس و معاونيه عاجزين 

عن القيام مبهامهم .

حماية  يف  برغبته  "تــرامــب"  صــرح  لقد 
ووجد  ذلــك  كلفه  مهما  األمريكي  االقتصاد 

احملافظني  من  منه  املقربني  لذا  صدا  خطابه 
األزمة  السن يف ضل  الذين يعتبرون موت كبار 
الصحية احلالية شرا البد منه لتفادي الكساد 
الطبية  املــعــدات  إنــتــاج  فعوض  االقــتــصــادي. 
بقطاع  العاملني  حلماية  الكافية  والوقائية 
احلاكمة  األمريكية  الطبقة  تقوم  الصحة، 
يف  األمـــوال  ــخ  وض للشركات  الــدعــم  بتقدمي 
للتضحية  وتستعد  األسهم  ــواق  وأس االبناك 
بجزء من األمريكني و قمع أي معارضة ستقاوم 

هذه االختيارات.

فرنسا  تبنت  الصحية،  األزمـــة  لتدبير 
احلجر  مــن  فبالرغم  قــاتــلــة.  إستراتيجية 
الــصــحــي، قــامــت احلــكــومــة بــإيــعــاز مــن لوبي 
املأجورين  بإرغام   )MEDEF( الكبرى الشركات 
العمل من دون متكينهم من وسائل تقيهم  على 
ال  الفرنسية  الرئاسة  فحسب  الــعــدوى.  مــن 
ينبغي لدورة االقتصاد أن تتوقف الن األولوية 
يف هذه الفترة هي حتصني املؤسسات اإلنتاجية 
ــة الصحية  مــن اإلفـــاس. هــكــذا تــكــون األزمـ
ماكرون  للرئيس  فرصة  منحت  قد  احلالية 
املتقاعدين  من  احملتجني  من  الشوارع  إلخاء 
يف  واالســتــمــرار  الصفراء  السترات  وأصــحــاب 
استغل  الــهــدامــة.  النيوليبرالية  سياساته 
الــطــوارئ  ــون  ــان "ق مــشــروع  لتقدمي  اللحظة 
أيضا  بل  فحسب  كورونا  حملاربة  ال  الصحية" 
سيسمح  هــذا  القانون  العاملة.  الطبقة  ضد 
األسبوعية  العمل  ساعات  بتمديد  للباطرونا 
 6 اختيار  على  العمال  إرغام  مع  ساعة   60 إلى 
احلجري  فترة  يف  السنوية  عطلتهم  من  أيــام 
الصحي و كذا متديد ساعات العمل اليومية مبا 

يف ذلك يوم األحد.

للفرنسيني  وجهه  خطاب  يف  الرئيس  صرح 
أن الباد يف حرب، غير انه لم يتخذ التدابير 
الازمة حلماية اجليوش التي دفع بها للمعركة. 
وملا  الوباء،  بخطورة  علمه  رغم  كثيرا  تباطأ 
سياساته  نتائج  انكشفت  التنفيذ  يف  ــرع  ش
منظومة  بتقويض  عجلت  التي  النيوليبرالية 
االختبارات  غياب  ففي  العمومية.  الصحة 
وجد  للسكان،  واملكثفة  اجلماعية  الطبية 
مرغمني  أنفسهم  الصحة  بقطاع  العاملون 
املستشفيات  يف  املــصــابــني  مــن  جـــزء  بــقــبــول 
بالتزام  اخلــطــيــرة"  الغير  "احلـــاالت  ــوة  ودعـ
األسرة  لقلة  نظرا  مبنازلهم.  الصحي  احلجر 
باملستشفيات ببعض اجلهات، يتم نقل احلاالت 
احلرجة من جهة إلى أخرى، و لتدارك النقص 
االستعانة  متت  الصحي،  بالقطاع  العاملني  يف 
العسكريني.  باألطباء  و  الطب  كليات  بطلبة 
الوقاية  وسائل  التجهيزات  أيضا  طال  النقص 
عدد  يف  ارتفاع  هذا  عن  فترتب  األدويــة،  وكذا 
ــدد من  ــام ع ــاك ق ــب ــذا االرت الــوفــيــات. أمــام ه
بالتهاون  احلكومة  من  أعضاء  باتهام  األطباء 
خلطر  الفرنسيني  حياة  تعريض  و  االرجتــال  و 

داهم .

التهور  و  االرجتــال  ينكشف  يوم  بعد  يوما 
الذي يطبع معاجلة حكام األنظمة الرأسمالية 
الغير  الوضعية  هذه  املستجد.  كورونا  ألزمــة 
براغماتية  سياسات  عن  متخضت  املسبوقة 
ترفض  تافهة  أطلسية  لنخب  انتخابوية 
تعبئة اإلمكانيات الضرورية والكافية الحتواء 
السهر  هو  يحركها  ما  كل  الن  ذلك  الفيروس، 
على سامة االقتصاد الرأسمالي و ليس حماية 

شعوبها. 

احلسني توباغة
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للقطاع  الوطنية  السكرتارية  عقدت 
اجتماعها  الدميقراطي  للنهج  النسائي 
أبريل   04 السبت  يــوم   الــعــادي   الــدوري 
جد  ــة  ــي ــامل ع ــة  ــي ــرف ظ ظـــل  يف  ــاري،  ــ ــ اجل
انتشار  البشرية   فيها  تواجه  استثنائية 
ــة الــتــي شــهــدهــا  ــئـ إحــــدى أخــطــر األوبـ
أودى  الـــذي  الــفــتــاك   covid19 الــعــالــم 
دفع  ممــا  األرواح،  أالف  عــشــرات  بحياة 
إجــراءات  تطبيق  إلــى  العالم  دول  معظم 
ــن خــطــورتــه .  احلــجــر الــصــحــي لــلــحــد م
السياسي  الوضع  ملميزات  حتليلها  وبعد 
للنساء،  العامة  ولألوضاع  ببادنا،  الراهن 
على  الــســلــبــيــة   ــار  ــ اآلث عــنــد  وقــوفــهــا  و 
صاحبه  وما   ، الكادحات  عموم  و  العامات 
الصحي  ــر  ــج احل إجـــــراءات  تــطــبــيــق  يف  
احلقيقي  الــوجــه  ــرزت  ــ ،أب ــاوزات  ــ جت مــن 
عمل  خلطة  وبلورتها  املخزن.  الستبداد 
الظرفية  للمستجدات  تستجيب  القطاع  
الوطنية  السكرتارية  تعلن   ، الدقيقة 

: يلي  ما  العام  للرأي 

الــســائــدة  الطبقية  الــكــثــلــة  حتــمــل   –
الباد،  خلــيــرات  واملستنزفة  املستفيدة 
مسؤوليتهما  لكامل  املخزنية  ولــلــدولــة 
على  كورونا  جائحة  ألعباء  التصدي  يف 
بتوفير  وتطالب  واملــواطــنــات،  املواطنني 
أمن  مــن  املغربي  الشعب  حاجيات  كــافــة 
طبية وطمأنينة  ومــســتــلــزمــات  غــدائــي 

وأمان.

اجلسيمة   التضحيات  عاليا  حتيي   -
الصحة  قطاع  ملهني  الطبقية  للطواقم 
لتواجدهم  العالم  و  ببادنا،   ورجاال  نساء 
الوباء  ملواجهة  األمامية   اجلبهات  يف  /هن 
عن  نــاجتــة  صعبة،  جــد  عمل  ظـــروف  يف 
عن  الناجمة  التحتية  البنية  هشاشة 
الرامية  الطبقية  العمومية  السياسات 
إلـــى تــصــفــيــة الــقــطــاعــات االجــتــمــاعــيــة 

الصحة  قــطــاع  ــا  ــه رأس وعــلــى  األســاســيــة 
. لتعليم ا و

 ، الوطنية  الــســكــرتــاريــة  تعبر  وإذ   –
النساء  كــافــة   مــع  وتضامنها  دعمها  عــن 
ــات  ــام ــع ال مــقــدمــتــهــن  ويف  املــغــربــيــات 
الـــزراعـــيـــات والــصــنــاعــيــات وعـــامـــات 
وعامات  املتجوالت  والبائعات   ، البيوت 
آفة  جهة  من  يواجهن،  الائي   ، النظافة 
املخزن  واســتــبــداد  القهر،  الفقر،حرقة 
غطرسة   أخــرى   جهة  ومــن  احلــجــر،  زمــن 
من  للمزيد  وتعطشها  املتعفنة  الرأسمالية 
احلجر  وتدابير   إجراءات  متجاهلة  الربح 
ســواء  ــة،  ــرازي ــت واالح الــوقــائــيــة  الصحي 
عامات  نقل  ،كوضعية  العامات  نقل  يف 
ايت  اشتوكة  ضواحي   بأحد  الورد  ضيعات 
 ، الــطــوارئ  لقانون  سافر   خــرق  يف  باها،  
للخطر.)  وحياتهن  سامتهن  يعرض  مما 
الفاحية  املواد  تعئة  بضيعة  عاملة  وفاة 
تطالب   ، فإنها  أبريل(   27 يوم  بالعرائش 
ــة بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر األســاســيــة و  ــدول ال
من  العامات   وسامة  حلماية   الناجعة 
و  عملهن  مقرات  يف  كــورونــا  جائحة  أثــار 

تنقلهن. أثناء 

من  املــتــخــذة  اإلجــــراءات  أن  تعتبر   -
جائحة  تبعات  مــن  للحد  الــدولــة   طــرف 
ــح عــريــضــة من  ــرائ ــم تــشــمــل ش ل كــورونــا 
كافية  غير  أنها   كما  واملهمشات،  الكادحات 

أوضاعهن. وتردي  الفقر  من  حلمايتهن 

فاطمة   " الــرفــيــقــة   حــرمــان  تــديــن   -
للنهج  احمللية  الكتابة  عضوة  احلسناوي" 
ــا  من  ــاه ب ايـــت  ــي بــشــتــوكــة  ــراط ــق ــدمي ال
مصدر  عن  املسؤولة   وهي  اخلروج،  تصريح 
املخزن  انتقام  تعتبره  ما  وهو  عائلتها،  رزق 
الدميقراطي   النهج  ومناضات  مناضلي  من 
اجلماهيري. و  السياسي  نشاطهم  بسبب 

بــشــأن  ــد  ــدي ــش ال قــلــقــهــا  تــعــبــر عـــن   -
األسري  و  الزوجي  العنف  حــاالت  تنامي 
ــاع   ــ ــم األوضـ ــاق ــف ــام ت ــ ــد الـــنـــســـاء، أمـ ضـ
الفقيرة  لألسر  واالجتماعية  املعيشية 
متخلف  بقانون  العمل  ظل  يف  أصا،وكذا 
الذي    ، العنف"  من  النساء  حول"حماية 
و  احلقوقية  احلركة  مطالب  إلى  يرقى  ال 

. طية ا ميقر لد ا

عن  ــو  ــف ــع ــال ب ــي  ــم س ــا  مـ أن  تــعــتــبــر   -
الــســجــنــاء كـــإجـــراء لــلــحــد مــن خــطــورة 
ــا  املــســتــجــد، لــهــو ،  ــورونـ تــفــشــي وبـــاء كـ
على  لالتفاف  للنظام  بئيسة  محاولة  
والدميقراطية  احلقوقية  احلركة  مطالب 
أسياده  ــام  أم صــورتــه  ،ولتلميع  جهة  مــن 
سوى  العفو  لم يشمل   إذ  الدولي،  باملنتظم 
املــائــة( يف    7( حــوالــي  أي  سجني   6545
وتدين  بــبــادنــا.  السجناء  مجموع  مــن 
سجناء  سراح  إطاق  الدولة  إقصاء  بشدة 
بالسراح  مطالبتها  وتؤكد  والتعبير  الرأي 
ويف  السياسيني  املعتقلني  لكافة  الــفــوري 

الريف. حراك  معتقلي  مقدمتهم 

العاملية  احلملة  إلى  انضمامها  تعلن   -
احلركة  مكونات  ،وتدعو  االمبريالية  ضد 
والــدميــقــراطــيــة  واحلــقــوقــيــة  النسائية 
،موجهة  فيها  االنــخــراط  إلــى  بــبــادنــا 
للنساء  البطولية  للنضاالت  عالية  حتية 
والرأسمالية  اإلمبريالية  ضد  العالم  عبر 

والبطرياركا.

لــتــضــحــيــات  ــة  ــي ــال ع ــة  ــي حت تـــوجـــه   -
املعتقلني  بنات  و  زوجات  و  أمهات  وصمود 
حراك  معتقلي  مقدمتهم  يف   و  السياسيني 
لنضاالتهن  مساندتها  ــدد  وجت  ، الــريــف 
خاصة  أزواجهن  و  أبنائهن  سراح  أجل  من 
املتسمة  العصيبة  الــظــروف  هــذه  ظــل  يف 
ــاع احلــجــر  ــ ــاء كـــورونـــا وأوضـ ــ بــتــفــشــي وب

معاناتهن. من  زادت  التي  الصحي 

كل  يف  النساء  مع  تضامنها  عن  تعبر   -
كورونا  جائحة  يواجهن  وهن   العالم،  بقاع 
األسيرات  مواقعهن،  مختلف  من  فيروس  
االحــتــال  ســجــون  يف  الــفــلــســطــيــنــيــات 
القدرة  احلرب  ضحايا  النساء  الصهيوني، 
احلصار  ضحايا  والعراق  وسوريا  اليمن  يف 
والــبــرازيــل و  فــنــزويــا  ــي  يف  ــال ــري ــب االم
فيها  تــعــانــي  الــتــي  ــدان  ــبــل ال ــن  م غــيــرهــا 
احلاكمة،  األنظمة   استبداد  من  النساء 
والتدخل  اإلرهابية  احلركات  تغول  ومن 

اإلمبريالي.

النهج  مــنــاضــات  ــداد  ــع ــت اس ــد  ــؤك ت  -
إطار  يف  النضال  مواصلة    ، الدميقراطي 
هذه  ظل  يف  خاصة  االجتماعية   اجلبهة 
تراجعات  عنها  ستترتب  التي   ، الظرفية 
ــات الــعــامــات  ــب ــس ــت ــك خــطــيــرة عــلــى م
ــا تــدعــو الــقــطــاعــات  ــم والـــكـــادحـــات، ك
ملواصلة  اليسارية   للتنظيمات  النسائية 
تقويته  على  والعمل  الــوحــدوي  العمل 
يــســاري  نــســائــي  تنسيق  إلـــى  وتــطــويــره 
اإلمبريالية  ضد  النضال  من  يجعل  قوي 
والفساد  االســتــبــداد  وضــد  والرأسمالية 
يف  النساء  حقوق  أجل  من  للنضال  رافعة 
االجتماعية.  العدالة  وحلرية   املــســاواة 

االشتراكية. بدون  خاص  ال  أن  وتعتبر 

الوطنية  السكرتارية  فإن  األخير،  ويف 
الــدميــقــراطــي  للنهج  الــنــســائــي  لــلــقــطــاع 
للعائات  واملواساة  التعازي  بأحر  ،تتقدم 
الوباء  هــذا  بسب  أعــزاءهــا  فقدت  الــتــي  
وأن  للمصابني،   الشفاء  وتتمنى  الفتاك، 
اخلسائر   بأقل  اجلائحة  هذه  بادنا  جتتاز 
املغربي  الشعب  عامة  تدعو  كما   ، البشرية 

الصحي. احلجر  بإجراءات  التقييد 

املرأة املناضلة 

القطاع النسائي للنهج الدميقراطي يحذر من هشاشة التدابير الوقائية واالحترازية ويطالب بتوفير أشكال الدعم 
والوقاية للعامات الزراعيات والصناعيات وعموم الكادحات
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الكتب  جميع  أن  إلــى   أشير   البداية  يف  
ومواد املدونة تتضمن حقوقا للمرأة إلى جانب 
تخص  أخــرى  حقوقا  هناك  أن  كما  الرجل، 
وخصوصيتها  لطبيعتها  نظرا  فقط  املـــرأة 

تتضمنها 28 مادة وردت على الشكل التالي :

9 من الكتاب التمهيدي على  - نصت املادة 
مبا  ــَراء،  اأُلَجـ بني  التمييز  أنــواع  جميع  منع 

فيها التمييز بني اجلنسني.

على  األول  الكتاب  من   40 املــادة  ونصت   -
اجلنسي  التحرش  من  العاملة  املــرأة  حماية 
والتحريض على الفساد الذي قد تتعرض له 
من طرف املشغل أو رئيس املقاولة أو املؤسسة.

الشغل  مدونة  من  الثاني  الكتاب  أن  كما 
تضمن  األجير  وأجر  الشغل  بشروط  املتعلق 
املــرأة،  حقوق  حماية  على  تؤكد  مــواد  عدة 
الكتاب الذي  الثاني من هذا  الباب  وباألخص 
ومن   ،165 املــادة  إلى   152 املــادة  من  يبتدئ 

ضمن ما جاء فيه :

توقف  فترة  من  العاملة  املــرأة   استفادة   -
الــوالدة،  عند  أسبوعا   14 مدتها  العمل  عن 

كما نصت على ذلك املادة 154.

غير  عطلة  ــن  م ــادة  ــف ــت االس إمــكــانــيــة   -

مدفوعة األجر ملدة 12 شهرا لتربية مولودها 
املادة  ذلك  على  نصت  كما  املشغل،  مع  باتفاق 

.156

- إعطاؤها احلق يف االستفادة من ساعة يف 
اليوم مدفوعة األجر ل مدة 12 شهرا إلرضاع 

مولودها، كما نصت على ذلك املادة 161.

إال  ليا  واألحــداث  النساء  تشغيل  منع   -

تنظيمي  بنص  ُد  حُتــدَّ التي  االستثناءات  يف 
للمشغلني  املهنية  املنظمات  استشارة  بعد 
متثيا  األكثر  لألجراء  النقابية  واملنظمات 

الباب  مواد  تضمنتها  شروط  عدة  مراعاة  مع 
الرابع من الكتاب نفسه التي تبتدئ من املادة 

172 إلى املادة 178.

وقد صدر مرسومان يف هذا املوضوع؛ األول 
حتت رقم 2.04.568 حول حتديد الشروط 
يف  النساء  تشغيل  لتسهيل  توفرها  الواجب 
رقم 2.04.682  حتت  والثاني  ليلي،  شغل  أي 
على  املمنوعة  األشغال  الئحة  حتديد  حول 
األجيرات  والنساء  سنة   18 دون  ــداث  األح
اســتــشــارة  بــعــد  ذلـــك  مت  وقـــد   – املــعــاقــات 
مت  حيث  متثيا –  األكثر  النقابية  املنظمات 
يناير   3 بتاريخ  الرسمية  باجلريدة  نشرهما 

.2005

- منع النساء واألحداث من القيام بأعمال 
ال تأخذ بعني االعتبار قدرتهم على إجنازها 
تؤدى  التي  األشغال  أو  املقالع  يف  كاألشغال 
الباب  املناجم، كما نصت عليه مواد  أغوار  يف 
من  تبتدئ  التي  نفسه  الكتاب  من  اخلامس 

املادة 179 إلى املادة 183.

حقوق املرأة العاملة يف مدونة الشغل
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 الشباب 

الشبيبة املغربية والسياسات العمومية للدولة
 يف قطاعي الصحة والتعليم

باقي  كما  بادنا  جتتازها  التي  كوفيد19-  جائحة  إن 
عدة،  حقائق  كشفت  األخيرة،  الفترة  خال  العالم  دول 
الناس  حياة  يف  حيوية  قطاعات  أهمية  أبرزها  من  كــان 
كيف  شاهد  والكل  والتعليم  الصحة  قطاعي  رأسها  وعلى 
للبلدان  أو  املغربية  للدولة  سواء  الليبرالية  االختيارات  أن 
يف  كبير  بشكل  ساهمت  انها  كيف  )متقدمة(  تعتبر  التي 
للمصابني  الهائل  الكم  استيعاب  يف  الصحية  البنيات  عجز 
بالقطاع  يسمى  ما  أما  كوفيد19-،  املستجد  بالفيروس 
مع  تعاطيه  يف  كبيرة  جشاعة  أظهر  فقد  ببادنا  اخلاص 
الدولة  مطالبة  يف  متــادى  أنــه  بل  الوبائية  ــة  األزم هــذه 
الــذي  ــا"  ــورون "ك صــنــدوق  مداخيل  مــن  جــزء  بتخصيص 
اجلائحة،  لهذه  السلبية  األثــار  ملواجهة  الدولة  أحدثته 
يف  اخلاص  القطاع  على  للدولة  السخية  االمتيازات  رغم 
الدولة  تخلي  جراء  ثــروات  من  راكموه  وما  الصحة  مجال 
الصحية  الرعاية  توفير  وعن  االجتماعية  التزاماتها  عن 
العمومية للشعب وترك هذا األخير عرضة جلشع مافيات 

املصحات والعيادات اخلاصة.

   ما قيل وهو باملناسبة جد قليل يف حق قطاع الصحة 
ببادنا ينطبق على قطاع التعليم الذي لم يسلم هو األخر 
يف بادنا من خصخصة وتشريع للهشاشة وتطبيق العديد 
من  االستراتيجي  القطاع  لهذا  التصفوية  املخططات  من 
لـ23  املجيدة  االنتفاضة  بعد   1966 سنة  بنهيمة  مذهب 
مرتبطة  كانت  التي   1981 مرورا بإصاحات   ،1965 مارس 
سنة  حدود  ويف  بعدها  الهيكلي  التقومي  بسياسات  أساسا 
والتكوين"،  للتربية  الوطني  "امليثاق  سمي  ما  بدأ   1991

حقيقية  كوارث  إلى  أدى  والذي  االستعجالي"  و"البرنامج 
التعاقد''  ''قــانــون  مترير  إلــى  التعليم،وصوال  مجال  يف 
واالجـــراءات  التدابير  من  جــرا  وهلما  ــار''  اإلطـ و''قــانــون 
عن  "تعليما  وبهتانا  زورا  سمي  ما  أخرها  كان   ، االرجتالية 
الطوارئ  قانون  إصدار  عقب  الدراسة  توقف  بسبب  بعد'' 
الصحي ببادنا وهو ما زاد من هشاشة هذا القطاع وأدى إلى 
فوارق مهولة بني التاميذ والطلبة، بني من يتوفرون على 
يعيشون  من  وبني  وانترنيت  الكترونية  ولوحات  حواسيب 
الفقر واحلرمان وممن ال يجدون حتى ما يأكلون خصوصا 
الصحي  احلجر  بسبب  معيل  بــدون  بقيت  عوائلهم  وأن 
اللوجستيكبة  والوسائل  االنترنيت  على  التوفر  بالك  فما 

للتعلم عن بعد.

2 - نضاالت الشبيبة املغربية يف الدفاع عن عمومية 
قطاعي الصحة والتعليم

   إن جائحة كوفيد19- )كورونا( عرت ملن على عيونهم 
غشاوة واقع الهشاشة الذي تعانيه قطاعات مهمة يف حياة 
بالعناية  حتظى  أن  ــدر  األج من  كــان  قطاعات  املجتمع، 
االجتاه  يف  تذهب  ما  دائما  الدولة  اختيارات  لكن  الازمة 
املعاكس  ملصالح الشعب وجتتهد يف تطبيق إماءات صندوق 
وتخدم  أألخرى  اإلمبريالية  الدوائر  وباقي  الدولي  النقد 

الرأسمال األجنبي ونظيره احمللي املمخزن والتبعي .

إن نضاالت الشبيبة املغربية خصوصا يف قطاعي التعليم 
دقت  األخيرة  السنوات  الثاث  خال  األقل  على  والصحة 
أو  الصحية  سواء  املنظومة  إفاس  وأعلنت  اخلطر  ناقوس 
التعليمية ،ولنا يف نضاالت األساتذة املتعاقدون خير شاهد 
وااللتفاف  بل  مطالبهم  مع  التجاوب  يف  الدولة  تعنت  على 

يقبل  ال  استراتيجي  قطاع  يف  الهشاشة  وتشريع  حولها 
املقامرة مبستقبل أجيال وأجيال من املغاربة. هجوم الدولة 
الهشاشة  إدخــال  يف  فقط  يقتصر  لم  التعليم  قطاع  على 
مجانية  تصفية  إلى  تعداها  بل  ببادنا  التعليم  لقطاع 
التعليم عبر اقرار "قانون اإلطار17 51-'' املتعلق مبنظومة 
الى فرض  العلمي والذي يهدف  التربية والتكوين والبحث 
رسوم تسجيل على الطلبة، رغم رفض الفصائل الطابية 

الدميقراطية لهذا املخطط الطبقي.

واألسنان  والصيدلة  الطب  طلبة  معركة  كانت  كما     
سنة  2019 بقيادة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب ضد 
خصخصة قطاع التكوين الطبي ودعوتهم لتحسني ظروف 
املستشفيات  يف  له  يخضعون  الــذي  والتدريب  الــدراســة 
ضد  معركة  املــمــرضــون  الطلبة  ــاض  خ كما  اجلامعية. 
عرضهم  ما  وهو  املتعاقدين  األساتذة  خطى  على  التعاقد 
والطلبة  االساتذة  رفاقهم  باقي  شأن  شأنهم  رهيب  لقمع 
القطاع  تفويت  ضد  باألساس  كانت  معركتهم  األطــبــاء، 
وحتت  الدولة  تعمد  حيث  وللسماسرة،  للخواص  الصحي 
شعار "تشجيع االستثمار" فتح هذا القطاع احليوي ي وجه 
اخلواص إلنشاء معاهد للمهن التمريضية اخلاصة وإغراق 
الطبقات  أبناء  وحرمان  ممنوحة  بشواهد  الصحة  قطاع 

الشعبية من حقهم يف ولوج معاهد التكوين العمومي.

  كل هده كانت رسائل واضحة للشبيبة املغربية للدولة 
مفادها أن رهن قطاعني حيويني كالتعليم والصحة للقطاع 
اخلاص ومتلص الدولة من التزماتها اجتاهه سيشكل كارثة 
وخير  يــوم،  بعد  يومي  بامللموس  يتأكد  ما  وهو  حقيقية 
جائحة  ظل  ويف  املغربية  األسر  تعيشه  ما  ذلك  على  دليل 
القطاع اخلاص بالتعليم،  ابتزاز من طرف لوبي  كورونا من 
تعليم  إياف  أو  الشهرية  املستحقات  دفع  بني  يخيرونهم  إذ 

أبنائهم عن بعد.

3 - أولوياتنا وأولوياتهم

النجباء  التاميذ  مــن  وباعتبارها  املغربية  الــدولــة 
للرأسمال  الطيعة  وخدمتها  الــدولــي  النقد  لصندوق 
األجنبي واحمللي التبعي لم ولن تعير أي اهتمام للقطاعات 
اخلدمة  تصفية  يف  مستقبا  وستستمر  االجتماعية 
بطبيعة  مرتبطة  ألنها  القطاعات  هــذه  يف  العمومية 
على  يتوجب  بينما  والاشعبية،  الاوطنية  اختياراته 
الدميقراطي  الصف  على  احملسوبة  الشبيبية  الــقــوى 
تــروم  التي  الــنــضــاالت  مختلف  يف  االنــصــهــار  والشبيبي 
الدفاع القطاع العمومي ويجب طرح مبادرات لتوحيد هذه 
وترجمت  ملطالبها  االقتصادوي  الطابع  وجتاوز  النضاالت 
مطالبهم الى مطالب ذات بعد سياسي كطرح مسألة التأميم 
اخلارجي  الدين  مسألة  ــرح  وط اخلصخصة  مواجهة  يف 
أجل  من  والنضال  الدولية  الصناديق  لقرارات  والتبعية 

استقال القرار السياسي .

لقضايا  املنحازة  املكافحة  املغربية  الشبيبة  أولويات     
السلطة  أولويات  عن  جوهريا  تختلف  الشعبية  اجلماهير 
توحيد  على  العمل  يحتم  مــا  ــو  وه البلد،  يف  احلاكمة 
وهو  العام،  الشعبي  بالنضال  وربطها  الشبيبية  النضاالت 
النضاالت  تقود  دميقراطية  جبهة  بناء  دون  يتأتى  لن  ما 
ضد  العام  للنضال  خدمة  أوسع  آفاق  وتعطيها  الشبيبية 

املخزن وسياساته الاشعبية والادميقراطية.

 

ع. بدر
شبيبة النهج تطالب باحلرية 
الفورية للرفيق ياسني فات 

استغال  يف  املخزن  يستمر 
ــوارئ الــصــحــيــة  ــ ــط ــ حـــالـــة ال
ــعـــارضـــني  ــن املـ ــ ــام م ــقـ ــتـ لـــانـ
لــســيــاســاتــه الــطــبــقــيــة الــتــي 
الهاوية،  حلافة  الباد  أوصلت 
احملكمة  قضت  الصدد  هذا  يف 
االبــتــدائــيــة بــخــنــيــفــرة يــوم 
 ،2020 أبريل   6 االثنني  أمس 
فات  ياسني  املناضل  بسجن 

أربــعــة أشــهــر نــافــذة وغــرامــة 
. 1500درهم  مالية 

ياسني  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
ــوم  يـ ــه  ــالـ ــقـ ــتـ اعـ مت  فـــــات 
 2020 ــارس  ــ م  19 اخلــمــيــس 
قانون  استصدار  قبل  صباحا 
يوم  الصحية  الطوارىء  حالة 
شاب  ــو  وه  .2020 مـــارس   23

شبيبة  صــفــوف  يف  ــل  ــاض ــن م
واجلمعية  الدميقراطي  النهج 
ــوق االنــســان،  ــق املــغــربــيــة حل

ألسرته. ومعيل 

ــن  ــ ــة وم ــبـ ــيـ ــبـ ــشـ ــا كـ ــ ــنـ ــ انـ
ومسؤوليتنا  وعــيــنــا  منطلق 
ان  ــا  ــن ل ــق  ــب ــاه شــعــبــنــا س ــ جت
ــة  ــا مــنــذ بـــدايـــة األزمـ عــبــرن
ــا  ــن ــزام ــت ــن انــخــراطــنــا وال عـ
بـــالـــتـــدابـــيـــر االحـــتـــرازيـــة 
ــذة مــن  ــخـ ــتـ والـــوقـــائـــيـــة املـ
ولكن  املعنية،  اجلــهــات  طــرف 
من  ــا  ــذرن ح ــت  ــوق ال نــفــس  يف 
ــال هـــذه اإلجـــــراءات  ــغ ــت اس
من  لــانــتــقــام  االســتــثــنــائــيــة 
األزمــة  تصريف  او  املعارضني 

والعمال. الكادحني  على 

: سبق  ما  على  بناءا 

املبدئي  تضامننا  نعلن   •
ــرفــيــق  ــع ال والـــامـــشـــروط مـ
الصغيرة  وعائلته  فات  ياسني 

ورفيقاته. رفاقه  وكافة 

الرفيق  على  احلكم  نعتبر   •

مــســلــســل  يف  يـــدخـــل  يـــاســـني 
على  املسلط  واحلــصــار  القمع 
الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  شبيبة 
ــل الــقــوى الــدميــقــراطــيــة  وكـ
ــوات  ــ ــوى احلــيــة واألصـ ــقـ والـ

املعارضة. احلرة  واالقام 

املغربية  الــدولــة  نطالب   •
ــادة الــنــظــر  ــ ــإع ــ ــاء ب ــضـ ــقـ والـ
احلــكــم  هـــذا  يف  اســتــئــنــافــيــا 
ــا  ــن ــق ــي رف حــــق  يف  اجلــــائــــر 
كل  مـــن  بـــالـــبـــراءة  ومتــتــيــعــه 
إليه  املنسوبة  الواهية  التهم 
حساسية  االعتبار  بعني  اخدا 
بادنا  بها  متر  التي  الظرفية 
بتصفية  بتاتا  تسمح  ال  ألنها 
بهذه  مناضلينا  مع  احلسابات 

املخزنية. البوليسة  الطرق 

املدافعة  القوى  كل  ندعو   •
عــن حــقــوق اإلنــســان والــقــوى 
تكثيف  واحلية  الدميقراطية 
ــدوي وكـــل  ــ ــوحـ ــ ــال الـ ــضـ ــنـ الـ
ــل  ــن مـــن اج ــام ــض ــت أشـــكـــال ال
املعتقلني  ســراح  إطــاق  فــرض 

الرأي. ومعتقلي  السياسيني 
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

املفكر  يــعــرفــون  الــذيــن  هــم  املهتمني  مــن  قــلــة 
تشيرنيشيفسكي"       كافريلوفيتش  "نيكوال  الروسي 
عدة  يف  أبــدع  روســي  مفكر  فهو   ،)1828-1889(
النقد،   ، القصة   ، الرواية   ، كالفلسفة   ، مجاالت 
الكبار  املناضلني  من  انه  كما  والترجمة.  الصحافة 
القيصرية، حيث قضى يف سجونها  تاريخ روسيا  يف 
وأنشطته  وأفكاره  آراءه  بسبب  سنة   20 يفوق  ما 
باإلقامة   1864 سنة  عليه  حكم  فقد  الثورية، 

. 1889 اجلبرية يف سيبيريا إلى وفاته سنة 

أبدعه  ما  أروع  من  العمل؟"  "مــا  ــة  رواي تعتبر 
خمس  قرأها  لينني  أن  ويشاع  "تشيرنيشيفسكي"، 
ورمبا  بها،  إعجابه  بقوة  ــد،  واح صيف  يف  مــرات 
يعتبر هذا العمل األدبي من األسباب الغير املباشرة  
الفكرية  أعماله  أهــم  إحــدى   – لينني   – لتأليفه 
"ما   : "تشيرنيشيفسكي"  رواية  عنوان  لها  مقتبسا 

العمل؟"

ــه  خــال مـــن  أراد  اإلبــــداعــــي  الــعــمــل  هــــذا 
الثوري  لإلنسان  صورة  رسم  "تشيرنيشيفسكي"  
خال  من  الــروســي،  املجتمع  يف  املنشود  اجلديد 
ــن. فكل  ــري ــاآلخ ب ــه وعــاقــتــه  ــف ــواق أفـــكـــاره وم
ولو  املنحى  نفس  تنحو  الــروايــة  هــذه  شخصيات 

. مختلفة  بتمظهرات 

الــذي  لــوبــاخــوف"  "دميــيــتــري  ــة  ــرواي ال فبطل 
"فيرا  يحرر  كي  روسيا  يف  انتحر  قد  انــه  تظاهر 
املشبوهة  املجتمع   نظرة  من  صديقته  بافلوفنا" 
يف  لكنه  املتحررة،  العاقة  هــذه  جــراء  من  إليها 
إلى  العودة  من  ومتكن  أمريكا،  إلى  هاجر  الواقع 
لشركة  ممثا  وباعتباره  مستعار  اسم  حتت  روسيا 
األغنياء  احد  من  مصنع  بشراء  ويقوم   ، بريطانية 
أوسع  الكاتب  خيال  ان  كما  ابنته،  ويتزوج  الروس 
ذو  "لــوبــاخــوف"  البطل  متكن  فقد   ، يتصور  مما 
وصديقته  زوجته  مع  يعيش  ان  املستعار  االســم 

بافلوفنا"وزوجها يف بيت واحد !! "فيرا  القدمية 

جديدة  اجتماعية  عاقات  إلى  يطمح  فالكاتب 
مع  والقطع  االيجابية  و  بالعمق  تتميز  البشر  بني 

الروسي آنذاك. السائدة يف املجتمع  العاقات 

كما أن "فيرا بافلوفنا" فتاة روسية غير تقليدية 
، والتي هربت من بيت األسرة )بعد انتحار ـ هجرة 
تزويجها،سعت  والديها  قــررا  أن  بعد  لوباخوف( 
"فيرا" من خطوتها هذه إلى االستقال الذاتي عن 
وتتمتع  وشجاعة،  طموحة  شخصية  املجتمع.فهي 
لعدد  مــزارا  بيتها  جعل  ما  الذكاء  من  كبير  بقدر 
والذين  الروس،  والطلبة  واملوسيقيني  املثقفني  من 
يسعى  الذي  التقدمي  الفكر  حينها  يحملون  كانوا 
قامت  أنها  االشتراكي.كما  الفكر  وسيادة  نشر  الى 
ورشات  إنشاء  عبر  الفقيرة  الطبقة  نساء  بتشجيع 
عمل خاص بهن ، من اجل مساعدتهن على حتقيق 
اجلامح  "فــيــرا"  طــمــوح  الــذاتــيــة.  استقاليتهن 
الطب، وتصبح من  إلى احلصول على شهادة  أوصلها 

. أوائل الطبيبات يف "سان بطرسبورغ" آنذاك 

تلعب  أن  شخصياته  من  أراد  "تشيرنيشيفسكي" 
القيصري،  النظام  على  الــثــورة  يف  محوريا  دورا 

. املجتمع االشتراكي  واملشاركة بفعالية يف بناء 

"ما العمل؟" من الروائي 
"تشيرنيشيفسكي" إلى السياسي 

"لينني" قيمة  نــعــرف  أنــنــا  ــر  األمـ يف  ــا  م ــل  ك
صدق،  بكل  نعرفها  البسيطة،  األمــور 
وأكيد أنها ستكون ذكرى يف أحد األيام، 
أشد  وما  للذكريات،  اإلنسان  أحوج  وما 
يكون  قــد  الــتــاريــخ-   - باملاضي  تعلقه 
عاقته  يفوق  أن  وميكن  ارتباط،  أقوى 
يعيش  ــه  ألنـ احلـــيـــاة-   - باملستقبل 
احلقيقة  يف  هــي  الــذكــريــات  ليتذكر، 
ذيل اإلنسان الذي لم ينبع من جسده، 
ذيل طويل يجره وراءه، ميسح به أرض 

الواقع. احلاضر وسطح 

ــرد وصــلــة  ــج ــة م ــدم ــق ــدو امل ــب قـــد ت
فوق  مــرت  عابرة  سحابة  أو  إشهارية، 
غصن  من  ينط  طير  أو  قاحلة،  صحراء 
صوت  يصدح  رفيقته،  مبعية  أخر  إلى 

مدح. كأنه  كليهما 

بصوت  األمسية  هذه  يوميتي  بدأت 
أزعج وجودي، صوت طغى على مختلف 
يجرني  ــودة  وعـ سهو  بــني  الــلــحــظــات، 
يبدو  حشرة  صــوت  هو  احلضور،  نحو 
إلى  لتقودني  املكان  ذلك  يف  وجدت  أنها 
أمامي  متشي  أو  بيدي  متسك  أن  شيء، 
كائن  أقــوى  أنها  إلى  تدلني  كمرشدة، 
وجودها  أن  املكان،  ذلــك  يف  يقيم  حي 
ــوري الــظــاهــر،  ــض ــن ح اخلــفــي أكــبــر م
جدا  حساسة  صوتها،  بح  حتركت  كلما 
لــتــحــركــاتــي، أحــس أنــهــا تــراقــبــنــي يف 
مخبأها، كلما كفت عيوني عن اخلفقان 
لست  أنت  عد  لي  تقول  صوتها،  تصدر 
وحيدًا، ال تتجاهلني، ميكن أن أجتاهل 
حقك،  من  ليس  أنت  لكن  أنا،  وجــودك 
قدمت من أجلك، أريد أن أخبرك شيئا 
الصوت  هذا  سوى  أمتلك  ال  لكن  مهما، 
كأنها  احلــشــرة،  تــقــول  هــكــذا  الــنــشــاز، 
نشاز،  ــوت  ص هــو  فعا  ــاري،  ــك أف تــقــرأ 
جميع  لقبول  دعوة  منه  املراد  كان  رمبا 
ما  بكل  ضمني  اعتراف  األصوات،  أنواع 
،قبيح،  جميل  كــان  ســواء  بنا،  يحيط 

عذب، مر، مريح، مزعج...

صوت  تقبل  بــني  أتــردد  كنت  بينما 
مخيلتي  إلــى  نطت  ورفــضــه،  احلــشــرة 
كتبها  ــي  ــت ال "املـــســـخ"  قــصــيــرة  قــصــة 
الروائي األملاني " فرانز كافكا"، والقصة 
يف  استيقظ  متجول  بائع  عــن  حتكي 
الصباح من كابوس مزعج فوجد انه قد 
قرأتها  قصة  كبيرة،  حشرة  إلى  حتول 
الكاتب  مغزى  معرفة  من  أمتكن  لم  لكن 
أن  كافكا  يريد  مــاذا  القصة،  هــذه  من 
القصة  ــذه  ه ــال  ح ــارئ،  ــق ال بــه  يخبر 

أميكن  فكرت  احلشرة،  هذه  مع  كحالي 
هي  احلشرة  هذه  وتكون  كافكا  أكون  أن 

املتحول؟ بطلة قصته، لكن من 

ــودي ووجـــود  ــ ــني وج كـــان الــصــراع ب
عندما  أوجــه  ووصــل  محتدم  احلشرة 
جميع  يف  عنها  ونــقــبــت  ــان  ــك امل جــلــت 
األنـــحـــاء، رمبـــا أنــنــي كــنــت جــمــاد يف 
املكان،  إلى  ينتمي  شيء  مجرد  نظرها، 
بينما  ــرك،  ــ أحت ال  ــا،  ــوت ص أصـــدر  ال 
نسق  يف  تتحكم  من  هي  احلشرة  كانت 
ــاذا  م لنفسي  قــلــت  األحــــداث،  وســيــر 

ــو رد  ــدث، ولـــم يــتــأخــر اجلـــواب ه ــح ي
بسماعة  أذنــاي  أغلقت  انعكاس،  فعل، 
كانت  للموسيقى،  الــعــنــان  وأطــلــقــت 
وهي  البجع  بحيرة  سمفونية  املعزوفة 
الرومانتيكي  املوسيقي  روائــع  ــدى  إح
املوسيقية  تشايكوفسكي،  ــي  ــروس ال
تضاف  والــتــي   1887 عــام  ألفها  التي 
تتضمن  العاملي،  املوسيقي  التراث  إلى 
أربعة فصول استعراضية  البجع  بحيرة 
من  درامــي  باليه  يف  راقصة  موسيقية 
بالروسية  كلماتها  وكتب  فصول،  أربعة 
وفاستلي  بيغتشني  بــي.  يف.  املؤلفان 
مسرح  على  مرة  ألول  وعرضت  جلتزر، 
 1887 مارس   4 يف  مبوسكو  البولشوي 
ماريوس  الباليه  رقصات  بتصميم  وقام 
يف  يــرن  احلشرة  صــوت  جعلت  بيتيبا؛ 
لم  السمفونية  روعة  رغم  لكن  الفراغ، 
صوت  أجتــاهــل  جتعلني  أن  تستطيع 
هناك  مخيلتي،  يف  يرن  صوت  احلشرة، 
فضول جعلني أنضم إلى كل شيء يحوم 
يجرني  ــســاس  إح هــنــاك  ــي،  ــول ح ــن  م

فنية  لوحة  الــواقــع،  لعبة  الستكمال 
خشبي،  كرسي  مجهول،  فنان  رسمها 
خشب  جــالــس،  إنــســان  خفية،  حشرة 
نافذة  فارغة،  إسمنتية  طاولة  يحترق، 
بدون زجاج، نسمات باردة حترك كيس 
غير  ماء  صنبور  مسمار،  يف  معلق  فارغ 
وجدت  املاء  وقطرات  بإحكام،  مسدود 
الثواني  تعد  أهمية،  أكثر  دورا  بسهولة 

حائطية. ساعة  كأنها 

إيقاع  من  يخرجني  احلشرة  صــوت 
من  أقوى  احلشرة  صوت  كأن  املوسيقى، 

لعل  منها،  أعمق  وحضوره  السمفونية 
األمر يبدو طبيعي جدًا، فذاك الصوت، 
لم  الطبيعة  نسج  مــن  طبيعي  ــوت  ص
يكتب فصوله سوى روح الكون وخالقه، 
فوق  أنني  لنقل  أو  نفسي،  أمتالك  لم 
ــل،  ــف ــى األس ــت نــفــســي إلـ ــع جــســر ودف
مبشاهدة  استمتعت  وقــد  ــردد،  أتـ لــم 
أراهــا  بوقوعها،  ومتتعت  اصطدامها، 
عيونها  أشاهد  زجاج،  كشظايا  تتشتت 
نحوي،  ممـــدودة  ــا  ــداه وي تتوسلني، 
أننا  قماش،  يف  أجمعها  أن  فقط  تريد 
أســـوار ذواتنا  ــارج  األمـــور خ نــرى  حــني 
فاحصة،  وبــعــني  وضــوحــا  أكــثــر  نــراهــا 
تستحق  التي  تلك  األشياء  من  وهناك 
أن ترانا خارج اإلطار؛ لكن أنا لست فوق 
جسر، انا جالس على كرسي من خشب، 
وهناك يف مكان ما حشرة تتواصل معي 
الركيك  خطي  تراسل  املشفر،  بصوتها 
متتزج  طبيعية  نــوتــات  متقن،  بنص 
سمفونية  لتنتج  جــوارحــي  بــأصــوات 

اخللود.
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حوار

على  نشكركم  محمد،  الرفيق  أزول    1
قـــبـــولـــكـــم الــــدعــــوة، هــــل مــــن كــلــمــة متــهــيــديــة 
يف  ودورها  الوسطى  "الطبقات"  مفهوم  حول 

؟ الطبقي  الهرم 

على  عمليا  يحيلنا  املوضوع  هذا  تناول  إن 
هذه  تؤكد  إذ  للطبقات  املاركسية  النظرية 
التسلسل  داخل  الفرد  مكانة  أن  النظرية 
دوره  من  انطاقا  حتــدد  الطبقي  الهرمي 
الــوعــي  بـــأن  وجتـــادل  ــاج  ــت اإلن عملية  يف 
حسب  يتحدد  واإليديولوجي  السياسي 

الطبقية. الفرد  مكانة 

هي  املــاركــســي  املفهوم  حسب  فالطبقة 
جوهرية  ومــصــالــح  مــيــول  ذات  مجموعة 
و مــصــالــح جــمــاعــات  ــول  ــي م ــن  تــخــتــلــف ع
لتضاد  األساس  هي  و  املجتمع  داخل  أخرى 

اجلماعات. هذه  بني  جوهري 

يعتبر  االجتماعية  الطبقات  تناول  إن 
لكن  و  االجتماع  علم  يف  الدروس  أصعب  من 
مبحث الطبقة الوسطى هو أعقد ما يف هذه 
للتراث  كبيرة  إشكالية  شكل  حيث  الدروس 
نذرة  نسجل  إذ  توجهاتها  مبختلف  العاملي 
الصدد.  هذا  يف  الكتابات  و  املراجع  يف  وشح 
مواقفها  وتدبدب  بطبيعتها  الطبقة  فهذه 
صمام  مبثابة  كــانــت  أحيانا  وانتهازيتها 
الــذي  السائد  الطبقي  للتحالف  األمـــان 
الضربات  المتصاص  يوظفها  كان  ما  غالبا 

عنه. عوضا 

تساهم  وال  منتجة  غير  الطبقة  فهذه 
لبنية  الغالبة  والــســمــة  اإلنــتــاج  دورة  يف 
الطابع  عن  تخرج  ال  أنها  هي  الطبقة  هذه 

اخلدماتي.

 

ــقــــات  ــبــ الــــطــ مــــســــاهــــمــــة  مــــــــدى  مــــــا    2
عام ؟ بشكل  النضاالت  يف  اليوم  الوسطى 

ــة الـــوســـطـــى املــنــشــط  ــق ــب ــط تــعــتــبــر ال
الطبقة  فهذه  للبلد،  الداخلي  االقتصادي 
جد  أدوارا  لتلعب  الكافية  الــقــوة  لديها 
للبلد  السياسية  التوجهات  إلجناح  مهمة 
البنيوية  الطبيعة  أيــضــا.إن  عرقلتها  أو 
األمان  صمام  لتكون  تدفعها  الطبقة  لهذه 
هذا  واالقتصادية،  السياسية  للتوازنات 

تغيير  و  حتويل  يف  تساهم  يجعلها  الــدور 
يف  وقـــع  كــمــا  للبلد  الــســيــاســيــة  املـــســـارات 
مصر(  و  تــونــس   ( الــبــلــدان  مــن  مجموعة 
شهدتها  التي  احلراكات  إبان  املغرب   وكذا 
ــربــيــع الــعــربــي  ــال إفــريــقــيــا أثــنــاء ال ــم ش
الطبقة  هذه  أن  غير  فبراير(   20 )حركة 
الرأسمالية  السياسات  نتيجة  كثيرا  عانت 

الــدولــيــة من  الــصــنــاديــق  وكـــذا تــوصــيــات  
مجانية  ضرب  العقار،  غاء  األسعار،  غاء 
نسب  خفض  عنه  نتج  مما  الصحة  و  التعليم 
االدخار و رفع االستدانة و دفع هذه الطبقة 
يف  مست  التي  مصاحلها  عــن  للدفاع  تهب 
من  له  تتعرض  الذي  الهجوم  وصد  الصميم 
العمود  بذلك  فشكلت  الرأسمالية  طــرف 
تغيير  أي  اعتماد  وكذا  للمجتمع  الفقري 
طائع  يف  كانت  حيث  دميقراطي،  انتقال  أو 

الشعبية. النضاالت  كل 

استحالة  يف  تكمن  الطبقة  هذه  أهمية  إن 
مطالبها. تهميش  وكذا  الهامش  على  تركها 

مـــا هـــو الــــــدور املـــنـــوط بــالــطــبــقــات    3
النضاالت  تقوية  و  تعزيز  أجل  من  الوسطى 

؟ الشعبية 

يــبــوؤهــا  الــوســطــى  الــطــبــقــة  أهــمــيــة  إن 
يف  اجلماهير  مــســاعــدة  يف  دورا  تلعب  أن 
عبر  ــك  ذل و  اليومية  نضاالتها  ــرورة  ــي س
ــال مـــن أجــل  ــض ــن ــق بـــني ال ــي ــوث الـــربـــط ال
النضال  ــني  وب حقيقي  دميــقــراطــي  نــظــام 
عبر  كــذا  و  املــتــوحــشــة  الــرأســمــالــيــة  ضــد 
إلى  تسعى  وطبقية  نضالية  جبهة  تشكيل 

املافيا  وإضــعــاف  السائدة  الطبقات  عــزل 
نية. ملخز ا

الطبقة  تنتظر  ــام  ــه امل هـــذه  لتحقيق 
ــداف  األه و  املــهــام  مــن  مجموعة  الوسطى 

يلي:     ما  يف  إجمالها  ميكن  إلجنازها، 

وجتــدر  توسيع  توحيد،  يف  املساهمة   -

. اجلماهيرية  النضالية  احلركة 

الــطــبــقــات  جــبــهــة  ــاء  ــن ب يف  ــة  ــارك ــش امل  -
لشعبية. ا

وخلق  املناضلني  تكوين  عبر  الذات  بناء   -
قيادية. كوادر 

املناضلني  وكــل  االشــتــراكــيــني  توحيد   -
التغيير. يف  املصلحة  أصحاب 

عبر  نضاالتها  قيادة  و  اجلماهير  تعبئة   -
صقلها  وسطها،  الفكرية  التصورات  اختبار 

األبــواب  فتح  وكــذا  مبساهمتهم  وإغنائها 
تفجير  و  الــنــضــال  بــســاحــات  لــالــتــحــاق 

املعارك.

4  ما هو موقع الطبقات الوسطى  يف 
عموم  و  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  معمعان 

؟ الكادحني 

تلعبه  الــذي  احملـــوري  الـــدور  على  بــنــاء 
جدوة  إذكاء  و  تعزيز  يف  الوسطى  الطبقة 
بالغة  أهميتها  فــإن  الشعبية،  النضاالت 
املتقدم  وعــيــهــا  ــال  خ مــن  مساهمتها  يف 

السياسية. احلياة  إغناء  يف  الطبقي 

الطبقة  هـــذه  عــلــى  يــلــقــي  ــدور  ــ ال هـــذا 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة 

 : عبر   ذلك  و  الكادحني 

تنويري  ثقايف   مشروع  بناء  على  السهر   -
إلــى  تــرمــي  منظومة  خلخلة  ــى  إل يــهــدف 

اإلنسان. تدجني 

يف  التأثير  و  متقدم  طبقي  وعي  خلق   -
السياسي. القرار  صناعة 

ــل أشــكــال  أمـــام ك ــاد  ــرص ــامل ب الــوقــوف   -
اإلنسان. كرامة  متس  التي  الوصاية 

الطبقة  معارك  كل  قلب  يف  التواجد   -
توجيهها  و  تكوينها  تأطيرها،   عبر  العاملة 

مصاحلها. عن  يدافع  حزب  لتأسيس 

الطبقة  وســط  الشيوعي  الفكر  نشر   -
واستقطاب  الــكــادحــني   وعــمــوم  الــعــامــلــة 

العمالية. العناصر  أحسن 

الوصاية  أشكال  وكل  اإلتكالية  محاربة   -
البيروقراطية  بضرب  وذلــك  العمال  على 

الوسطاء. ومواجهة 

مير  العاملة  الطبقة  وسط  التجدر  إن   -
يف  مؤازرتها  خال  من  وذلك  النقابات  عبر 
إلجناح  الدعم  أشكال  كل  تقدمي  و  معاركها 

. تها ال نضا

العاملة  الطبقة  ــزب  ح بــنــاء  مهمة  إن 
الوسطى  الطبقة  يبوئ  الكادحني  وعموم 
يف  يجعلها  بــل  مهمة  مــكــانــة  )املــثــقــفــني( 
عموم  و  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  قلب 

الكادحني.

والشعبية  اجلماهيرية  النضاالت  يف  مساهمتها  ومدى  الوسطى  الطبقات 
هو موضوع هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي، ضيف هذا العدد خبر 
التكوين النظري سواء األكادميي منه أو الذاتي العصامي ، كما بحت حنجرته 
بالصراخ ضد الظلم واالستبداد يف كل ساحات النضال الطابية منها والشعبية 
معطلني  من  املجحفة  املخزن  سياسات  من  املتضررين  كل  جانب  إلى  وقف   ...
،فاحني، جزارين، عمال، معتقلني سياسيني...،أدى ضريبة صموده و مبدئيته 
صوته  إلخراس  وذلك  اجلديدة،  محاكم  يف  ماراطونية  محاكمات  شكل  على 

بايت   1966 يونيو  مواليد15  من  ارجدال  نايت  محمد  الرفيق  إنه   ، الصداح 
؛  الدراسات اإلسامية  املوسرك تافراوت. حاصل على اإلجازة يف  وافقا  دوار 
و اجلودة، مناضل سابق يف االحتاد  البيئة  و  املهنية يف السامة  وكذا اإلجازة 
الوطني لطلبة املغرب. من مؤسسي اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني 
باملغرب، رئيس فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان باجلديدة وعضو جلنتها 
البيضاء  بالدار  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  من  كل  عضو  اإلداريــة، 

وكتابته احمللية باجلديدة، مناضل يف صفوف احلركة االمازيغية التقدمية

على 
البرجوازية 

المتوسطة 
المشاركة في 

بناء جبهة 
الطبقات 
الشعبية
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الـــدول  اغــلــب  الــصــحــيــة يف  املــنــظــومــة  انــهــارت 
انتشر  ايام  بضعة  ظرف  يف  الكبرى.  الراسمالية 
تفوق  بسرعة  املتحدة  الــواليــات  يف   19 كوفيد 
من  بــلــدان  يف  ــة  ــئ االوب انــتــشــار  ــاوزت  جتـ اخلــيــال 
عدد  جتاوز   11/04/209 يومه  اسيا.  او  افريقيا 
يف  العاملي.  القياسي  الرقم  وهو   19827 الوفيات 
من  حالة  الدول  بعض  سجلت  االنهيار  هذا  مقابل 
الوفيات  من  املتواضع  والعدد  الوباء  على  السيطرة 
ــت مــن خـــال تــاريــخــهــا  ــرف ــي ع ــت ــدول ال ــ ــي ال وهـ
الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة  مرحلة 
تلك  عن  الــدول  هــذه  ورثــت  لقد  االشتراكية.  او 
اجتماعية  وتقاليد  صحية  منظومة  التجربة 
جناعة  اكثر  بطريقة  اجلائحة  مقاومة  من  مكنت 
املــتــحــدة االمــريــكــيــة او  الـــواليـــات  ــا عــرفــتــه  مم

اسبانيا. او  ايطاليا 

ــرورة الــتــســاؤل  ــى ضـ ــذه املــاحــظــة تــقــودنــا ال ه
اجل  من  العالم  شعوب  به  تقوم  ان  يجب  ما  عن 
املستقبل. يف  املنتظرة  االوبئة  و  اجلوائح  مقاومة 
وهو  تــوريــن  االن  السيد  يعتبر  ــار  االطـ ــذا  ه يف 
بفرنسا  السوسيولوجيا  علم  يف  املتخصصني  احد 
البديل  االجــتــمــاعــيــة  ــات  ــرك احل مــنــظــري  واحـــد 
معه  اجرته  حوار  يف  جاء  ما  وهذا  يكاد  او  منعدم 

: فيه  جاء  مما  هذا  االكترونية  اجلرائد  احى 

اليوم  لدينا  فليس  العمالية،  “احلركة  يف  "أما 
عامليون،  وال  سياسيون،  وال  اجتماعيون،  فاعلون 
يحدث  ما  كل  لهذا،  طبقيون.  وال  وطنيون،  وال 
آلــة  لــديــنــا  ــب،  ــان ــرب. يف ج ــ كــلــيــا عــكــس احل ــو  ه
أشخاص  لدينا  ــر،  اآلخ اجلانب  ويف  بيولوجية، 
وجهة،  وال  قــيــادة  دون  أفــكــار،  دون  ومجموعات 
إنه  لغة.  ودون  استراتيجية،  دون  برنامج،  دون 

" الصمت”.

العمالية  ــة  ــرك احل عــلــى  احلــكــم  ــاوة  ــس ق رغـــم 
على  احلــرب  قيادة  عن  مغيبة  وكأنها  تبدو  التي 
كورونا  بعد  ما  املستقبل  ان  نعتبر  فإننا  اجلائحة 
جــدول  على  املاركسية  ــزاب  االحـ تضع  ان  يجب 
بغرض  ماركسية  اممــيــة  بــنــاء  راهــنــيــة  اعمالها 
للنظام  والــســيــاســي  املجتمعي  الــبــديــل  تــقــدمي 
وكــان  القطاعات  اهــم  يف  انــهــار  الــذي  الرأسمالي 
البديل  هــذا  القتلى.  من  االالف  عشرات  الثمن 
التي  الدول  نتائج  عليه  برهنت  الذي  وهو  ممكن 
اما  وتوقفت  االشتراكية  الــثــورة  جتربة  عاشت 
هي  املــاركــســيــة  االممــيــة  ــذه  ه فــشــا.  او  تــراجــعــا 
هذه  دروس  ضياع  ومنع  البديل  لبناء  الرمح  راس 
وسعها  يف  ما  كل  ستعمل  الرأسمالية  الن  اجلائحة 
اجلماعية  الذاكرة  وتعريض  الشعوب  دماغ  لغسل 

اجلماعي. النسيان  ملرض 

من  متــر  املاركسية  االممــيــة  هــذه  بناء  راهنية 
على  القضية  بهذه  يؤمن  حــزب  كــل  عمل  خــال 
داخل  جتــدره  اطــار  ويف  كحزب  اعــضــاءه  مستوى 
عاقات  ربط  خال  ومن  محليا  العاملة  الطبقة 
التي  املاركسية  ــزاب  االح مع  والــوحــدة  التنسيق 
االطاحة  التاريخية  املهمة  نفسها  على  تطرح 
افق  يف  االشتراكي  املجتمع  وبناء  بالرأسمالية 

الشيوعي. املجتمع 

على  القضاء  على  اجلائحة  هذه  حتفز  ان  يجب 
بانء  يف  املساهمة  هو  االنسب  والطريق  الرامالية 

مناضلة. ثورية  ماركسية  اممية 

من وحي األحداث

 راهنية بناء اممية ماركسية 
جديدة

التيتي  الحبيب

فنزويال تقاوم، واالمربيالية ُتناور 
لإلطاحة  محاوالتها  جتدد  واشنطن 

بالشرعية البوليفارية .
البحث  يف  العالم  انشغال  زحــمــة  يف 
ما  اجلــائــحــة،  نفق  يف  ضــوء  معالم  عــن 
لإلطاحة  محاوالتها  جتدد  أمريكا  فتئت 
مصير  على  الهيمنة  و  مــادورو  بنيكوالس 
فــنــزويــا الــعــصــيــة عــلــى االنـــســـاخ عن 
خرجة  آخر  و  البوليفارية.  الثورة  مبادئ 
الــذي  الهيمنة  جنون  ومظاهر  عبثية، 
عبرت عنه اإلدارة األمريكية، هو املقترح 
الدولي  القانون  خرق  يف  الضارب  األخير 
املتحدة،  األمم  ميثاق  وأهـــداف  ومــبــادئ 
والضارب كذلك يف عدم االكثرات بسيادة 
هو  مصيرها  تقرير  يف  وحقها  الشعوب 
البيت  عبقرية  بــه  تفتقت  الـــذي  ذاك 
حكومة  بتشكيل  والــقــاضــي  األبــيــض، 
الرئيس  ــادورو  ــ م نــيــكــوالس  بــني  مؤقتة 
االمبريالية  عميل   - والبرملاني  الشرعي 
- خوان غوايدو، يف أفق تنظيم انتخابات 
بــاحلــرة.  الــرأســمــالــيــة  عبيد  وصــفــهــا   ،
على  أطــلــقــوا  ــم،  ــوه ال تــرويــج  و  لنشر   و 
إلى  الطريق   " اسم  املبادرة/املناورة  هذه 
" على غرار شعارات مماثلة  الدميقراطية 
ُأطلقت يف قضايا الشرق األوسط واخلليج 
امتطت  ما  وسرعان  وأفريقيا،  وأفغانستان 
هذه الدميقراطية املزعومة وامُلجزأة على 
الدبابات  ظهر  االمبريالية،  املرمى  مقاص 
األحزمة  و  الرشاشات  أفــواه  من  وخرجت 
واشنطن  ألبست  أخــرى  مــرة  و  الناسفة. 

الصفقة حيث وضعت  هذه احملاولة لبوس 
العقوبات  رفع  إمكانية  للقبول،  مقابات 

املفروضة ظلما على فنزويا .
الرأي العام داخل أمريكا و داخل أمريكا 
هذه  أن  اإلدراك  متــام  ــدرك  ي الاتينية 
يف  ترامب  رغبة  نتيجة  تكن  لم  املــنــاورة 
والدميقراطية بقدر ما هي تعبير  السام 
حتريض  يف  ــض  ــي األب الــبــيــت  عــجــز  ــن  ع
اجليش الفنزويلي  وإقناعه بخيار التدخل 
العسكري إلزاحة مادورو و االنقاب عليه. 
وبهذا يكون ترامب قد راكم الفشل يف احلل 
العسكري،  احلل  يف  فشله  بعد  التحايلي 
كما فشل تأليب و ترويض أوسع اجلماهير 
البوليفارية  ثورتها  حول  امللتفة  الشعبية 
و تشبثه بأهدافها ، وتنضاف إلى مسلسل 
)صفقة  فلسطني  يف  راكمه  الــذي  الفشل 
ــرن( واخلــلــيــج وأفــغــانــســتــان و إيــران  ــق ال
على  قـــدرت  وعـــدم  الشمالية  وكــوريــا 
تعافى  و  الصيني  االقتصادي  املد  مسايرة 
حلف  لتقوية  أسس  الــذي  الروسي  الــدب 
يف  الذريع  فشله  ذلك  إلى  أضف  شنغهاي. 
التي  كورونا  تداعياته  مواجهة  و  تدبير 
وضعت الشعب األمريكي يف مقدمة ضحايا 
خليار  رئيسه  انحياز  بسبب  اجلائحة 
الربح والرأسمال على حساب صحة وحياة 

الناس. 
ترامب  أن  االستنتاج  ميكن  وعــلــيــه، 
شيء  كل  عملي  بشكل  خسر  قد  ــه  وإدارت
للنظامني  ومبعاداته  الاتينية،  أمريكا  يف 

ــد جلب  الــفــنــزويــلــي يــكــون ق و  الــكــوبــي 
كسابقيه نقمة شعبية إن دلت فإمنا تدل 
على أن أمريكا الزالت  تتخبط يف  عاقاتها 
فرز  تستطيع  وال  اجلنوبيني،  جيرانها  مع 
،فيما  اجتاههم  استراتيجية  سياسة  أي 
كانت  لو  إذ  امُلجرب  الفشل  جترب  الزالــت 
جدوى  ذات  والعقوبات  احلصار  سياسة 
قاومت  التي  كوبا  مع  بثمارها  أتت  لكانت 
التي  الــدولــة  وهــي  احلصار  من  عاما   60
االقتصادية  بنجاحاتها  العالم  أبهرت 
يف  اإلنــســان  جعلت  التي  واالجتماعية  

صلب مؤشرات التنمية . 
بداية  يف  رفضت  قد  كــاراكــاس  وكانت 
االحتاد  من  مماثلة  دعــوة  احلالي  أبريل 
األوروبي، تفيد بتشكيل حكومة انتقالية 
واعتبرته   ، وغوايد  مادورو  مشاركة  بدون 
بأنه تدخل يف الشؤون الداخلية لفنزويا، 
ــن دعـــم  بــروكــســيــل ملــشــروع  وتــعــبــيــر  ع
واشنطن يف املنطقة، و دافعت كاراكاس عن 
نفسها بدعوة التحاد األوروبي إلى احترام 
بأنها  وذكرتها   ، الفنزويلي  الشعب  سيادة 
املتحدة،  األمم  ميثاق  على  موقعة  كدول 
أهدافه  احترام  هو  فعله  ميكنها  ما  أقــل 

ومبادئه. 
كانت  االنــتــرنــيــت  شــبــكــات  أن  ــر  ــذك ُي
للبحرية  تابع  ــزورق  ل فيديو  نشرت  قد 
الفنزويلية، و قد تصدى لسفينة سياحية 
إلى منطقة  أثرياء  ُتِقل  أنها  أوروبية، قيل 

القطب اجلنوبي.

العظمى  البحيرات  منطقة  يف  هناك 
أنهكتها  صغيرة  ــة  دول يف  أفريقيا   ــط   وس
تقودك  ــدا،  ــ روان تسمى  ــح  ــذاب وامل احلـــرب 
معجزة  ــوذج  ومن جنــاح  قصة  إلــى  البوصلة 
االنبهار  مرحلة  إلــى  بك  تصل  اقتصادية 
وتتوق النفس إلى محاكاتها واحلديث عنها.
مستنقع  يف  لسنوات  غرقت  التي  رواندا 
تلبث  لم  شــيء،  كل  على  أتــت  التي  احلــرب 
ركامها،  حتت  من  ونهضت  غبارها  نفضت  أن 
يف  اإلجناز  لتحقق  الكبار  طريق  واستلهمت 

غضون سنوات .
بإطاق  جناحها  الباد  توجت  أيام  قبل 
مــشــروع  ــار  ــ إط يف  اصــطــنــاعــي  قــمــر  أول 
احلضرية  واملناطق  املدارس  لربط  متكامل 
لشبكات  واالنــتــقــال  املــجــانــي،  باإلنترنت 
ملياري  جتاوزت  بتكلفة  الضوئية  الكوابل 

دوالر .
األسرع منوا

ــوًا يف  ــبــاد األســـرع منـ بــات اقــتــصــاد ال
وخال  األخيرة.  السنوات  خال  أفريقيا 
حقق  و2015،   2000 عــامــي  بــني  الفترة 
اقتصادها منوا يف ناجته احمللي مبعدل 9% 
وجهات  أهــم  من  ــدة  واح وأصبحت  سنويا، 

املستثمرين والسياح بالعالم .
تراجع معدل الفقر من %60 إلى 39%، 
ونسبة األمية من %50 إلى %25، وبحسب 
التطور  شهدت  رواندا  فإن  أفريقية  تقارير 

االقتصادي األكبر على مستوى العالم منذ 
اإلجمالي  الناجت  قيمة  وارتفعت   ،2005
العام  دوالر  مليارات   8.5 نحو  إلــى  احمللي 
2016 بينما كان نحو 2.6 مليار عام 2005.

السياحية  الوجهة  الــدولــة  وأصبحت 
العاصمة  وتعتبر  أفريقيا،  وســط  األولــى 
مستوى  على  آمنا  ــدن  امل أكثر  من  كيغالي 
القارة، وحتتل مكانة متميزة بوصفها واحدة 
وقد  وأجملها،  األفريقية  املــدن  أنظف  من 
أربعمئة  من  أكثر  السياحة  ــرادات  إي بلغت 

مليون دوالر عام 2016.
واليوم  األمية  محاربة  يف  كبير  إجنــاز 
باإلنترنت  املـــدارس  لربط  الــدولــة  تسعى 

)اجلزيرة(
قمر  اصطناعي

رواندا  أطلقت  اإلجناز،  ملسيرة  وتتويجا 

لاتصاالت  بها  خاص  اصطناعي  قمر  أول 
مركز  من  املاضي  فبراير/شباط   27 يــوم 
إطار  يف  الفرنسية،  بغويانا  للفضاء  كــوروا 
الباد  متكنت  إذ  التعليمي،  النظام  تطوير 
نسب  خفض  من  قصيرة  زمنية  فترة  خال 

األمية لتصبح من أقل دول القارة أمية.
إنغابيرا  لبوال  عن  إعام  وسائل  ونقلت 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ــرة  وزي
االصطناعي  القمر  إن  قولها  واالبــتــكــار 
سيساعد على ربط املجتمعات النائية فيما 

بينها.
ــار يف  ــم ــث ــت الـــوزيـــرة " االس ــت  ــافـ وأضـ
مهمتنا  ــن  م جـــزء  الــفــضــاء  تكنولوجيا 
الكبرى التي تتمثل يف سد الفجوة الرقمية 
متكافئة  رقمية  فــرص  توفير  خــال  مــن 

للمجتمعات الريفية والنائية ".

قرأنا لكم :
رواندا من رماد الحرب إىل عامل الفضاء.

مصطفى خياطي

مصطفى خياطي


