في ندوة افتراضية لمنظمة النساء الحركيات حول المرأة المغربية  :الضمانات الدستورية ومتطلبات البناء الديمقراطي والمؤسساتي

األخ محند العنصر :ال دميقراطية كاملة وال مؤسسات
فاعلة وناجعة دون متتع نصف املجتمع بكافة احلقوق
األخت حليمة عسالي توصي منظمة النساء احلركيات بتركيز العمل
واإلشتغال في العالم القروي استعدادا لإلستحقاقات اإلنتخابية املقبلة
األخت نزهة بوشارب  :البد من توفير مناخ سياسي مالئم مبني
على ثقافة اإلعتراف وقيم الوطنية واملواطنة والتضامن والتطوع

األخت وفاء بوعمري:العقلية الذكورية تشكل أكبر
العوائق أمام مشاركة املرأة القروية في احلياة
الحركة /خاص

ق��ال األخ محند العنصر ،األم�ي�ن العام
ل�ل�ح��رك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة إن امل� ��رأة املغربية
تستحق كل التنويه والثناء ،في ارتباط
بعطاءاتها خالل فترة جائحة كوفيد19
وقدرتها على الصبر والتحمل ومواجهة
املخاطر من خالل حضورها على واجهات
متعددة عائلية وخارجية .
جاء ذلك خالل ندوة افتراضية نظمتها
منظمة النساء احلركيات مؤخرا ،تخليدا
لليوم ال��وط�ن��ي ل �ل �م��رأة ،على الصفحة
الرسمية حلزب احلركة الشعبية مبوقع
التواصل االجتماعي (فيسبوك) حول
م��وض��وع «امل ��رأة املغربية  :الضمانات
الدستورية ومتطلبات البناء الدميقراطي
واملؤسساتي».
وأضاف األخ العنصر أن العيد الوطني
للمرأة املغربية يشكل مناسبة للوقوف
على املكتسبات احملققة لفائدة النساء
ف��ي ع ��دة م �ج��االت وك��ذل��ك ال�ت�ط�ل��ع إلى
النضاالت واملعارك املتبقية التي تنتظر
املرأة والرجل على حد سواء من أجل نيل
النساء حقوقهن كاملة غير منقوصة.
وأشاد األخ األمني العام باختيار موضوع
ال �ن��دوة ،السيما وامل �غ��رب على مشارف
االستحقاقات االنتخابية لسنة ،2021
وم��ا ت�ط��رح��ه ه��ذه األخ �ي��رة م��ن قضايا
سياسية ودستورية وقانونية ،مشيرا إلى
أن احلكومة واألح��زاب السياسية تعمل
على مناقشة التعديالت على القوانني
امل�ن�ظ�م��ة ل�لان�ت�خ��اب��ات  ،مضيفا أيضا

أن ه��ذه ال�ن��دوة فرصة سانحة للتذكير
مبطالب النساء ،معتبرا موضوع الندوة
برنامجا في حد ذاته ،ألنه ال دميقراطية
كاملة وال مؤسسات فاعلة وناجعة دون
مت�ت��ع ن�ص��ف امل�ج�ت�م��ع ب�ك��اف��ة احلقوق
وخاصة السياسية منها .
إل��ى ذل ��ك ،ذك��ر األخ العنصر مبختلف
احمل �ط��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت فيها
ال� �ن� �س ��اء احل ��رك� �ي ��ات ح� ��اض� ��رات منذ
االس� �ت� �ق�ل�ال ،س � ��واء ك�م�ن�ظ�م��ة تشتغل
بانفراد أو بتنسيق مع باقي املنظمات
النسائية الوطنية األخ ��رى ،م��ؤك��دا أن
احلزب الذي بصم حضوره على الساحة
السياسية منذ أكثر من  60سنة سيظل
دائما إلى جانب النساء مدعما حلقوقهن
املشروعة.
من جهتها ،قالت األخت نزهة بوشارب،
رئيسة منظمة النساء احلركيات إن هذه
ال �ن��دوة االف�ت��راض�ي��ة ت �ن��درج ف��ي سياق
تخليد اليوم الوطني للمرأة املغربية،
ال��ذي ق��رر ج�لال��ة امل�ل��ك محمد السادس
نصره الله وأي��ده سنة  2008االحتفال
به في  10أكتوبر من كل سنة،في التفاتة
ملكية سامية لها دالالت وأبعاد كثيرة،
وتترجم العناية اخلاصة لصاحب اجلاللة
بقضايا النساء  ،وذلك من خالل العديد
من املكتسبات التي حتققت في املجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
وفي هذا السياق ،ذكرت األخت بوشارب
بجوانب من الطفرة النوعية التي حققتها

امل��رأة املغربية خالل  20سنة األخيرة،
بفضل الرؤية االستراتيجية جلاللة امللك
محمد ال�س��ادس ،التي جعلت امل��رأة في
صلب ورش وطني إصالحي كبير ،متثل
في عدد من اإلشارات القوية.
وقالت رئيسة منظمة النساء احلركيات
إن هذه املكتسبات وغيرها تدفعنا إلى
ال �ت �س��اؤل ال �ي��وم ع��ن كيفية دع��م هذه
املكتسبات بأخرى  ،حتى يتم تفادي أي
تراجع في هذا املسار .
إلى ذلك ،تطرقت األخت بوشارب إلى ما
مييز الظرفية العامة التي تنظم في ظلها
هذه الندوة من سياقات متعددة صحية،
اقتصادية ،اجتماعية ،وسياسية:سياق
أول مرتبط بجائحة كوفيد 19-التي
يعرفها امل�غ��رب كباقي دول العالم منذ
بداية السنة اجلارية ،والتي خلفت لألسف
الشديد ضحايا ومصابني  ،وسياق ثان
يضعنا أمام حتدي اإلق�لاع االقتصادي،
في حني يهم السياق الثالث التداعيات
االجتماعية  ،حيث مت توقف عدد كبير من
الناس عن العمل ،وتراجع دخل األسر ،
مع كل ما لذلك من أثار نفسية كانتشار
حاالت القلق واالكتئاب والطالق ،خاصة
أن اجلائحة فرضت على اجلميع تغيير
أمناط السلوك من حيطة وحذر وتباعد
اجتماعي واعتماد الرقمنة واالشتغال
والتعليم عن بعد.
وباملناسبة وم��ن ب��اب ثقافة االعتراف،
وجهت رئيسة منظمة النساء احلركيات

باسم كل عضوات املنظمة حتية تقدير
وإكبار إلى العناصر النسوية في اجليش
األبيض من طبيبات وممرضات وعامالت
نظافة باملستشفيات ،ال�ل��وات��ي ك��ن في
اخلندق األمامي يواجهن املخاطر من
أج��ل حمايتنا واحملافظة على صحتنا،
وك��ذا إلى نساء التعليم والعامالت في
املصانع وفي مختلف القطاعات اإلدارية
واإلن �ت��اج �ي��ة واخل��دم��ات �ي��ة ،وإل ��ى ربات
ال �ب �ي��وت ف��ي ال �ع��ال��م ال��ق��روي واجلبال
واألح��ي��اء الشعبية ب��امل��دن ،واللواتي
يتحملن كل الثقل في ما يخص تدبير
ت��داع �ي��ات األزم� ��ة بالصبر والتضحية
ونكران الذات.
وف��ي تناولها للسياق السياسي ،قالت
األخ��ت ب��وش��ارب إن ب�لادن��ا مقبلة على
االستحقاقات االنتخابية لسنة ،2021
وبأن الساحة الوطنية تعرف في الوقت
ال��راه��ن ن�ق��اش��ا ك�ب�ي��را ح ��ول القوانني
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وخ ��اص ��ة ت �ط �ب �ي��ق مبدأ
امل�ن��اص�ف��ة ف��ي ك��ل امل �ج��ال��س التمثيلية
املنتخبة ،م��ذك��رة ف��ي ه��ذا اإلط ��ار بعقد
منظمة النساء احلركيات أكثر من اجتماع
ون��دوة في املوضوع في الفترة األخيرة
وبحضورها لقاء عقده األخ األمني العام
للحركة الشعبية مع ائتالف « املناصفة
داب��ا» ،مضيفة أنه م��وازاة مع النضال
من أجل املناصفة البد من العمل أيضا
على واجهة التمكني االقتصادي للنساء
وخ��اص��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال� �ق ��روي ،لضمان
استقالليتهن وحريتهن في اتخاذ القرار
السياسي.
وخ��ل��ص��ت رئ��ي��س��ة م �ن �ظ �م��ة النساء
احلركيات إلى أنه انطالقا من التوجيهات
السامية جل�لال��ة امل�ل��ك محمد السادس
ن �ص��ره ال �ل��ه وأي���ده ف��ي خ �ط��اب افتتاح
البرملان  ،وبهدف التصدي لإلشكاليات
والتحديات الناجتة عن األزمة الصحية،
الب ��د م��ن ت��وف �ي��ر م �ن��اخ س �ي��اس��ي مالئم
م�ب�ن��ي ع �ل��ى ال��دمي �ق��راط �ي��ة واإلنصاف
وع �ل��ى ث�ق��اف��ة االع� �ت ��راف ،وأس��اس��ا قيم
الوطنية واملواطنة والتضامن والتطوع،
وك��ذا احل�ف��اظ على املكتسبات احملققة
وت�ع��زي��زه��ا مبكتسبات ج��دي��دة تراعي
معايير الكفاءة واالستحقاق واملساواة
بني النساء والرجال ،عالوة على اعتماد
خطاب سياسي جديد مبني على اجلدية
واملعقول والصراحة واملكاشفة ويتجاوب
مع التحوالت املجتمعية املتسارعة ومع
حاجيات األجيال اجلديدة.
ودعت األخت بوشارب النساء احلركيات
خ��اص��ة وال �ن �س��اء امل�غ��رب�ي��ات ع��ام��ة إلى
م��واص �ل��ة االن� �خ ��راط ف��ي ك��ل األوراش
املفتوحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
م��ن أج��ل إث �ب��ات ال ��ذات وال�ب��ره�ن��ة على
ال �ك �ف��اءة وال� �ق ��درة ع�ل��ى امل �س��اه �م��ة في
ت��رس�ي��خ ق�ي��م ال��وط�ن�ي��ة وامل��واط �ن��ة وفي
ت �ع��زي��ز دع ��ام ��ات اخل��ي��ار الدميقراطي
وبلورة النموذج التنموي اجلديد حتت
ال �ق �ي��ادة ال��رش �ي��دة جل�لال��ة امل �ل��ك محمد
السادس نصره الله وأيده.
ب ��دوره ��ا ،وف ��ي ك�ل�م��ة ب��امل�ن��اس�ب��ة ،دعت
األخ ��ت حليمة ع �س��ال��ي ،ع�ض��و املكتب
ال�س�ي��اس��ي للحركة الشعبية ورئيسة
ال�ق�ط��ب ال�ن�س��ائ��ي إل ��ى ع ��دم ال�ت�ن�ك��ر أو
إغفال ما حققته النساء املغربيات من
مكتسبات خالل العشرين سنة األخيرة
بفضل حكمة وتبصر جاللة امللك محمد

السادس نصره الله  .ففي املاضي وبعد
أن كانت تنعت املرأة بصفات قدحية من
ط��رف ال�ب�ع��ض ،أص�ب�ح��ت حت�ت��ل أعلى
املراتب كوزيرة وكوالية وكسفيرة.
وذكرت األخت عسالي بأن هذه املكتسبات
هي ثمرة أيضا لتضحية مناضالت من كل
األطياف واألحزاب السياسية واملجتمع
امل��دن��ي  ،حيث تعزز وج��ود النساء في
البرملان وفي باقي املجالس املنتخبة.
كما استعرضت األخت عسالي جتربتها
في املجالس املنتخبة والتي اعتبرتها
غ �ي��ر س�ه�ل��ة ب�س�ب��ب م��واج �ه��ة العقلية
ال��ذك��وري��ة املهيمنة خ��اص��ة ف��ي العالم
ال�ق��روي ،معتبرة أن ما حتقق سياسيا
بالنسبة للمرأة يبقى على العموم حكرا
على امل��دن واحلواضر ،ألنه على صعيد
ب�ع��ض األق��ال �ي��م مت�ن��ع امل���رأة ح�ت��ى من
ممارسة حقها في التصويت ،مضيفة أن
التحدي املطروح من بني حتديات أخرى
يكمن في اقتناع الرجل وقبوله باملشاركة
السياسية للنساء.
وع� � ��ن ظ��رف��ي��ة ت �ن �ظ �ي��م ه � ��ذه ال� �ن ��دوة
االفتراضية ،قالت األخ��ت عسالي إنها
ك��ان��ت ت��أم��ل أن ت�ن�ظ��م ح �ض��وري��ا في
فضاء مفتوح ل��وال جائحة كوفيد،19-
وت� �ق ��دم ��ت ب �ت��وص �ي��ة مل �ن �ظ �م��ة النساء
احلركيات بتركيز العمل واالشتغال في
العالم القروي استعدادا لالستحقاقات
االنتخابية املقبلة ،التي ستكون أصعب
انتخابات منذ االستقالل بسبب ظروف
اجلائحة التي جعلت اجلميع متخوفا
على الصحة واحلق في احلياة ،مضيفة
أنه ميكن تنظيم قوافل لتحفيز النساء
على املشاركة في إطار احترام التدابير
االحترازية والوقائية.
وخلصت األخت عسالي إلى توجيه حتية
عالية إل��ى ك��ل نساء امل�غ��رب ف��ي القرى
واملدن واجلبال.
م��ن جهتها ،اس��ت��ع��رض��ت األخ���ت وفاء
ب���وع���م���ري ،ع��ض��و امل��ك��ت��ب السياسي
للحركة الشعبية ورئيسة جماعة أوالد
زي�����ان ،جت��رب��ت��ه��ا ك��م��ن��ت��خ��ب��ة جماعية
ت��رأس جماعة بالعالم القروي ،مشيرة
إلى العقلية الذكورية التي تشكل أكبر
العوائق أم��ام مشاركة امل���رأة القروية
ف��ي احل��ي��اة السياسية ،معتبرة أيضا
تسيير ام��رأة ملجلس جماعي باملهمة
غير السهلة.
وأضافت األخت بوعمري أن اجلماعات
القروية تشكل  85في املائة من اجلماعات
الترابية ،ومع ذلك ال تزال املرأة القروية
تعاني م��ن األم��ي��ة وال��ف��ق��ر والتهميش
كعوامل تكرس ابتعادها عن االهتمام
بالشأن العام ،إال أن هذا الوضع بدأ في
التحسن بفضل العناية اخلاصة جلاللة
امللك محمد السادس نصره الله بقضايا
املرأة .
ودع�����ت األخ�����ت ب��وع��م��ري إل����ى املزيد
م��ن نشر م��ب��ادئ اإلن��ص��اف واملساواة
ومكافحة العنف ضد النساء وتشجيع
مت��درس الفتيات ،بهدف بلوغ التمكني
االجتماعي واالقتصادي للنساء كمفتاح
للتمكني السياسي .
يذكر أن هذه الندوة االفتراضية التي
مت بثها مباشرة على الصفحة الرسمية
حلزب احلركة الشعبية على الفيسبوك،
مت��ت إدارت��ه��ا ب��اق��ت��دار واح��ت��راف��ي��ة من
طرف األخ عبد املجيد احلمداوي.
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..األمارة بالسوء

انخفض ع��دد رك��اب قطارات السكك احلديدية بنحو
 40باملائة ف��ي األش�ه��ر التسعة األول��ى م��ن ه��ذا العام
بسبب تداعيات فيروس كورونا املستجد (كوفيد،)-19
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة السكك احلديدية أن
إجمالي عدد ركاب القطارات في جميع أنحاء البالد،
بلغ  63.89مليون راكب في الفترة من مارس إلى شتنبر
من العام احلالي ،أي ما ميثل  61.7باملائة من 103.44
مليون راك��ب خ�لال نفس الفترة م��ن ال�ع��ام السابق،
وانخفض عدد ركاب السكك احلديدية من  11.53مليون
إلى  5.28مليون بسبب انتشار الفيروس .
أعجبت بهذا اخلبر ال��ذي يعني أن السكان قلقون
بسبب هذا الوباء اللغز ،وبالتالي أضحى التنقل مرتبط
بأسباب منطقية ،حتى ال أق��ول قاهرة حملاصرة هذا
الوباء الذي ميوت ويحيى والعلماء واألطباء حائرون
من سرعة تنقله بني بني البشر ،وأعداد األرواح التي
أسقطها.
أقول مرة أخ��رى ،أعجبت بهذا اخلبر كثيرا ،لكنني
تأسفت أكثر ،ألن��ه ال يعنينا وال عالقة لنا ب��ه ،اخلبر
ص ��ادر ع��ن وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة ،ويهم
الكوريني اجلنوبيني الذين التزموا باحلجر الصحي،
وبعد احلجر أبقوا على اإلحتراز بطريقة تلقائية لكل
مواطن..
الكوريون اجلنوبيون حذرون ونحن في املغرب نلهث
وراء التنقل بدون أسباب منطقية ..نلهث وراء التنقل
وجميعنا يعلم علم اليقني أننا نرمي بأنفسنا إلى
التهلكة ،ومن أجل توضيح أكثر سأنقل لقراء مفترضني
بعض املشاهد التي عاينتها أول أمس السبت.
م�ش��اه��دات��ي ستقتصر ع�ل��ى محطة ال�ق�ط��ار مبدينة
احملمدية ،فبينما اخلبر الكوري يتحدث عن القطارات
وثقافة املواطنني الكوريني بعد احلجر الصحي ،يشعر
املرء بصدمة كبيرة وهو يشاهد جحافل البشر بباب
احملطة ورجال األمن و السلطات العمومية يستفسرون
هؤالء حول وجهاتهم ،والكل متلهف إلى الدخول
إلى محطة القطار..
اجلهات األمنية حتاول ،طبعا ،منع غير املتوفرين على
الرخص ،لكن ما شاهدته يندى له اجلبني ..وعند دخولي
إلى محطة القطار كانت هناك قصصا غريبة أخرى،
ألن مستخدمي السكك احلديدية في الشبابيك يؤكدون
للناس أن القطار الذي سينطلق حوالي الثانية عشر
زوال مملوء عن آخره ،وهناك من يحتج ويريد الذهاب
في نفس القطار بالرغم من الوباء ..وبالرغم من التباعد
الذي تدعو إليه السلطات العمومية.
أما داخل القطار فثمة حكايات أخرى ،أغرب من اخليال،
فباإلضافة إلى االكتظاظ ،وعدم التباعد ،صادفت بعض
النساء وأطفالهن يتصرفن بطرق غير مسؤولة ،وهنا
أحتدث عن ثالث نساء وبناتهن وأبنائهن حوالي 7
أطفال ال يتجاوزون العشر سنوات...
وم��ا استفزني أكثر ف��ي ه��ذه النازلة أن إح��دى تلك
النسوة لم تتوقف عن توزيع «البسكوي» على األطفال
بطريقة غريبة ،ومبا أنني مستفزة قلت لها :أال تعلمني
أن هناك فيروسات ومن األجدر عدم إطعام األطفال قبل
غسل اليدين وأنت كذلك؟؟ لم جتبني املرأة التي طرحت
عليها السؤال بل أجابتني أختها أو قريبتها التي
قالت لي :أطفالنا أنظف من النظافة ..وقالت أشياء
أخرى..
استسمحتهن وتركت املكان ،ألنني شعرت برعب شديد،
رعبي لم يكن نابعا من النساء ،لكن من عدم وعيهن
مبا يجري في البالد ..وإال ملا اصطحنب هؤالء األطفال
وتعريضهن وتعريضهم للتهلكة م��ع سبق اإلصرار
وال�ت��رص��د ،خصوصا وأن�ن��ا لسنا بصد عطلة ،مثال،
حتتم السفر ولو أن العقل السليم يقول :ال سفر في
ظل هذه اإلكراهات التي تفرضها علينا هذه اجلائحة.
وعند وصول القطار إلى محطة «الرباط املدينة» وجدت
رج��ال األم��ن يستفسرون وي��زم�ج��رون ض��د املخالفني
العابثني ،واألص��وات تتعالى بطريقة غير مسؤولة،
وهنا ردددت في نفسي «وخ��ا إجيبوا لنا  40مليون
بوليسي» مما يعني ال حياة ملن تنادي .ورددت اآلية
القرآنية الكرمية  :إنَّ ال َّل َه ال ُي َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا
َما ِب َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو ِإ َذا َأ َرا َد ال َّل ُه ِب َق ْو ٍم ُسو ًءا َفال َم َر َّد َل ُه َو َما
َلهُ ْم مِ نْ ُدونِ هِ مِ نْ َو ٍال [سورة الرعد :اآلية.]11
اجل��ائ�ح��ة حتصد األرواح ون �ح��ن ن��واك��ب واألم ��ور
واضحة ،وهناك من يتمرد ..هي إذن النفس األمارة
بالسوء..
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