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توطئة

خلفت حالة الطوارئ الصحية باملغرب آثارا متفاوتة على مستوى البنية االجتماعية. فبني عشية 
و ضحاها، وجد املهاجر.ون/ات، الذين طاملا عانوا من التهميش و التشرد، أنفسهم دون دخل و 
مقصّيني من مبادرات التضامن و التكافل اإلنسانية التي كانت متكنهم من الصمود؛ أما العمال 
بأوقات  يتم حظر أنشطتهم فقد ظلوا محصورين يف حتركاتهم ومقيدين  لم  الذي  املياومون 
عمل محدودة؛ بينما لم يعد لذوي االحتياجات اخلاصة أي فرصة للتنقل، فيما مت احلجر على 
املشردين يف مراكز إيواء مؤقتة يصعب عليهم اخلروج منها لالسترزاق وذلك باعتبارهم األكثر 
عرضة للعدوى. أما بالنسبة لألحياء الفقيرة فقد حصرت الضوابط اجلديدة الستغالل الفضاء 
العام يف األنشطة االقتصادية ـ التجارة واخلدمات - وكذا أماكن التبضع، فيما مت غلق بعض 

األسواق وخفض عدد مستخدمي البعض اآلخر.

ال حتظى هذه الفئات املهمشة بأي  متثال حتظى هذه الفئات املهمشة بأي متثيل سياسي 
أو إعالمي إال بشكل فضفاض وعبارات عامة وال تطرح قضاياها إال ارتباطا ببعض املشاكل 
التمثيلية ودعم وسائل اإلعالم والنقابات وبالكاد  العامة. فهي ال تزال محرومة من  واملطالب 
استفادت من بعض املبادرات اجلمعوية املناصرة لهم التي تبدو مطالبها إزاءهم خافتة خالل 

حالة الطوارئ الصحية.

أثرت التدابير الصحية املستحدثة، بشكل كبير على الفئات االجتماعية الهشة، التي تعتمد 
على الفضاء اخلارجي لكسب قوتها اليومي، مما زاد من استفحال العنف اجلسدي واملعنوي 
والرمزي املمارس على اجلماعات واألفراد الضعيفة، خاصة النساء منهم حيث عرف العنف 
الزوجي ارتفاعا ملحوظا بسبب احلجر، لتجد النساء أنفسهن مثقالت الكاهل نفسيا وماديا، 
بسبب املهام املنزلية التي ال توزع بشكل عادل. وتبقى العامالت املوسميات وعامالت الوحدات 

الصناعية هن األكثر عرضة للمخاطر الصحية بل أيضا النتهاكات قانون الشغل. 
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الباقون خارج البيت

بالنسبة  شيئا  يغير  ال  »هذا 
تسليط  مت  أسابيع،  بضعة  منذ  لنا«. 
النظافة  وعامالت  عمال  على  األضواء 
الصناديق  وأمينات  وأمناء  والتوصيل 
واألطباء وكل فرد يزاول نشاطا حيويا، 
وسط ضجة  نفسها  الفئة  هذه  لتجد 
مت  إذ  شعبي.  امتنان  ومحور  إعالمية 
تصويرهم كأبطال وخصصت لهم عدة 
منشورات  عدد  تزايد  كما  ربورتاجات، 
االمتنان والعرفان على مواقع التواصل 
العديد  لهم  ورسمت  بل  االجتماعي 
العامة  الساحات  يف  اجلداريات  من 
وجتسد  أعمالهم  متجد  األحياء  داخل 
أشخاصا منهمكني يف وظائفهم بنظرات 
ثابتة تخلو من اخلوف. » لكن هذا ال 
يغير شيئا بالنسبة لنا « هذا ما أكده 

محمد )اسم مستعار( وهو عامل نظافة مؤقت بالدار 
البيضاء تعتريه بعض التخوفات هو اآلخر.

وقد وافق بعدما أن اتصلنا به خالل األسابيع املاضية 
على سرد واقعه اليومي خالل حالة الطوارئ الصحية. 
املكتوبة  املنابر اإلعالمية  وانكبت مجموعة من  هذا 
ليتعرف  النظافة  عمال  موضوع  على  واملرئية  منها 
ومشاكلهم  معيشهم  على  اإلعالم  وسائل  جمهور 
دون جدوى » فالوضعية لم تتغير«. إذ أكد مشتكيا: 
»لوازم الوقاية رديئة اجلودة وال نتوفر إال على أرخص 
الكمامات املعروضة يف السوق « ثم أضاف مستنكرا: 
» نظرا لطبيعة عملنا، كان على املسؤول بذل جهد 

أكبر لتوفير معدات الوقاية «.
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بالفخر  النظافة  عمال  أحس  اجلائحة،  بداية  يف 
إلى  ليتحول  القوه،  الذي  باجلميل  االعتراف  حيال 
العاملني.  صفوف  يف  واستياء  استخفاف  موضع 
أكد خالد، عامل نظافة أن: " هذا لم يغير شيئا من 
على  نتوفر  ال  يحمينا،  وحده  اهلل  اليومي.  معيشنا 
تعقيم مطابق للمعايير اجلاري بها العمل، وال نتوفر 

على أي حماية أو تغطية صحية."
احليوية  املهن  ممتهن.ي/ات  من  كبيرة  فئة  تعيش 
مقابل  اإلصابة  معرضون خلطر  فهم  حرجا  وضعا 
أجور متدنية. وقد أدى غياب املراقبة بأماكن العمل 
خلرق القوانني والضوابط والتدابير اجلاري بها العمل، 
فعمال النظافة ليسوا الوحيدين الذين يعانون من هذه 

مجموعة  اكتشاف  مت  فقد  الوضعية، 
من  كل  الوبائية مبصانع يف  البؤر  من 
الدار البيضاء وطنجة والعرائش". حيث 
العامة  للكونفدرالية  العام  الكاتب  أكد 
متأسفا:  اكميرة  العالي  عبد  للشغل 
تعمل  ال  الشغل  مفتشية  لألسف    "
ميدانيا خالل فترة الطوارئ الصحية"، 
الواجب  من  كان  إذا  مطالبا:"  وأضاف 
على العمال والعامالت العمل فنطالب 
احلكومة بأن تفرض على األقل احترام 
الرامية  والوقائية  الصحية  الضوابط 

حلماية حياتهم وتطبيقها بحزم."  
بني جميع املصانع التي مت العثور فيها 
واحد  مصنع  يوجد  وبائية،  بؤر  على 
نساء.  فيه  العمال  أغلبية  األقل  على 
لقد طالنب بإغالق املصنع، إال أن اإلدارة 
عاملة  تقول  الصدد  هذا  يف  رفضت. 

اجلغرافيا شادية عرب مؤلفة كتاب
 dames de fraises, doigts de fée: les «
 invisibles de la migation saisonniére

 » marocaine

» يعتبر عدم إغالق مصنع مت الكشف 
فيه عن حالة كوفيد ردا قاسيا لهؤالء 
بإغالق  النساء  طلب  ويعتبر  النساء، 
املصنع قرارا شجاعا يحسب لهن. فرغم 
أنهن نساء يعشن يف أوضاع معوزة ويف 
أنهن واعيات  إال  للعمل،  أمّس احلاجة 
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باحتمال الوفاة إثر هذا الوباء. كانت لهن اجلرأة. إال أن طلب اإلغالق قوبل بالرفض. يبدي لنا 
هذا التصرف حملة عن القيمة التي يعطونها حلياة هؤالء النساء. ونرى من خالل ذلك أن األرواح 
ليست متساوية وأننا لسنا على قدم املساواة إزاء إجراءات احلجر الصحي والتنقل إلى العمل«.
باملغرب، تفضل املصانع والقطاعات الصناعية ذات طبيعة العمل املتعبة األطقم ذات األغلبية 
النسائية. غالبا ما يكون هذا اخليار القائم على أساس النوع مبنيا على عامل التبعية ويقوم 
على الصورة املثالية للعاملة األنثى اخلاضعة واملساملة كما يتم استغالل وضعيتهن الهشة من 

قبل املشغل. 

كما تقول الباحثة يف اجلغرافيا: » هؤالء النساء يف حاجة ملّحة لعمل ميكنهن من كسب قوتهن 
على األقل. لهذا فهن مضطرات اللتزام الصمت وعدم احلديث عن أوضاع العمل املزرية والعنف 
الذي يتعرضن له. يرجع كونهن أكثر انصياعا وأكثر مرونة وأكثر حتمال لألعمال املرهقة إلى 
أو  االحتجاج  من  يخفن  فهن  النقابي،  والعمل  للتنظيم  يفتقرن  أنهن  كما  املزرية.  أوضاعهن 
تشكيل معارضة. وغالبا ما يكون املشغل ذكرا لتكون بذلك عالقة الهيمنة والتمييز مزدوجة؛ 
على مستوى الطبقة االجتماعية وعلى مستوى اجلنس. ما يعني إمكانية التعامل معهن بقسوة 

أكثر مما يعامل الذكور «.
تعطي شادية عرب والتي تهتم يف أعمالها بقضايا الهجرة وتشغيل النساء وعالقات الهيمنة 
األحيان،  أغلب  يف   « املوسميات:  والعامالت  العامالت  للنساء  تشخيصية  حملة  اجلنسانية، 
يتعلق األمر بنساء فقيرات ومعدمات، يجب عليهن اخلروج للبحث عن عمل لتلبية متطلباتهن 
املغربيات  املوسميات  العامالت  مع  بها  قمت  التي  االستطالعات  خالل  من  اتضح  العائلية. 
بإسبانيا أنهن ينحدرن من أوساط فقيرة، وأن معظمهن لم يتممن الدراسة أو غير متمدرسات 
باملرة، والكثير منهن يعشن حاالت عائلية استثنائية ومعقدة. وكثيرا ما جند حاالت اجتماعية 
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لنساء عّزل يعشن مع أبنائهن )أرامل ومطلقات نادرا ما جند العازبات( «. فحسب املختصة يف 
علم اجلغرافيا، غالبا » ما يكون الطالق أو وفاة الزوج سببا يف احلالة املزرية التي تعيشها هؤالء 
النساء، ليكون الفقر االقتصادي واالجتماعي بذلك، الدافع وراء اشتغالهن مهما كان األجر الذي 

يتقاضينه، من أجل تلبية متطلبات عائالتهن«.
نشرت مجموعة » نساء شابات من أجل الدميقراطية«، مجموعة من املقاطع املصورة التي تنقل 
الظروف املزرية التي تعيشها النساء العامالت يف القطاع الفالحي املغربي خالل جائحة كورونا. 
عبرت ابتسام : » نحن ال نتوفر على ضمان اجتماعي، و ال نتوفر على أي شيء، يصعد 20 
شخصا يف شاحنة صغيرة، ونبقى مزدحمني« وأضافت مؤكدة : » إذا مّت فسيعاملونك كحيوان 
اخلامسة  إلى  اخلامسة صباحا  من  نعمل   « جهتها:  من  أسماء  وتؤكد  هذا   .» أمامهم  مات 
مساء دون أي تغطية صحية«. لتضيف مستنكرة: » إننا نتعرض للعنف والنتهاك كرامتنا ألتفه 

األسباب.«
غالبا ما تتعرض هؤالء النساء جلميع أشكال العنف، كما توضح شادية عرب: » تعاني هؤالء 
النساء من العنف االقتصادي، فهن أقل أجرا من الرجال. كما تعانني من عدة انتهاكات أخرى 
يف حقهم، فقط ألنهن نساء. وأريد أن أشير بصفة خاصة إلى العنف اجلنسي والصفقة املذلة 
التي مينح مبوجبها املشغل عمال وأجرة مقابل خدمة جنسية. كما تعاني النساء من شكل آخر 
من أشكال العنف واملتمثل يف سوء املعاملة وظروف العمل املزرية، ووسائل النقل غير املالئمة. 
وجتد هؤالء النساء أنفسهن مضطرات للسكوت عن هذا االستغالل واالنتهاكات للحفاظ على 
عملهن. باختصار، تتعرض هؤالء النساء ملختلف أشكال العنف مبا فيه االقتصادي واالجتماعي 

بل أيضا السياسي والرمزي«.
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ال مكان للجوء إليه

العنف  أنواع  الوداية جميع  يواجه سكان كيش 
األربعة املذكورة. فمن الصعب التكلم عن حالة 
إذ  الصحي.  حجر  عن  أو  الصحية  الطوارئ 
تؤكد إحدى قاطنات املنطقة : » عن أي حالة 
أن  منا  تريدون  أين  ؟  تتكلمون  طوارئ صحية 
من  خيام  حتت  نعيش  فنحن  احلجر؟  نطبق 

البالستيك «.
بعد هدم دوار اوالد دليم سنة 2014، بقيت 17 
عائلة على أراضيها حتت أسقف مؤقتة و يف 
حالة مزرية،  يف انتظار عملية إعادة اإلسكان 
قبل  إقصائهم  مت  فقد  انتظارها.  طال  التي 
بسبب  املساكن   توزيع  برنامج  من  سنوات   6
لهم،   املقدمة  الضئيلة  للتعويضات  رفضهم 
الدوار  اآلن يف خيام منصوبة مكان  ويعيشون 
املهدوم. »يف انتظار املوت أو التوصل إلى حل،  

سنظل هنا يف أعشاشنا. «
تعتبر هذه » األعشاش «  )بيوت عشوائية( الذي 
اخلردة،  أنواع  مختلف  على  بناءها  يف  يعتمد 
يف  تتكاثر  انفكت  ما  التي  الطفيليات  إحدى 
جميع أنحاء املغرب و متثل حداثة البلد املتفاوتة 
و املشوهة: حيث ميكننا رؤية ألواح خشبية  يتم 
استعمالها كحواجز،  والتي يحمل البعض منها 
القريب  املاضي  يف  استعمالها  تؤكد  عالمات 
كصناديق للسلع؛ أما بالنسبة للسقف فغالبا 
عبارة عن غالف بالستيكي سميك  يكون  ما 
أو امللصقات اإلعالنية لبرامج تلفزيونية تعود 

الورق  من  طبقات  جند  ثم  املاضية.  لألعوام 
عموديا  موزعة  أقمشة  قطع  أو  الكرتوني 
اخلشبية.  احلواجز  يف  الثغرات  تسد  وأفقيا 
الضخم  واحلجر  بالطوب  املأوى  تثبيت  ويتم 

للصمود يف وجه الرياح.

ويف فصل الشتاء، يعطي اخلشب الرطب بعضا 
جدا.  باردة  احلرارة  درجة  لتصبح  البرودة  من 
الشمس  أشعة  فتلهب  الصيف  فصل  يف  أما 
الغطاء البالستيكي لتشتد بذلك درجة احلرارة 
بسبب  معاناة  يف  السكان  يعيش  الداخل.  يف 
إحدى  تؤكد  كما  اخلانق،  واحلر  االكتظاظ 
اصة  القاطنات: » تهاجمنا اجلرذان وتأكل املصَّ
البالستيكية ألحد الرُّضع«. فيما أكدت إحدى 
ساكنات الدوار: » كيف ستكون حياة هذا الطفل 
الذي ولد يف خيمة والذي خطى خطواته األولى 

يف  الشارع،  وسط حركة  السيارات؟« 
و  األطباء  من  مجموعة  يقوم  يوم،  كل  يف 
اإلخبارية،   النشرات  جميع  خالل  اإلعالميني 
بتقدمي مجموعة من النصائح املتعلقة بالوقاية 
من فيروس كورونا، كما تقدم إرشادات متعلقة 
بكيفية ومدة ووتيرة غسل اليدين. إال أنه هنا 
املرافق  أبسط  تغيب  حيث  الوداية  كيش  يف 
إال  اإلرشادات  هذه  اعتبار  ال ميكن  الصحية، 
عن   عبارة  هو  للماء  مورد  فأقرب  مستحيلة. 
صنبور إطفاء احلرائق، متت تهيأته الستعماله 
كصنبور مرجتل، وعند حلول الليل، يستضيئون 
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بضوء الشمع؛ تردف إحدى الساكنات ساخرة: 
»كيف يخبروننا أن أبنائنا سيدرسون عن بعد 
أما  واألنترنت.«  الكهرباء  نتوفر على  ال  بينما 
الوحيدة  التبضع  فنقطة  للمؤن،  بالنسبة 
حيث   « دكان  عن  عبارة  األرجاء  يف  املوجودة 
األثمنة غير محددة بل مقدرة فحسب ولهذا 

يتم بيعها بسعر باهظ «. 
منذ بضعة أيام، قام أحد شباب الدوار بنصب 
كشك مؤقت لبيع اخلضر. فبعد تخطيه لسن 
الثالثني ومروره بسبع سنوات من البطالة، كان 
خالل  من  مشروعه  يف  النجاح  يأمل  الشاب 
تزويد العائالت باخلضر خالل حالة الطوارئ 
الصحية » إال أن السلطات قامت بهدم مشروعه 
«. و تعرب إحدى النساء غاضبة » إنه ابني، و 
يعمل حني تتاح له الفرصة، فقد سبق له أن 
سيارات  كحارس  اليومية  األعمال  بعض  زاول 
 « متأسفة  لتضيف   األخرى«  املهن  بعض  و 
أما اآلن مع حالة الطوارئ الصحية فلم يعد 
هناك أي شيء «. جتد األم التي تعمل بإحدى 
احلمامات، صعوبة لتلبية جميع احلاجيات » 
خاصة وأن ابنها يدخن ويحتاج املال.« » لقد 
منا  يريدون  فماذا  متاجرنا،  و  منازلنا  هدموا 

؟«  تضيف املرأة.
شهر  بداية  املغربية  احلكومة  خصصت 
األسر  لفائدة  املساعدات  من  مجموعة  أبريل 
الناشطة يف القطاع غير املهيكل  و التي بقيت 
الصحية.  الطوارئ  فترة  خالل  قار  دخل  دون 
تقدر ب800  مساعدات  الصندوق  هذا  مينح 
درهم بالنسبة للعازبني والعازبات  واألزواج بدون 

املكونة  لألسر  بالنسبة  درهم  و1200  أطفال، 
هذه  أن  نذكر  و  فوق.  فما  أشخاص  أربع  من 
املساعدات ممولة من لدن صندوق خاص مت 
التبرعات  يدير  الذي  و  الغرض  لهذا  إنشائه 

العمومية واخلاصة لتدبير جائحة كورونا.

االستفادة  الوداية  كيش  سكان  حاول  حني 
وضعهم  بواقع  اصطدموا   اإلعانات  هذه  من 
احلرج،  فهم غير مدرجني بالسجالت اإلدارية. 
حيث توضح إحدى الساكنات: »حينما نحاول 
املنصة  على  الشخصية  معلوماتنا  إدخال 
معلومات  أن  مفاده  جوابا  نتلقى  املخصصة، 
صحيحة،  غير  للتعريف  الوطنية  البطاقة 
نظرا ألن دوار اوالد دليم مذكور يف العنوان و 
أن هذا الدوار مت محوه من اخلرائط اإلدارية«.
السامية  املندوبية  به  قامت  بحث  حسب 
إلى   14 من  املمتدة  الفترة  خالل  للتخطيط 
املعيشية  األسر  من   12.9% فقط  إبريل؛   23
املسجلة براميد هي من استفادت من الدعم 
.و جتد %60 من األسر الذي فقد أحد أفرادها 
عمله،  صعوبة يف االستفادة من الدعم، سواء 
كان مسجال بصندوق الضمان االجتماعي أو 
ال. فيما أكد %59 منهم أنهم مسجلون، لكنهم 

لم يستفيدوا من الدعم.

وجد سكان كيش الوداية صعوبة يف االستفادة 
من أبسط اخلدمات، حيث رفضت السلطات 
هذا  ويف  االستثنائية؛  التنقل  رخص  منحهم 
الصدد تؤكد إحدى احملاورات: » أخبرنا املقدم 
أن عليه مراقبتنا، و أنه كلف خصيصا بهذه 

املهمة «.
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مدرجني  »لسنا  أخرى:  ساكنة  أكدت  فيما 
ضمن ساكنة مقاطعة حينا، و املقدم ال يعترف 
بنا، نحن ال نعرف اآلن اجلهة املسؤولة عنا.« 
لتضيف ساكنة أخرى: »لسنا محرومني فقط 
من املساعدات، بل أيضا من وطننا، فمعظمنا 
ال يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف والدولة 
ال تعترف بنا وال ميكننا حتى الولوج للمشفى«، 
مؤكدة: » لم يبق لهم إال جلب جرافة و دفننا 
أحياء. لم أعد أعرف من نحن، هل نحن حقا 

مغاربة ؟«
تقول السوسيولوجية صوريا كحالوي مخرجة 
وثائقي landless moroccans الذي ينقل معاناة 
األسر التي مت ترحيلها من كيش الوداية، أنه 
» ينبغي االهتمام مبشكل السكن «. مضيفة 
املهيكل  غير  القطاع  مبشكلة  نهتم   « أننا 
يعتبر عنصرا  الذي  السكن  ننسى مشكل  ثم 
يف  الناس  بقاء  ضرورة  أن   أعتقد  أساسيا. 
بيوتهم قد سلطت الضوء على  احلق يف سكن 

يضمن كرامة ساكنيه«.
يف األحياء املكتظة  ، يعيش الناس يف ازدحام 
ببعض  إال  التعايش  ميكنهم  ال  حيث  خانق 
الصبر إلى أن يتعودوا عليه. و قد غير احلجر 
تغييرا  املنزل  يف  البقاء  وتيرة  من  الصحي 
الكبيرة  األسر  بعض  أفراد  كان  عميقا، حيث 
يدخلون للمنزل يف أوقات مختلفة؛  فبعضهم 
ينام صباحا  كذلك  والبعض اآلخر  ليال  ينام 
دخول  على  يتناوبون  فهم  للخروج  بالنسبة 

غير  إال؛  ليس  مرقدا  املنزل  ويعتبرون  املنزل 
اجللوس  على  مرغمني  أنفسهم  وجدوا  أنهم 
مسلسل  عندهم  يبدأ  كي  اليوم  طيلة  باملنزل 

جحيم احلجر الصحي. 

لم  التي  الشعبية  األحياء  لبعض  صور  أثارت 
و  االستهجان  الصحي  احلجر  تدابير  حتترم 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  الغضب 
وتقول صوريا كحالوي أنه »حينما يكون محل 
فمن  اإلنسان،  لعيش  مالئم  غير  السكن 
الطبيعي أن يضطر الناس للخروج الستنشاق 
بعض الهواء النقي أو للمشي. فال ميكنهم أن 
يبقوا محبوسني، بل ميكن للحاالت االجتماعية 
أن تصبح أكثر تعقيدا.« و تضيف » إن عيش 
سكنا  يعتبر  ال  واحدة  غرفة  داخل  خمسة 

كرميا.«
ميكن   « السوسيولوجية  للباحثة  بالنسبة 
النظر  يكون فرصة إلعادة  أن  كورونا  لفيروس 
السكن  مشكلة  و يف  احلضري  التخطيط  يف 
األحياء  هدم  عمليات  وقف  يعتبر  عموما.« 
أطلقتها احلكومة  التي  واملصادرات  العشوائية 
و  امللكية  يف  احلق  مسألة  ملراجعة  فرصة 
يشكل  كما  العام؛  األعمال  جدول  يف  إدراجها 
املطالبة  أراد  ما  إذا  املدني  للمجتمع  مناسبة 
بإقرار احلق يف امللكية للجميع ومراجعة قانون 
ال  الذي  و  العمل  به  اجلاري  اخلاصة  امللكية 
خدمتها  حالة  يف  إال  اخلاصة  امللكية  يحمي 

ملصالح كبار املالك «.
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مت  الوداية  كيش  منطقة   يف 
ووضعوا  السكان  حركة  شل 
حتت رقابة السلطات املشددة 
ويف  املزعجة؛  نقل  لم  إن 
اجلانب آخر ال ميلك البعض 
خيارا غير اخلروج. يف مراكش 
ضعيف  حسني  يتردد  ال 
البصر والعاطل عن العمل، يف 
الصحية  الطوارئ  حالة  خرق 
للبحث عن لقمة عيشه،  فإن 
لم يقم بذلك » لن يدق بابي 
أحد بابي ليعطيني التموين«. 
ثم  إجازة  على  حصل حسني 
تلقى تكوينا  يف تقنيات مونتاج 
مباراة  اجتاز  و  الفيديوهات 
لتوظيف التقنيني ثالث مرات 
إال أنه لم يتم انتقاؤه. ويبقى 
الشارع مصدر رزقه الوحيد مع 
املئات من املكفوفني  و ضعاف 

الذين يخرجون بشكل  البصر 
يومي على أمل احلصول على 

لقمة عيش تسد رمقهم.
وسط  مرتادو  اعتاد  بالرباط، 
املكفوفني  رؤية  على  املدينة 
و  الشوارع  يجوبون  الذين 
متأبطني  الكبرى  األزقة 
الورقية  ومناديلهم  عكاكيزهم 
املقاهي  زوايا  على  منكبني  أو 
األماكن  وكل  املطاعم  وقرب 
ما  غالبا  باملدينة.  االجتماعية 
يكتفون  فهم   يتم جتاهلهم،  
القليلة  الدراهم  على  بالعيش 
يتمكنون من جمعها يف  الذي 

آخر اليوم.
يف  العيش  جميعهم  يشترك 
و  العاصمة  بضواحي  غرف 
صباح  كل  احلافلة  يستقلون 
للتنقل من سال إلى وسط مدينة 
الرباط. تتكون سلعهم يف غالب 
األحيان والتي يشترونها بفضل 
التبرعات، من منتوجات خفيفة 
يسهل حملها كاملناديل الورقية 
وألعاب األطفال إلخ... ميكنهم 
هذا النوع من التسول من تلبية 
حاجياتهم مع االحتفاظ  ببعض 
توشك  وحني  كرامتهم.   من 

يحزم  الغروب  على  الشمس 
يختفي  حني   أمتعته،  الكل 
الذي  القليل  النور  ذاك  حتى 
القدرة  ومينحهم  به  يتشبثون 
العالم  تفاصيل  إدراك  على 
مثلنا ينغمسون يف ظلمة الليل 

احلالك.

صرح احلسني أنه » سواء يف 
أو  البيضاء  الدار  أو  الرباط 
املعاناة  نعيش  فنحن  مراكش 
حاصلون   أننا  فرغم  نفسها، 
على ديبلومات، إال أننا نعيش 
على بيع املناديل بالشارع « ثم 
احلجر  ظروف  يف   « يضيف 
أكثر  األمر  أصبح  الصحي، 
بإمكاننا  يعد  فلم  صعوبة، 
احلصول على لقمة عيش «.

يوجد  التضامن،  وزارة  حسب 
150.000 شخص من  حوالي 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
الكثير  يعيش  حيث  باملغرب 
املدقع   الفقر  ربقة  يف  منهم 
أرسلت  وقد  واحلرمان. 
التنسيقية الوطنية للمكفوفني 
املعطلني حاملي الشهادات، يف 
بداية حالة الطوارئ الصحية، 

اخلروج رغم املخاطر
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ثالث مراسالت مستعجلة للحكومة؛ فباستثناء 
تربوية   التي متنح حصصا  االلكترونية  املنصة 
وزارة  تضع  لم  التحسيسية،   الرسائل  وبعض 
التضامن حلد اليوم أي تدابير للرعاية.  يصرح 
حسني » ألم يتساءلوا أوال إذا ما كان للمستفيدين 
ما يأكلون ؟ «.  فاملساعدات املخصصة ألسر 
القطاع غير املهيكل لم تصل ملراكز اإليواء املؤقتة  
االحتياجات  ذوي  باألشخاص  املأهولة  الثالثني 
بعض  احملسنني   بعض  ومينح  هذا  اخلاصة. 
املعاونات املالية التي يتم جمعها و توزيعها على 
املكفوفني و املكفوفات بكل من الرباط و الدار 
البيضاء و مراكش و أكادير؛ غير أنها ال تغطي 

الكل، فيضطر البعض للخروج للشارع.
يحفظ حسني الشارع و قوانينه عن ظهر قلب، 
 » الفرص  تغتنم  أن  و  ذكيا  تكون  أن  عليك   «
ويبقى شارع محمد السادس القريب من محطة 
القطار مكانه املفضل حيث يتحدث إلينا. يقول 
اخلاص  اخلروج  بتصريح  يده  يف  وهو ميسك 
هي  ازدهارا،  وأكثرها  األوقات  أحسن  أن  به، 
تلك الساعتان بعد العصر أو آخر ساعتان يف 

الصبيحة » حينها تكثر احلركة «.
» يف الشارع، تبقى حظوظنا يف كسب العيش 
رهينة بقدرتنا على جلب االنتباه و خلق عالقات 
نستقر  أو  املارة،  أحد  نقصد  فإما  اجتماعية، 
يف أحد األماكن وننتظر احتياج أحدهم ملنديل 
ورقي أو تعاطف البعض اآلخر «. تنجح خطة 
املكفوفني هذه والتي تعتمد أساسا على نظرة 
الناس يف األماكن احليوية ونقاط العبور والشوارع  
واألزقة املكتظة.  إال أن هذه األماكن التي تعرف 
من  نوعا  تخلق  ما  غالبا  عليها،  الناس  إقبال 
املنافسة لشغلها : فهي مناطق جتارية بامتياز، 
يجتمع  فيها مختلف الباعة املتجولني، لتنشأ 

بذلك نزاعات من أجل ضمان مكان لالسترزاق. 
مع  تعاملهم  يف  املتجولون  الباعة  ويختلف 
املكفوفني من شخص آلخر، فهناك من يتعاطف 
معهم و هناك أيضا من يكن لهم العداء. و يف 

بعض األحيان يتم طردهم أو سرقة سلعهم.
أنشطة  ميارسون  الذين  املكفوفون  يواجه 
جتارية عدة مشاكل، منها الدخول يف نزاعات 
للحصول على مكان بل وأيضا يف مفاوضات 
الشرطة  تأتي  فحني  السلطة.  رجال  مع 
ملراقبته واستجوابه حول سبب خروجه يفسر 

لهم: » إذا لم أخرج للعمل، فسأموت جوعا؛ وما 
كنت ألخرج لو كنت أملك بديال. هذا ما أقوله 
لهم« ثم يضيف »الشرطة تتفهم وتتعاطف مع 
بيننا  الضمني  بالتضامن  ونحس  بل  وضعنا، 
متقبال  حديثه  يكمل  الشرطة«.  رجال  وبني 
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»رغم تفهم رجال الشرطة لوضعنا إال  يقع  ما 
أنه يبقى من واجبهم تطبيق القانون حلمايتنا 
املطرقة  بني  اآلن  فهم  كورونا(،  )فيروس  من 

والسندان«.
يصرح حسني و هو مستاء من استهتار املؤسسات 
احلجر  قرار  اتخذوا  الذين  أولئك   " بوضعهم: 
الصحي لم يفكروا فينا قط. » فإن كان عليهم 
اتخاذ تدابير لدعم األشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة، " فنحن أول من يحتاج للمساعدة، وهم 
يعرفون جيدا الظروف التي نعيش فيها « ويأمل 

» أن ينسى املسؤولون أي ضغينة اجتاههم وأن 
ميدوهم باملساعدة،  فالوضع كارثي، و يف آخر 

املطاف نحن مغاربة «.
شكلت حالة الطوارئ الصحية كابوسا بالنسبة 
ملجموعة من األفراد الذين يعتمدون على الشارع 

لتوفير دخلهم، ومع ذلك فقد جنح البعض يف 
اخلضر،  بائع  عزيز  استبدل  حيث  تخطيها. 
عربته بدراجة ثالثية العجالت للتنقل يف جميع 
أنحاء مدينة مراكش. فقد فضل التنقل لضمان 
رزقه عوض القعود يف مكانه املعتاد بالسوق و 
العاملني  التجار  عدد  السلطات  قلصت  الذي 

فيه تفاديا لالكتظاظ.
منعهم  قد  املقاطعة  قائد   « أن  ويذكر عزيز   
يف  بالبقاء  أمرنا  كما  السوق   دخول  من 
منازلنا« و حني سألناه كيف سنعيش، أكد لنا 
أننا سنتوصل باملساعدات.  هذا وال ميكن لعزيز 
احلصول إال على 1000 درهم،  ألن أسرته مكونة 
فقط من أربع أفراد ليضيف مستنكرا » هذا ال 

يغطي حتى نفقات األكل «.
مع فرض حالة الطوارئ الصحية أغلقت العديد 
من احملالت أبوابها )محالت بيع األجهزة املنزلية 
دون  نفسه  الدراجة  صاحب  فوجد  واألثاث...( 
األقارب  بأحد  لالستعانة  اضطره  مما  عمل 
حيث  الراقية،  مراكش  أحياء  بني  ليطوفوا 
أغلقت جميع احملالت التي كانت متدها بالسلع 
بعدة  عنها  سوق  أقرب  يبعد  الذي  الوقت  يف 
كيلومترات. ويؤكد عزيز » أن هناك طلب « لكن 
» كان علينا تغيير ومالءمة  عرضنا لطلبات 
بالبطاطس  الناس  يكتفي  ال  فهنا،  الزبائن؛ 
والبصل والطماطم واجلزر بل يسألون أيضا 
عن األفوكادو و الفطر الطازج « والتي يحاول 
جلبها إذا ما كانت متوفرة بسوق اجلملة، و إال، 
فهو يحصل عليها » يف  أحد األسواق املمتازة 
 » عليها  املتعارف  باألثمنة  املدينة  وسط 
تغطية  من  ليتمكن   « أكثر  بسعر  ليبيعها 
الربح  من  هامش  وتوفير  النقل  مصاريف 

الذي يؤكد أنه هامش صغير جدا«.
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رغم التنظيم اجليد لبعض احلرف األخرى احملسوبة ضمن القطاع غير املهيكل، إال أنها تعاني هي 
األخرى من مخلفات منع ومحدودية التنقل بل وأيضا من إمكانية إصابة  ممتهنيها،  حيث يفيد عزيز 
وهو سائق سيارة أجرة صغيرة ومنخرط يف الكونفدرالية العامة للشغل: » لقد فقدنا اثنني  من زمالئنا 
بسبب فيروس كورونا «  فيما يضيف » بالنسبة لزمالئنا املصابني، تعافى البعض منهم، بينما ال يزال 
البعض اآلخر يتماثل للشفاء «. مؤكدا من جهة أخرى أن » اخلطر ال يزال قائما رغم لبس األقنعة و 

تعقيم اليدين والسيارة « » فإننا يف الصفوف األمامية ،ألننا يف اتصال دائم مع الزبائن«.
يعد مجموع أسطول سيارات األجرة باملغرب ما يناهز أكثر من 300.000 سيارة. وبسبب عدم 
حتيني األرقام املتعلقة بالرخص املهنية للقيادة، الزالت املعطيات املؤكدة سنة 2011 تصرح ب 68.337 
سائق سيارة أجرة على صعيد التراب الوطني. ويدفع سائق سيارة األجرة لصاحب املأذونية أجرا 
يوميا يتراوح بني 100 و 500 درهم. وغالبا ما يتناوب سائقان على قيادتها ليال ونهارا وال يتبقى 
لهم سوى قسط صغير من الربح. هذا وقد سبق  التنديد بتجارة املأذونيات التي تعد من أعمق 
بؤر الريع باملغرب، حيث ال يستفيد منها إال شرذمة من األشخاص الذين ال ميارسون يف القطاع. 
أدى االنخفاض املهول الذي شهدته حركة السير بعد فرض حالة الطوارئ باملغرب، إلى تفاقم 
أوضاع سائقي سيارات األجرة حيث يؤكد عزيز أن » األغلبية متوقفة عن العمل « كما يذكر أنه 

» ليس لهم دخل قار، فدخلهم يعتمد على عملهم اليومي«.
احلكومة  دعم  من  يستفد  لم  األجرة  سيارات  سائقي  من  عددا  أن  املصدر  نفس  ويؤكد  هذا 
املخصص للناشطني بالقطاع غير املهيكل. ويضيف أن » هذا العدد هذا الكبير مهدد بالتشرد 
إن لم يدفع إيجار السكن «. فيما يؤكد متأسفا » أن السائقني قد أصيبوا بخيبة أمل حيث مت 
توزيع املساعدات بطريقة غير عادلة، كما أنهم ال يستفيدون من تغطية صحية  ووضعيتهم 
االجتماعية غير مستقرة « و يأمل أن » تهتم الدولة بهذا القطاع الغارق يف الفساد والريع، حيث 
يتوجب عليها إصالحه ووضع حد لنظام مأذونيات النقل مع توفير تغطية صحية للسائقني و 

ضمان كرامتهم«.
أشار الباحث يف علم االجتماع واألستاذ املساعد يف علم السياسة بالرباط مهدي عليوة أن 
» املساعدات لن تكفي إلنقاذ شغيلة القطاع غير املهيكل «. كما تتشارك صوريا الكحالوي 
نفس الرأي حيث ترى أن » هذه الطبقة قد أكدت للمغاربة أن الشعب فقير حقا « و تعتقد 
» أننا منيل إلى جتاهل واقع الفقر باملغرب فيما مكنت قيمة املساعدات املعلن عنها، املغاربة 

من معرفة مدى فقر الشعب«.
بالنسبة ملهدي عليوة الذي يشتغل على القضايا املتعلقة باالقتصاد غير املهيكل والهجرة، »حتتاج 
االجتماعي يف خضم  »التباعد  يعتبر  و  كل شيء«   قبل  للتنقل  املهيكل  غير  القطاع  شغيلة 
الظروف الراهنة غير ذي جدوى، فاالقتصاد يف بلدنا يعتمد على االحتكاكات االجتماعية و 
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يتعلق األمر هنا باقتصاد شبكي ميكن اجلميع من العيش و ميكن  الفقراء من الصمود«.
تعتبر شغيلة االقتصاد غير املهيكل جزءا فعاال يف هذا االقتصاد الذي يعتمد على التنقل؛ 
» فعند وقف التنقل،  تقف عجلة هذا االقتصاد «  لتبدأ معاناة شغيلتها التي تعتمد على 
التنقل ملزاولة أنشطتها » و يذر هذا االقتصاد عدة وظائف مباشرة و غير مباشرة . فحني 
نتكلم عن بيع اخلضر على سبيل املثال، غالبا ما ننسى أولئك الذين يقومون بأعمال مختلفة 
على مختلف املستويات: فهناك من ينقل السلع، وهناك احلمال الذي يفرغ الشاحنات،  ثم 

هناك من يوصل البضائع لألسواق الصغرى و أيضا من ينظم و ينظف السوق«.

و أعرب أننا »غالبا ما ننسى أن االقتصاد غير املهيكل ليس باقتصاد حديث، إمنا أصبح أكثر 
تعقيدا مع احلداثة و أكثر حداثة مع العوملة، هذا و جتدر اإلشارة إلى أن هذا االقتصاد يستمد 
كانت اجلماعات جد متشابكة    القدمي حيث  املغربي  االقتصاد  كبير من شكل  أصوله بشكل 
وتعتمد على األعمال الصغيرة كما كانت تربط عالقات وطيدة مع مختلف اجلماعات األخرى. 
ثم  الرعي  البدو و  التنقل، فقد كنا نعيش يف ترحال، ثم حياة  إلى اعتمادها على  باإلضافة 
التجارة عبر الصحراء الكبرى إلخ «. يف حني طورت جماعات أخرى » جتارة التهرب، حيث كانت 

تتهرب من الضرائب ودوريات املخزن. فكان عليها  أن جتيد كيف تتملص من قبضتها «.
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وجد املغرب نفسه اليوم يف وضع حرج، حيث أصبح التنقل مقيدا تقييدا شديدا » فصحيح أن 
العالم بأكمله معني باألمر، إال أن الدول التي تعتمد يف اقتصادها على االنتاج و التصنيع و التي 

ال تعتمد على التنقل سيسهل عليها اخلروج من هذه األزمة «.
رغم تغطية مساعدات احلكومة لعدد كبير من األسر املعوزة، إال أنني ال أرى » كيف ستتمكن 
احلكومة املغربية باقتصادها احلالي من االستمرار يف منح معاشات )هزيلة( لكل هؤالء الناس؛ 
فإن لم تعد احلياة ملجراها الطبيعي فليس هناك منفذ، حيث يصعب ايجاد حلول مع هذا الكم 

الهائل من األسر، فالقطاع غير املهيكل، قطاع ضخم للغاية «.
يعتقد الباحث السوسيولوجي، الذي ينظر للقضية بنظرة براغماتية أنه » ينبغي رفع حظر التنقل، 
و ذلك بسبب عدم حتديث االقتصاد املغربي الذي يعتمد بشكل خاص على القطاع غير املهيكل 
« كما تشكل هذه الظرفية فرصة إلعادة النظر يف مكانة هذا القطاع وأيضا وضعية العاملني 
فيه. »ثم يضيف مشيرا لبعض املهن التي يصعب تأطيرها حتت الرقابة اإلدارية أو أي رقابة تابعة 
للدولة: « هذه الفكرة ليست بالنيوليبرالية، بل نابعة من منظور براغماتي. فهناك مجموعة من 
األنشطة و األعمال الصغيرة التي يصعب إدماجها والتي ينبغي إيجاد حلول بديلة لها. حيث لم 
تنجح الدولة رغم محاوالتها، من خالل املشاريع الصغرى التي خصصتها لهذه الطبقة يف سبيل 

إيجاد حلول ناجعة إلدماجها و ربطها بنظام الضمان االجتماعي.
تأمل صوريا الكحالوي من جهتها أن ترى »حترك املجتمع املدني إلعادة ترتيب أولوياته، فقد رأينا 
كيف أولى محمد السادس منذ بداية حكمه اهتمامه البالغ بالقضايا املتعلقة بالهشاشة؛ حيث 
حاولت احلكومة احتواء هذه اآلفة  بكل الوسائل يف حني  تخلى املجتمع املدني عن القضايا 

االجتماعية ليصب اهتمامه على قضايا احلريات العامة «.
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يصعب تخيل حياة املهاجر.ون/ات  خالل فترة 
كريس  يعيش  مراكش  ففي  الصحي.  احلجر 
) اسم مستعار( املنحدر من احدى دول جنوب 
الصحراء الناطقة باإلجنليزية، فترة عصيبة. و 
ألنه  يتقن اللغة اإلجنليزية جيدا،  فقد أتيحت 
له عدة فرص عمل، و عدة آفاق مهنية، حيث 
جر   « ب  النداء  مراكز  إحدى  يف  العمل  بدأ 
مناسب« حسب أقواله. غير أنه نادرا ما كان يتم 
دفع راتبه كامال أو يف الوقت احملدد لذلك، و 
ذلك ألنه موظف غير نظامي أي أنه يعمل دون 
وثائق رسمية. و يف يوم من األيام طردت لتأخري 
بساعة واحدة بعد استراحة الغداء بسبب حادث 
 .» العمل  عن  التخلي   « ذريعة  بسيط،  حتت 
وبعد هذا احلادث قرر العمل حلسابه اخلاص.

إن املنافسة صعبة وضارية يف هذا املجال، كما 
أنه مجال محفوف باملخاطر » فعليك أن تكون 
دائم اليقظة و احلذر من الزبائن احملتالني و رجال 

الشرطة«. وعليك خاصة أن تتنقل باستمرار.  
شل حظر التنقل غير املرخص من حركة كريس 
ولم يعد بإمكانه التنقل جللب حاجياته. حيث 
التنقل منذ  »لم يعد مبقدوري  يؤكد مستنكرا: 
فيما  لي«.  بالنسبة  شيء صعب  هذا  و  مدة، 
مع  مكتراة  شقة  يقتسم  الذي  غيوم  يصرح 
جنوب  إفريقيا  من  املنحدرين  من  مجموعة 
الصحراء، أنه يتوفر على ما يلزم للعيش و يتوفر 
على ما يكفي لدفع اإليجار ملدة شهر آخر لكن 
األمر ينتهي هنا. » فقد أصبحت أجتنب اخلروج 

لكي ال يتم إيقايف«.

لم يتمكن غيوم من احلصول على رخصة التنقل 
احمللية  السلطات  تتكلف  التي  االستثنائية 
بتسليمها. و يعيش يف حالة قلق دائم خوفا من 
لترحيله  السلطات  قبل  استدعائه من  يتم  أن 
ملدينة أخرى » فقد سبق و أن قاموا بنفس األمر 

مع أحد أصدقائي«.
املعاناة؛  هذه  املهاجر.ين/ات  من  العديد  عاش 
فبينما كان يتم احلجر على املشردين املغاربة 
يف مراكز إيواء تضمن كرامتهم نوعا ما، كان يتم 
املهاجر.ون/ات من مدينة  املشرد.ين/ات  ترحيل 
ألخرى يف مآو مكتظة. وصرحت سارة سوجار 
مناهضة  مبجموعة  األجانب  بحقوق  املكلفة 
 GADEM العنصرية والدفاع عن حقوق األجانب
أن »السلطات قد قامت بترحيل عدد كبير من 
املهاجرين إلى املناطق اجلنوبية.« ويف بالناظور، 
مأوى  بدون  مهاجر   200 من  أكثر  إيداع  مت 
مبراكز االحتجاز املغلقة متاما، و التي ال حتترم 
الشروط الصحية "تضيف متأسفة. فيما كان 
يتم نقل النساء و األطفال ملراكز بالرباط و  الدار 

البيضاء.
خلق حبس املهاجر.ين/ات املشرد.ين/ات يف املآوي 
املكتظة جوا من التوتر. حيث اندلعت بداية شهر 
أبريل أعمال شغب بأحد املآوي املخصصة إليواء 
للمهاجرين يف مدينة العيون، و يؤكد بالغ صادر 
 78 »تبادل  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  عن 
شخص الضرب بأدوات املطبخ، قبل اقتحامهم 
الفرار وخرق  للمركز محاولني  للباب اخلارجي 

احلجر اإلجباري
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قوات  قامت  قد  و  الصحي«.  احلجر  تدابير 
حفظ األمن بإطالق الرصاص املطاطي مخلفة 

بذلك إصابات يف صفوف املهاجرين «.
لم  ين/ات  املهاجر.  أن  سوجار  سارة  وأضافت 
يعانوا فقط من ترحيلهم بل » طردوا من بيوتهم  
بطريقة غير قانونية ألنهم لم يتمكنوا من دفع 
واجب اإليجار«.  و تضيف متأسفة أنه »طاملا أراد 
املالك التخلص منهم، و شكلت هذه الظرفية 

الفرصة املناسبة لفعل ذلك«.

وجد املهاجر. ون/ات الذين يعتمدون على الشارع 
جدا   مزرية  وضعية  يف  أنفسهم  لالسترزاق 
»فمعظم املهاجر. ين/ات يكسبون قوتهم اليومي 
بفضل أنشطة القطاع غير املهيكل أو عن طريق 
يعد  لم  الصحي  احلجر  فرض  ومع  التسول«. 
لهم أي دخل. فيما مت حرمان املهاجرين الذين 
ال يتوفرون على بطاقة اإلقامة من وثائق التنقل 
االستثنائي. و تضيف سارة أن هذا األمر مشكل 
بحد ذاته حيث » سيتعرض لالعتقال إن خرج، 

وإن لم يخرج فلن يجد مأكال «.
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 وتشير محاورتنا أن املهاجر. ين/ات بدون وثائق 
احلكومية،  املساعدات  من  قط  يستفيدوا  لم 
املساعدة  سالّت  بعض  من  استفادوا  لكنهم 
التي تقدمها بعض اجلمعيات و التي لم تتمكن 
بدورها من تغطية الكم الهائل من املهاجر.ون/
على  املشتغلة  اجلمعيات  تتوفر  ال  حيث  ات. 
قضايا الهجرة إال على موارد قليلة و محدودة 

مقارنة باحتياجات املهاجر. ين/ات.
  أعرب مهدي عليوة مستغربا أن " احلكومة لم 
تنطق  بكلمة بخصوص املهاجر.ون/ات يف الوقت 

الذي يعيش معظمهم حالة طوارئ إنسانية."
ينقسم املهاجر. ون/ات املتضررون من مخلفات 
فهناك   « فئات  ثالث  إلى  الصحي  احلجر 
مدة  تتجاوز  لم  الذين  اجلدد  املهاجر.ون/ات 
إقامتهم السنة و الذين جندهم  غالبا بشمال 
ألوروبا،  للعبور  الفرصة  يتحينون  حيث  البالد 
األقاليم  ببعض  أيضا  جندهم  أن  ميكن  كما 
ألنها  شيئا  الفئة  هذه  متتلك  ال  و  اجلنوبية. 
العيش  املغاربة و تفضل  ال تربط عالقات مع 
مجموعات صغيرة  تعيش يف  حيث  عزلة.  يف 
بغابات يف ضواحي مدينتي الناظور و طنجة؛ 
وغالبا ما ينتهي بهم املطاف باالستقرار مبدن 
مختلفة يف املغرب،  فالعيش قرب احلدود صعب 
للغاية زيادة على أنهم مهددون بالترحيل من قبل 

السلطات املغربية«.
ينبه مهدي عليوة إلى أن » هذه الفئة هي األكثر 
لها  يكن  فلم   » للمساعدة  حاجة  و  استعجاال 
مأكل منذ بداية احلجر، و تكتفي باملساعدات 

يف  تعيش  أنها  كما  حاجياتها،  لسد  اخليرية 
صمت، فاملغرب بالنسبة لها نقطة عبور ال غير.

يشرح الباحث أن ثان أكثر فئة محتاجة للدعم 
» تنتمي لنفس الفئة األولى إال أنها متكنت مع 
الوقت من إيجاد سبل لالستقرار باملدن. و تعتبر 
حالتهم مستعجلة ألنهم حديثو العهد باملغرب 
فيبقى االندماج صعبا بالنسبة لهم رغم قضائهم 
وبشكل  الفئة  هذه  تنشط  باملغرب.  لسنوات 
املهيكل ويف  القطاع غير  كبير بجميع أنشطة 
أحيان أخرى تلجأ إلى التسول. وتعتبر حالتهم 
زيادة  جدا  دخلهم ضئيل  ألن  أيضا  مستعجلة 
على أن شهرين من احلجر الصحي تعتبر مدة 

طويلة بالنسبة لهم «.
انخرطت هذه الفئة من املهاجر. ين/ات يف مسار 
الصعوبات  كل  رغم  هذا،  الكالسيكي  اإلدماج 
و  باملغرب،  السود  ضد  بالعنصرية  املرتبطة 
بالوظائف الصغيرة املتاحة لهم. هذا و لم يتخل  
بعضهم عن فكرة الهجرة ألوروبا، بينما استقر 
البعض اآلخر باملغرب على أمل االلتحاق بالقارة 

العجوز يف يوم ما.
ين/ مهاجر.  من  الثانية  و  األولى  الفئة  تتكون 

ات بدون وثائق، بينما تتكون الفئة الثالثة من 
مهاجرين قضوا سنوات عديدة باملغرب، و متت 
تسوية وضعية معظمهم خالل حمالت 2014 و 

.2016
 لتسوية الوضعية القانونية ينبغي على املهاجر. 
ة أن ت/يدلي مبا يثبت عمله ملدة سنتني أو ما 
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يثبت إقامته ملدة خمس سنوات. و يوضح مهدي 
عليوة أن البعض منهم قد استقر باملغرب منذ 
أزيد من عشر سنوات، و نتحدث هنا عن أناس 
متكنوا من فرض أنفسهم يف سوق الشغل فرغم 
وصولهم  عند  ألوروبا  العبور  ينوون  كانوا  أنهم 
املطاف  نهاية  يف  قرروا  أنهم  إال    2000 سنة 

االستقرار باملغرب.
أفضل  ظروف  يف  الثالثة  الفئة  هذه  عاشت 
نسبيا خالل الشهر األول من احلجر الصحي، 
غير أن فترة هذا األخير التي جتاوزت الشهر 
فهم  لهم،  بالنسبة  أكثر صعوبة  األمور  جعلت 
الطبقة  تعيشها  التي  املعاناة  يتقاسمون نفس 
الهشة احمللية؛ فرغم انخراط بعضهم يف نظام 
راميد أو بصندوق الضمان االجتماعي، إال أنهم  
يجدون صعوبة يف احلصول على  املساعدات 
احلكومية. حيث انتهت بداية سنة 2020 مدة 
صالحية البطاقات املسلمة يف حمالت 2014 و 

2016 و التي لم يتم جتديدها.  
متعلق  األمر   « أن:  االجتماع  علم  باحث  يؤكد 
من  متفاوتة  املهاجر.ون/ات  من  فئات  بثالث 

حيث الهشاشة و من حيث درجة اندماجها«.
مناهضة  مجموعة  و  عليوة  مهدي  يدعو 
العنصرية ومرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع 
عدد  للقانون  املؤقت  للوقف    GADEM عنهم 
02.03 املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة 
املغربية و الهجرة والهجرة غير الشرعية. »على 
الدولة أن تعتبر بشكل من األشكال أي أجنبي 

وكأنه يف وضعية قانونية على األقل حتى متر 
فترة احلجر. وال يجب مطالبتهم بأي تصريح 
إقامة و االكتفاء بأي وثيقة تثبت الهوية «. خاصة 
وأن العديد من أعوان السلطة قد رفضوا تسليم 
تصاريح التنقل االستثنائية ألشخاص يف وضعية 
بطاقة  صالحية  مدة  انتهت  الذين  و  قانونية 
إقامتهم. فيما رفضت األبناك ووكاالت حتويل 
لألشخاص  التحويل  بعمليات  القيام  األموال 

الذين انتهت مدة صالحية بطائقهم.
كما يناضل عليوة أيضا من أجل إدراجهم ضمن 
،حيث  الدولة  مساعدات  من  من  املستفيدين 
ال  الذين  األشخاص  بعض  هناك   « أن  يؤكد 
إنهم  أيام؛  ثالث  كل  وجبتني  على  إال  يتغذون 
ميوتون جوعا، هذا أمر مأساوي«. يحس هؤالء 
بنوع من اإلهمال. و كأن أوضاعهم  األشخاص 
لم تسو قط » يضيف الباحث مستنكرا « أنه 
ينبغي إنقاذ الناس من اجلوع. حيث يبلغ عدد 
األشخاص يف حالة مستعجلة حوالي 20.000 
شخص. فال بأس إن قمنا بصرف 800 درهم 
على  يؤثر  لن  فهذا  شخص،   20.000 لهؤالء 

الصندوق ) املخصص جلائحة كورونا(«.
يف غياب املساعدات احلكومية، يعيش املهاجر.

اخليرية  األعمال  بفضل  املعدمون/ات  ون/ات 
رئيس  يؤكد  حيث  احملسنني،  تآزر  و  اخلاصة 
جمعية كيريكو املتعددة الثقافات، منتغا ديوب و 
املنسق بالهالل األحمر الدولي والذي يدير أيضا 
أحد مراكز احلضانة بالرباط،  أن »اجلميع يعاني 
من هذه األوضاع الصعبة، فاألمر سيان بالنسبة 
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للمغاربة واألجانب.  إال أن وضعية املهاجر. ين/ات 
الذين يسترزقون يف الشارع هي األكثر صعوبة.«

الغذائية  للمؤن  سالّت  كيريكو،  جمعية  توزع 
ملساعدة الفئات الهشة على جتاوز هذه املرحلة. 
حيث أفاد منتغا ديوب أن شهادات املستفيدين 
الشعبية  األحياء  أسر  تضامن  عن  عبرت  قد 
املؤجرين  بعض  »هناك  أن  أضاف  كما  معهم. 
الذين أصروا على التوصل مبستحقات اإليجار، 

فيما تفهم البعض اآلخر وضعية املكترين   وقبلوا 
االنتظار إلى حني انتهاء احلجر الصحي«. »كما 
بني وباء كوفيد عن روح املغاربة الوطنية كما وطد 
عالقات التضامن بني املهاجر. ين/ات و املغاربة«.

برزت  التي  التضامن  صور  تدوم  أن   نأمل 
خالل فترة الطوارئ الصحية حتى بعد احلجر 
الصحي و يضيف منتغا ديوب » علينا احلفاظ 

على هذا التعايش و التضامن«.



22

دون منفذ: حالة الطوارئ الصحية في ظل الهشاشة االجتماعية  1  احتدام التفاوتات و استفحال اإلقصاء.دون منفذ: حالة الطوارئ الصحية في ظل الهشاشة االجتماعية  1  احتدام التفاوتات و استفحال اإلقصاء.

عنف خفي

جحيما  الصحي  احلجر  أصبح  ما  سرعان 
خانقا، خاصة إن كان املرء محبوسا مع جالده. 
فمنذ بداية احلجر، عبر الفاعلون اجلمعويون 
املنزلي  العنف  حاالت  ارتفاع  إزاء  قلقهم  عن 
واألسري. وحسب  املندوبية السامية للتخطيط 
التي قامت سنة 2019 بدراسة وطنية متعلقة 
األسرية  البيوت  تشكل  النساء،  ضد  بالعنف 
 52% انتشار  العنيفة مبعدل  للممارسات  بؤرة 
أي ما يناهز 6.1 مليون امرأة ضحية للعنف. 

عن  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  عبرت  فيما 
على  الوباء  بأثر  متعلقة  مذكرة،  يف  قلقها 

أن  مؤكدة  باملغرب  الفتيات  و  النساء  وضعية 
هي  العنف  مشاكل  من  تعاني  التي  البيوت 
األكثر عرضة ملمارسة العنف والعنف اجلنسي 
يكون  أن  ميكن  الصحي.  احلجر  فترة  خالل 
لوباء كوفيد - 19 تأثير مباشر على هذا األمر 
حيث سبق ألبحاث سابقة أن بينت مدى تأثير 
وبائي زيكا و إيبوال على ارتفاع معدالت العنف 

األسري. 
وذكرت املنظمة األممية بيانات أولية واردة من 
الصني و"التي تفترض أن يكون وباء كوفيد - 
19 السبب وراء ارتفاع معدالت العنف املنزلي، 
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وتشير إلى مضاعفة احلاالت املبلغ عنها لدى 
الشرطة احمللية ثالثة أضعاف مقارنة مع معدل 

نفس الفترة بالسنة الفارطة." 
لتجتاح  الشارع  عن  العنف  ممارسات  غابت   
البيوت األسرية حيث يصعب ضبطها. تصرح 
 : "ماساكتاش"  ائتالف  عن  ييرو  ديل  عائشة 
"خالل احلجر الصحي، متضي النساء ضحايا 
الذي  الشيء  جالديهن،  مع  وقتهن  كل  العنف 
يفسر ارتفاع معدالت العنف الناجت عن الفقر 
االقتصادية  بالضغوطات  املرتبطة  والتوترات 
هذه  خالل  األسر  تعيشها  التي  والصحية 
النساء  على  "يصعب  أنه  تشير  كما  الفترة." 
أو  العامة  األماكن  إلى  العنف اخلروج  ضحايا 
لعدم  نظرا  وذلك  أهاليهن  بيوت  إلى  التنقل 
حصولهن على رخص التنقل االستثنائي التي 
يحتفظ بها الزوج بحكم أنه يعتبر رب األسرة." 
النتهاك  يتعرضن  النساء  أن  منبهة  وتضيف 
حقوقهن، وزيادة على كل أشكال العنف الذي 
يتعرضن له، ال متلك هؤالء النساء خيارا آخرا ، 
هذا دون احلديث عن املآسي التي تعيشها املرأة 
إذا ما حاولت االتصال بأحد مراكز االستماع أو 

رقم مخصص للنساء يف نفس الوضعية".
انخفضت نسبة الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد 
املعدل  عن  مرات  عشر  يقل  مبعدل  النساء 
العامة  النيابة  العدل  وزارة  وطالبت  الشهري، 
اليقظة، فيما مت إطالق مجموعة  باملزيد من 
من خدمات االستماع واألرقام اخلضر وآليات 
األمم  منظمة  متابعة  حتت  الشكاوى  لتقدمي 
الوطني  االحتاد  أطلق  فيما  للنساء.  املتحدة 
لنساء املغرب يناير املاضي حملة » كلنا معك« 
الصحي  احلجر  فترة  طيلة  اشتغلت  التي 

باالعتماد على شبكة وطنية لالستماع والتتبع 
النيابة  مع  بشراكة  قضائية  وآليات  النفسي 
العامة و املديرية العامة لألمن الوطني و الدرك 
امللكي. ومن جهة أخرى، اتخذت بعض جمعيات 
الدفاع عن حقوق النساء تدابير مماثلة؛ نذكر 
منها على سبيل املثال: فيدرالية رابطة حقوق 
اجلمعية  و  النسائي  العمل  احتاد  و  النساء 
التي  النساء؛   ضد  العنف  ملناهضة  املغربية 
النساء  خصصت أرقاما ملرافقة وإرشاد ودعم 

ضحايا العنف.
تقول عائشة ديل ييرو أن: »ارتفاع نسب احتمال 
بالعالم  دول  عدة  اجتاح  قد  للعنف  التعرض 
ممن ميكنها وضع إحصائيات لهذه الظاهرة، 
خالفا للمغرب حيث ال ميكننا احلصول على 
األرقام  باستثناء  االرتفاع  هذا  تثبت  معطيات 
مصالح  لدى  املسجلة  بالشكاوى  املتعلقة 

الشرطة"«.
خاصة  منصة   » ماساكتاش   « ائتالف  أطلق 
بتسجيل شهادات النساء ضحايا العنف خالل 
فترة احلجر الصحي. إال أنها » لم تتوصل حلد 
الساعة بأي شهادة«، عكس احلمالت السابقة 
القت  التي  و  اجلنسية  باالعتداءات  املتعلقة 
تفاعال كبيرا و توصلت بالعديد من الشهادات. 
وتضيف محاورتنا » هل يعني هذا أن النساء لم 
يتعرضن للتعنيف خالل فترة احلجر الصحي؟ 
و  البسيط  االستنتاج  بهذا  االكتفاء  ال ميكننا 
ينبغي على املواطنني وفعاليات املجتمع املدني 

واحلكومة حتري هذا األمر الغامض.«
تبقى  مضبوطة،  ومعطيات  أرقام  غياب  يف 
بالتجارب الشخصية لكل  املرتبطة  التصورات 
ائتالف  به  قام  استطالع  فحسب  شخص. 
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االجتماعي  التواصل  موقع  على  »ماساكتاش« 
تويتر، يعتقد %70 من مجموع املستجوبني أن 
ممارسات العنف ضد املرأة قد ارتفعت خالل 
فترة احلجر الصحي، و%45 منهم يعتقدون  أن 
احلجر الصحي لم يسهم يف تقاسم األعمال 
املنزلية بني الرجل واملرأة، فيما يظن %45 أن 
احلجر لم يسهم أيضا يف تقسيم املسؤوليات 
بينما  واملرأة،  الرجل  بني  باألطفال  املتعلقة 
يعتبر أزيد من %84 قضية العنف ضد النساء،  
قضية أولوية رغم هذه األزمة الصحية. هذا و 
يؤكد حوالي %58 على ضرورة التصريح باألرقام 
املتعلقة بوباء كوفيد - 19 على أساس اجلنس.

هذا  يبني   « النسوية:  للناشطة  فبالنسبة 
االستقصاء الذي مازال جاريا أن اخلالف اليزال 
القضايا األساسية كحقوق  قائما حول بعض 
املتجانسة.  الفئات  عند  حتى  وذلك  املرأة، 
إحدى  بلوغ  من  املتباينة  الردود  هذه  ومتكننا 
واملتمثلة  االستقصاء  لهذا  األساسية  األهداف 
على  ينبغي  التي  الالزمة  التدابير  إبراز  يف 
كخطوة  اتخاذها  واحلكومة  املدني  املجتمع 

توعوية ملناهضة العنف ضد النساء«.
الدولة  تستغل   « أن  ييرو  ديل  عائشة  تأمل  و 
هذه الظرفية من أجل تعميم مراعاة االعتبارات 
اجلنسانية يف كل التدابير التي تتخذها إن لم 

فال  النوع،  أساس  على  مقسمة  األرقام  تكن 
خاصة  أجوبة  احلكومة  من  نطلب  أن  ميكن 

بالنساء خالل هذه األزمة الصحية«. 
فيما يخص مكافحة العنف ضد املرأة؛ يوصي 
جزائية  تدابير  بفرض  »ماساكتاش«  ائتالف 
تدابير  ووضع  النساء  ضد  بالعنف  متعلقة 
من  والوقاية  التوعية  أجل  من  شمولية  أكثر 
التمعن  أوال  ينبغي  حيث  االنتهاكات.  هذه 
فحني  »عنف«،  لكلمة  نعطيه  الذي  املعنى  يف 
نتناول موضوع العنف ضد النساء فنحن نفكر 
عليهن  املمارس  اجلسدي  العنف  يف  مباشرة 
من قبل أزواجهن. و تتطلع األسئلة املوجهة يف 
االستطالع للدفع بالقضية إلى أبعد مدى إلبراز 
الذي  املعنوي  كالتحرش  العنف  أشكال  جميع 
تتعرض له النساء واإلجهاد الذهني الناجت عن 
األعباء التي تقع على عاتقهن و التي يقمن بها 
بشكل دائم خالل فترة احلجر الصحي." إنها 
جميع  بني  الشراكة  لتوطيد  املناسبة  الفرصة 
فعاليات املجتمع املدني وكسب ثقة هذه الفئة 

من أجل تدبير هذه األزمة تدبيرا فعاال.
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أدى متديد حالة الطوارئ الصحية لعشرين يوما إضافيا إلى تدهور وضعية الفئات املتضررة من 
تدابير احلجر الصحي. حيث سيبقى الناس غير املرخص لهم باخلروج محرومني من مورد رزقهم، 
بينما تبقى الشغيلة التي واصلت أعمالها معرضة خلطر اإلصابة وتعيش نفس األوضاع املزرية. 

واألمر سيان بالنسبة لضحايا العنف املنزلي اللواتي يتعرضن يف صمت ملختلف أشكال العنف.
إن صور الهشاشة املشار إليها ليست وليدة احلجر الصحي فقط و إمنا مرتبطة بسياق صحي 
وسياسي واقتصادي واجتماعي. هذا وقد أغفل الرأي العام عن املشاكل القائمة )كالعنف ضد 
الفئات  وأوضاع  املتردية  السوسيوـاقتصادية  باألوضاع  الهتمامه  وذلك  العنصرية...(  و  النساء 
االجتماعية الهشة و كذلك بسبب تدابير التباعد  املفروضة؛ مما فاقم وضعية الفئات الضعيفة.

يف غياب تدابير تستهدف بشكل خاص هذه الفئات املستضعفة، ال ميكن لهذه الشريحة إال 
التسلح بالصبر ومحاولة االدخار من أجل الصمود يف وجه هذه األزمة والتعايش مع الوضعية 

الكارثية التي ستنجم عنها والتي يتحتم عليهم مواجهتها. 

خامتة :





عن الدراسة:
الكاتب: رضا زيرك
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تنسيق: لبنى اليوسفي

ترجمة: رمي نزهي
تاريخ اإلصدار: ماي 2020

تصميم و طباعة: 
صور: ياسني تومي

 صادر عن مؤسسة هاينريش بول الرباط - املغرب، 2020.

ميكن نشر و توزيع و تقدمي نسخة من هذا العمل باستخدام جميع الوسائل
و الصيغ املتاحة شريطة:

اإلشارة للعمل مع إدراج رابطه اإللكتروني واإلشارة لكل التغييرات الطارئة. 
مينع استعماله يف أي نشاط جتاري وال يسمح ببيع أي جزء من هذا العمل. 

مينع توزيع أي نسخة معدلة من هذا العمل.
مؤسسة هاينريش بول غير مسؤولة عن استعمال هذا التقرير من قبل الغير.
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