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 ن كورونافي زمالمغربي التضامن 

 
 نادية تهامي: بقلم 

 

 .عضو المكتب السياسي لحزب التقدم واالشتراكية
 
 

  
 
 

بسبب تفشي فيروس كورونا  ،في ظل األزمة العالمية غير المنتظرة
والتي سيتأثر بها االقتصاد الوطني والعالمي  ،19كوفيد  المسبب لمرض

ية على مستوى نمو الشعوب وستكون لها انعكاسات سلبية حقيق ،بشكل كبير
أمام محك حقيقي حول الكيفية التي ستمكننا  ،بل وستضعنا أيضا، وتقدمها

 .من تجاوزها بأقل األضرار االقتصادية واالجتماعية والنفسية
 

العابر عبر الحدود بشكل   زمة الوباء، أالمتوقعةغير  في عز أزمتنا
التي طالما سلمنا بها  والذي لم ترصده وسائل التكنولوجيا المتطورة ،خفي

في ردع هذا الوباء، بادر المغرب إلى اتخاد كل اإلجراءات االستباقية 
الوقائية و االحترازية للحد من تفشي هذا الوباء القاتل، إذ تم إطالق الحجر 
الصحي و اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، طبقا لدستور البالد، في كل 

سرعة في الحد من ارتفاع نسبة الحاالت ربوع المملكة، األمر الذي ساهم ب
، و ذلك بالمقارنة مع مجموعة على الصعيد الوطني ،المسجلة و الوفيات

 من الدول المتقدمة علميا، تكنولوجيا و اقتصاديا.
 

بادرت ، كوروناتدبير جائحة بإعالن صاحب الجاللة خلق صندوق 
ؤسسات مدنية والسياسية وممجموعة من الفعاليات االقتصادية وال

و ما برهن و ه، ومادية بالمساهمة المالية بشكل تطوعي وتلقائي معنوية
للمغاربة وعن روحهم الوطنية والتضامنية برؤية   عن الطينة الحقيقية

 .بلدان العالم يل فيمثلها شهد ياجتماعية لم 
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الذي خلق من أجل إنجاح قانون الطوارئ واالهتمام  ،هذا التضامن
تحترم فيه كرامة ، يادربل تضامني وإي، حسانإالمعوزة بشكل غير  باألسر

مما  ،الشبابيك البنكية  م مساهمة الدولة من خاللينسان عن طريق تسلاإل
باعتباره  باإلنسانواالهتمام  باإليثارحاسيس اإلنسانية المؤمنة ينم عن األ

  طن. حاضر ومستقبل الوو لتنمية رحى ا
 

أجهزة الدولة مع بروز هذا ن الظرفية الزمنية التي تعاطت فيها إ
 ،ساسيات والضروريات للحياةألاقدرتها على السيطرة وتوفير  و، الوباء

قوي في مجابهة ، لمغرب قوي بملكه وشعبه ومؤسساتهيؤكد بالملموس بأن ا
للعالم أن قوته تكمن في تماسكه االجتماعي برهن و ،كل الطوارئ المحتملة

وأنه ، قليميا وقاريا وعالمياإوفي تضامنه التاريخي المشهود به وطنيا و
إذا ما   ،بعد مرحلة كورونا ،زمةألستخلفه ا قادر فعال على تجاوز ما

وتم تدارك ما تعانيه بعض أجهزة الدولة من  ،مكانيات لذلكتوفرت اإل
ليات لوجستيكية آوالعمل على تقويتها بما تستحق من كفاءات و، ضعف
 .ومادية

 
 ،ا األفارقةاننالمقيمين األجانب وال إخوالمبادرة السامية لم تستثن 

و االجتماعية  و وضعيتهممراعاة لظروفهم ، الذين حظوا بدعم الدولة
 .المغاربةسخاء  واستشعروا هذا التضامن واستشعروا كرم االقتصادية، إذ 

ن الجميع من فتضامن الملك مع الشعب وتضامن الشعب مع الشعب وتضام
مغرب العدالة  ،مغرب الوحدة والتضامن، أجل مغرب بدون وباء

و ، ية من أجله حتى يتقدم ديمقراطيامغرب يستحق التضح ،االجتماعية
لى إكثر حقوقية حتى يكون قانونية أبعدالة مجالية وبترسانة  ،مؤسساتيا

 .جانب الدول المتقدمة
 
 

إطالق مبادرة عند بتكرة والشجاعة لجاللة الملك الرؤية المو تعتبر 
رؤية حكيمة وعملية  ا،إفريقية مشتركة للحد من انتشار فيروس كورون

هدفت هذه  إذ، وأسرته المؤسساتيةه عمقه القاري تجامل التزاما قويا وتح
رساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان اإلفريقية في مختلف إإلى  ،المبادرة

 عأنجالبحث عن  مراحل تدبيرها للجائحة وتبادل التجارب والخبرات و
الممارسات في التعاطي مع العواقب الصحية واالقتصادية واالجتماعية 

مرة ، ه المبادرةهذتؤكد  .ءالسمرا للفيروس على صعيد القارة المحتملة
عن حس استباقي وفكر تضامني  نمت قيم التضامن النبيلة التي ،أخرى

 .أصيلجماعي 
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انخراط المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وباقي شرائح إن 

المساهمة و ك، و ما تقوم به من مبادرات المجتمع في هذه العملية التضامنية
العون لألسر المتضررة في مناطق مختلفة، إسهاما منها المشاركة في تقديم 

نبل القيم التي الحم التي تعتبر من أفي تثمين قيم التضامن و التآزر و الت
 . تحظى بها الدولة

 
غير أن هذا التضامن الذي نعيشه اليوم في حالة االستثناء، ال يجب 

أنجع ول وضعه في خانة التضامن اإلحساني بقدر ما يدعو إلى إيجاد حل
لمختلف القضايا االجتماعية الكبرى المرتبطة بالصحة و التعليم و الشغل و 

  السكن و غيرها من األساسيات.
 

تضعنا أمام مجموعة ، قد تكون مفصلية و ،لكن هذه االزمة المرحلية
من التساؤالت الحقيقية حول الكيفية التي على المغرب التعاطي معها 

  ؟ بعد كورونا مرحلة ما إلنجاح
 

 ،هل سيتم تدارك الوضع الصحي ببعض المناطق المعزولة من البالد
هذا  ما تستحق من هذا المطلب الدستوري والحق االنساني وتعزيز و إيالئها
عطلة واالستفادة من الخبرات السابقة وتحفيز الطاقات باألطر المالقطاع 

دماج الكفاءات الوطنية في صناعة إو، اهب الطبية والصيدالنية الشابةوالمو
المؤسسات  دماجإالنقاش العمومي و آلياتالقرار واتخاذ المبادرة وتوسيع 

 ر. السياسية في صلب الحوا
 

 ،إعادة طرحها على مائدة النقاش يجبفهناك العديد من القضايا التي 
الوطنية وتجربة طاع التربية و قالالئق غير السكن و كالعدالة األجرية 
مناطق الوهشاشة البنية التكنولوجية على مستوى ، التدريس عن بعد

فرصة مواتية لبعض   شكل التعليم عن بعد إذ ،رياففي عالم األية، الجبل
ألسباب مادية  فيما استعصى على البعض اآلخر ،لتالميذ والطلبةا

يمكن  كيفهل سيتخذ هذا المعيار بعين االعتبار؟ ، ولوجيستيكية وتقنية
كونها خلقت نوعا من التواصل عن قرب ، لفي المستقبلهذه التجربة إغناء 

 . ستاذ وطلبته وتالمذتهولو كانت عن بعد بين األ
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من تشمير السواعد ومن جدية  تتطلببعد كورونا وما  فمرحلة ما
تراجعا على مستوى  ،اليوم ،ن المغرب يعيشأحقيقية إلنقاذ البالد والسيما 

 ا.ي ظل جائحة كورونف %8النمو االقتصادي بمعدل 
 

 ،صبحت مرتبطة بمشروع النموذج التنموي الجديدأ ،اليوماإلشكالية 
هل إذن ، الذي كان موضوع نقاش عمومي بين مختلف الفرقاء والمهتمين

هل سيتأثر بما و توجهاته و مبادئه.  مضمونه و المرحلة ستؤثر في ديباجته
لى مائدة النقاش العمومي إويتم إعادته مجددا  ،حة كوروناائأملته ج

يتطلبه ما حتى يكون أكثر مالءمة مع أولوياته ؟  وإعادة ترتيبوتطعيمه 
، مغرب الحريات والديمقراطية، غرب العدالة االجتماعيةم، المغرب الحديث

 . اجتماعية  مغرب كل المغاربة دون فوارق أو طبقاتو 
 

وقفة متأنية  يستحق وقفة تأمل والجديد الذي فالنموذج التنموي 
تجاوز هذه الضائقة بعيون وقفة تمكن المغرب من ، ومتبصرة وحكيمة

موي الجديد الذي يمكن طرحه التن  فالنموذج. المسؤولية الوطنية والجماعية
هذه ألن ، كثرأسيكون مخالفا  ،في ظل الواقع ،وبعد مرحلة كورونا، اليوم

وتجنيد فرضت نفسها وفرضت خصوصياتها  الجائحة غير المتوقعة
  .لمواجهتها الطاقات والموارد

 
مناسبة إلعادة الحديث عن الثروة و عن العدالة االجتماعية و و هذه 

تكافؤ الفرص و تخليق الحكامة الجيدة و إعادة النظر في مسألة العدالة 

المجالية بين جهات الوطن، و مناسبة لالستفادة من الخبرات السياسية و 

االقتصادية و الفكرية و العلمية التي يزخر بها الوطن من أجل رؤية 

 بل مغرب مشرق بآمال بناته و أبنائه.مستق


