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عندمﺎ ﺗﺻﺑﺢ الديﺎثة سيﺎسة فﺎعلم أنك فﻲ وكر من أوكﺎر حقوق اﻹنسﺎن
الخﺑر:
أصدر المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان تقريره السنوي لحقوق اﻹنسان بالمغرب لسنﺔ  ،2019والمجلس
مؤسسﺔ رسميﺔ دستوريﺔ تم استحداثها بظهير  ،1990/11/1وبتاريخ  3آذار/مارس  2011ليحل محل المجلس
اﻻستشاري لحقوق اﻹنسان ،وعدل قانونه ليتفق مﻊ مبادئ باريس لحقوق اﻹنسان.
وقدم المجلس توصيات للحكومﺔ حول الحريات منها حريﺔ الفكر والمعتقد ،وإلغاء وإبطال تجريم اﻹفطار
العلني في رمضان ،وتعديل القانون الجنائي بما يضمن رفﻊ التجريم عن جميﻊ العﻼقات الجنسيﺔ الرضائيﺔ )الزنا،
اللواط ،السحاق( ،وتجريم اﻻغتصاب الزوجي حيث ينتفي عنصر الرضا ،وتقنين اﻹجهاض ورفﻊ التجريم عنه،
واﻻنضمام إلى اتفاقيﺔ مجلس أوروبا للوقايﺔ من العنف ضد النساء.
الﺗعليق:
ما لقيت هذه اﻷمﺔ في دهرها نكبﺔ أشد وأقسى من نكبتها بدويﻼت الضرار ومجاميعها الوظيفيﺔ ،وما عانت
هوانا ً كهذا الهوان تحت هيمنﺔ العلمانيين.
علمانيو البﻼد اﻹسﻼميﺔ ومنهم علمانيو بﻼد المغرب أمام استحقاقات الجنايﺔ والجريمﺔ الكبرى والخيانﺔ
العظمى التي اقترفتها أيديهم في حق هذه اﻷمﺔ طيلﺔ زمنهم ،من ضياع وتيه حضاري ،وإفﻼس قيم ،وطغيان
وجور سياسي ،ودمار وخراب اقتصادي ،وتهتك وانحﻼل أخﻼقي ،وهروبا من استحقاقات جريمﺔ علمانيتهم جعلوا
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ضﻼلﺔ علمانيتهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
أسرة ،ﻻ طاقم طبي ،ﻻ
ما هالهم إفﻼس النظام الصحي بالمغرب ووضعه الكارثي الذي عرته كورونا ،ﻻ ّ
مستشفيات ،فالميزانيﺔ المخصصﺔ ﻻ تكاد تغطي سوى  %41من المصاريف اﻹجماليﺔ في الظروف العاديﺔ،
طبيب واحد لكل  20ألف نسمﺔ فضﻼ عن تمركزهم في مدينتي البيضاء والرباط 23939 ،سريرا ً لـ 6مﻼيين
مريض منهم  3مﻼيين حاﻻت طارئﺔ سنويا ،علما أن كثيرا من هذه اﻷسرة بالمصحات الخاصﺔ التي يتعذر على
معظم أهل المغرب الولوج إليها لكلفتها الباهظﺔ.
أما عن كابوس الفقر بالمغرب فقد بات أحاديث الركبان ،فقد أشار تقرير اﻷمم المتحدة عن حالﺔ الفقر في
العالم  2019إلى أن المغرب هو من أكثر البلدان فقرا في منطقﺔ الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا وقد واصل
انحداره في مختلف التصنيفات واﻹحصائيات ،وأن  %60من ساكنﺔ المغرب يعيشون في حالﺔ فقر وتهميش .بل
بات إفقار الناس وتجويعهم سياسﺔ عامﺔ فالجبايﺔ من جيوب الناس هي سلﺔ الخزينﺔ فمداخيل الضرائب قاربت
 %90من موارد الميزانيﺔ .فضﻼ عن إغراق البلد بالديون وتبعاتها الكارثيﺔ ،فقد ارتفﻊ الدين الخارجي إلى 35.2
مليار دوﻻر سنﺔ .2019
أما الشباب الذي ينهشهم الفقر والمرض والجهل فقد أضحت لهم قوارب الموت محمﻼ والبحر اﻷبيض
المتوسط لحدا ً ،فأرقام هيئﺔ اﻹحصاءات تنبﺊ بالمأساة ،فمعدل البطالﺔ في أوساط الشباب تجاوز  %42من بين
شبان المدن وأصحاب الشهادات هم اﻷكثر عرضﺔ للبطالﺔ ،أما شباب البوادي والقرى فهم في خانﺔ ﻻ بواكي لهم.
أما عن كارثﺔ التعليم فقد أضحى أداة ﻹنتاج أميين بشهادات وأشباه مثقفين ومضبوعين مفتونين بالغرب ،جاء
في تقرير اليونيسكو عن التعليم العالمي لسنﺔ  2017أن أزمﺔ التعليم بالمغرب استفحلت فقد تم إقفال ما يقارب
 200مؤسسﺔ تعليميﺔ عموميﺔ خﻼل  5سنوات ،وأن  400ألف تلميذ يغادرون أقسام المدارس سنويا دون إتمام
تحصيلهم .وفضﻼ عن اﻷميﺔ المقنعﺔ بشهادات فنسبﺔ اﻷميﺔ ناهزت  %40من أهل المغرب.

أما مدونﺔ أسرة العلمانيين فأنتجت مأساة اجتماعيﺔ مكتملﺔ اﻷركان ،فقد كشفت الشبكﺔ المغربيﺔ للوساطﺔ
اﻷسريﺔ عن إحصائيﺔ لوزارة العدل والحريات تشير إلى ارتفاع مهول لمعدل الطﻼق ،عرفت سنﺔ  2018ما يزيد
عن  100ألف حالﺔ طﻼق ،بمعدل  12حالﺔ طﻼق كل ساعﺔ.
فوالذي رفﻊ السماء بﻼ عمد ،وأرسل رسوله بالحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ،وعدا
عليه حقا وكان وعد ربي حقا ،إن لم تعزموا أمركم على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثﺔ الملعونﺔ أنظمﺔ الكفر من
أرضكم ﻷوردتكم وأحلتكم دار البوار .فسارعوا إلى توبﺔ ومغفرة بتحكيم شرع ربكم وإعادة خﻼفﺔ نبيكم  خﻼفﺔ
على منهاج النبوة ،تقام بها أحكام القرآن بعد هجر ،وتحيى بها سنﺔ المصطفى الهادي  بعد موات ،وتقتلﻊ رجس
وكفر العلمانيﺔ وتقطﻊ دابر العلمانيين المجرمين ،وتستأنفوا بها حياتكم اﻹسﻼميﺔ بعد انقطاع ،وتحملوا دعوة
اﻹسﻼم العظيم هدى ونورا للعالمين ،فتصلوا اﻷرض بالسماء فيرضى عنكم رب اﻷرض والسماء.
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