
نتيجة  سوى  اليوم  عاملنا  عليها  يوجد  التي  احلالة  ليست 
حتمية للنظام الرأسمالي منبع األزمات ومطرح جميع األمراض 
دمرت  االيكولوجي.لقد  ومحيطه  اإلنسان  تهدد  التي  واملوبيقات 
الرأسمالية كوكب األرض، نسفت القيم اإلنسانية وحولت املنتجني 
املبدعني إلى آليات ال يجب أن تنعم بالراحة وال يجب أن حتمي 
في  واالرمت����اء  اجل��ه��ل  وم��خ��اط��ر  الفتاكة  األم����راض  م��ن  نفسها 
وبحكم  الالمتناهية.  املالية  واملضاربات  واملنافسة  السوق  أحضان 
طبيعتها، ستعمل الرأسمالية على احتواء أزماتها بتصريفها على 
التابعة  كاهل الشعوب، وستتولى أنظمتها في البلدان الرأسمالية 
من  لتضاعف  االمبريالية  املؤسسات  لتوصيات  الصارم  بالتطبيق 

حجم الكوارث.
الشعب  جماهير  كبلت  التي  الوقائع  هذه  على  العالم  سيشهد 
املغربي، وهو يعاني من مخلفات الوباء وقمع النظام املخزني من 

حيث:
أوال: أوضاع صعبة تعيشها الطبقة العاملة وهي تعيش حمالت 

التسريح اجلماعي والتوقف عن العمل واحلرمان من األجور.
 ثانيا: وضع حقوقي عام متردي أصال، ويتهدد احلياة اآلمنة 
احلقوقية  املنظمات  حتى  يتهدد  ب��ل  وامل��واط��ن��ني.  للمواطنات 
اجلادة في أداء واجبها وتتبع اخلروقات التي متس جميع احلقوق 

وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية. 
ثالثا: أحياء شعبية مهمشة تنعدم فيها شروط احلياة، وشروط 
السكن  في  حقها  من  محرومة  دام��ت  ما  حقيقي.  صحي  حجر 
باملواصفات املتعارف عليها والتي توفر شروط السالمة الصحية 
والبيئية. شبابها محرومون من احلق في الشغل، متسترون حتت 

رحمة العمل الهش، أو في قطاعات غير مهيكلة...
فرصة  أي  من  واملجتمعية  الدميقراطية  القوى  حرمان  رابعا: 
املخزنية  األح���زاب  اختفاء  ظ��ل  ف��ي  واج��ب��ه��ا.  أداء  ف��ي  للتدخل 
وتواريها إلى اخللف إال مبا ميكنها من الكالم من خالل الشاشات 

الرسمية. 
النشرة االخبارية لرصد  الدميقراطي، هذه  النهج  يصدر إعالم 
مرتني  الصحي،  احلجر  عز  في  املغربي  للشعب  اليومية  احلياة 
في األسبوع )يومي اخلميس واالثنني(، وهي حتاول كسر جدار 
الصمت على من هم في الهامش الذين يعانون االقصاء االجتماعي 
كافة  وتعاون  مبساهمة  بالدنا،  في  الطبقية  السياسات  وضحايا 

الغيورين على قيم احلرية والكرامة واملساواة والعدالة.
اإلعالمية  التجربة  ه��ذه  تطوير  على  جميعا  فلننفتح 

البسيطة لكنها ستكون بالتأكيد في خدمة قضايا شعبنا.

افتتاحية

تطورات الوضع احلقوقي نافذة على حياة شعبنا في ظل احلجر الصحي
2خالل فترة احلجر الصحي
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 النهج الدميقراطي في
10الذكرى 25 لتأسيسه

 أوضاع الطبقة العاملة
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1 - القوانني والدوريات 
 220293 رق��م  الرسمية  ب��اجل��ري��دة  م��رس��وم  اص���دار   -
الصحية  الطوارئ  حالة  باعالن   2020 مارس   24 بتاريخ 

بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة وباء كورونا.
- اصدار دوري��ة  من وزارة الصحة ملصالح ال��وزارة تقرر 
و«هيدروكسي«املصنوع   « ال��ك��ل��وروك��ني   « دواء  استعمال 

باملغرب لعالج املصابني بعدوى فيروس كورونا املستجد 
السادة  ال��ى  24 م��ارس موجهة  بتاريخ  13 س  - دوري��ة 
العاملني   ، واحمل��ام��ني  االول  ال��ع��ام  احمل��ام��ي  وال��س��ي��دات 
محاكم  ل��دى  للملك  العامني  ال��وك��الء  النقض،  مبحكنة 
االستيناف ، وكالء امللك لدى احملاكم االبتداية واحملاكم 

التجارية ونوابهم.
ما  ينفي  الشرقية  باجلهة  واملاء”   “الكهرباء  - مكتب 
راج على مواقع التواصل االجتماعي فيما يخص تعليق 

استخالص فواتير املاء بسبب وباء كورونا.موقع لكم.
املتخد  الورقية  واجلرائد  الصحف  قرار منع إصدار   -

22 مارس 2020 

 - وزارة الداخلية تصدر قرار »منع التنقل » حتت رقم 
5846 بتاريخ 20 مارس 2020.

2 - االنتهاكات : ضرب احلريات العامة
اعتقال عضو النهج الدميقراطي بخنيفرة » ياسني   •
قالت »  يوم 19 مارس 2020 بعدما رفض اغالق حانوت 
له تهمة إهانة موظف  أبنائه لفقت  احلالقة مصدر رزق 

واحلكم عليه بأربعة أشهر نافذة وغرامة.
العالي باحماد«  »عبد   - احلكم  اجلائر على مناضل 

بودا )اجلموس( بسنة سجنا 
• التنقيل االنتقامي للمناضل النقابي » بوعزة ملراحي« 

من طرف وزارة الشبيبة والرياضة. 
السلطات  اعتقلت  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  م��ن  بتعليمات   •
خبر  بنشر  اتهم  ببنسليمان  جامعي(    )طالب  االمنية 
زائف حول وجود سيدة مصابة بوباء كورونا املستجد في 

احدى صفحات الفايسبوك وذلك يوم 19 مارس 2020 
التلبسية  - إصدار حكم من طرف  الغرفة اجلنحية  
متهمني  أرب��ع��ة  على  احلسيمة،  اإلبتدائية   باحملكمة  

ينحذرون من جماعة متاسينت  لشهرين حبسا نافذا 
وغرامة 500 درهم  بعد متابعتهم يتهم مخالفة قرار صدر 
من السلطة االدارية واستهالك املخدرات والعصيان.وذلك 

وفق  إجراءات الطورئ الصحية.
- حرمان مناضلي  النهج الدميقراطي وعضو اجلمعية  
املغربية حلقوق االنسان من تصريح التنقل االستثنائية 
) بيان اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان الدار البيضاء(.

حلقوق  املغربية  للجمعية  زاي��و   ف��رع  رئيس  -متابعة 
ممرض   م��ن  شكاية  بعد   « منصور  مصطفى   « االن��س��ان 

بتهمة ) االعتداء على موظف(
• – مزيدا من تغول  املخزن باستغالل ظرفية احلجر 

الصحي 
- اخراج وحدات من اجليش في بوسكورة وجدة يساهم 

في ترهيب املواطنني واملواطنات ويبث الذعر بينهم 
- تصرف استعراضي للقائدة »املزياني« بسيدي مومن 

الدار البيضاء  والتهديد باستعمال 'السمطة' 
على  يعدي  بدمنات  األول��ى  االداري���ة  امللحقة  قائد   -
املواطنني بالسب والشتم والتعنيف ) بيان فرع اجلمعية(

ومحالت  منازل  تهدم  باخلبازات  احمللية  السلطات   -
وبراريك السكان  وأماكن بيع اخلضر والفواكه » السويقة« 

مستغلني وضعية احلجر الصحي.  
- ف��ي��دي��وه��ات م����ن  م���ص���ادر غ��ي��ر م���ع���روف���ة، تسجل 
ركل  )ض��رب،  احمللية  السلطات  متارسها  التي  التعسفات 

وسحل(الجبارهم على الدخول إلى منازلهم 
- ليلة 20 مارس وبعد اعالن حالة الطوارئ الصحي مت 
اعتقال شابني ب«امينتانوت« بتهمة عدم امثثالهما حلالة 

الطوارئ.
- ليلة السبت 21 مارس 2029 السلطات تغض الطرف 
ف��اس، سال   م��ن طنجة،  ك��ل  ف��ي  ع��ن مسيرات وجتمعات 
يقودهم الراقي » أشرف احلياني« بطنجة يهللون، يكبرون 

ويرددون النشيد الوطني

تطورات الوضع احلقوقي خالل فترة احلجر الصحي
تشهد بالدنا خالل أيام احلجر الصحي أو ما يسمى بقانون الطوارئ الصحية،تطورات 

السلطات  اتخدت  سافر.وقد  بشكل  واملواطنني  املواطنات  حقوق  فيها  تنتهك  متسارعة 
املخزنية مركزيا وجهويا ومحليا،فرصة النتهاك هذه احلقوق في مختلف املجاالت.وهذا 
فقط ما متكنت النشرة من حصره وفق عملية الرصد واملتابعة لتطورات األحداث كما هي.

 خروقات وبالغات ما بني 20 و24  مارس 2020
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1 - القوانني والدوريات 
التربية  ل���وزارة  29مارس  بتاريخ  اخ��ب��اري  ب��الغ   -
والبحث  العالي  والتعليم  النهني  والتكوين  الوطنية 

العلمي )املديرية املكلفة بتدبير مجال التواصل( 
27 مارس إعالن احلكومة عن دعم االسر الفقيرة 
املساعدة  نظام    « راميد   « بطاقة  على  تتوفر  التي 

الطبية مببلغ يتراوح مابني 800 درهم و1200 
واملالية  االق��ت��ص��اد  ل���وزارة   2020\2 رق��م  منشور   -
واصالح االدارة حول » اخلدمات الرقمية للمراسالت 

االدارية 
- بالغ صحفي من رئاسة النيابة العامة في إطار 
التي جاء بها مرسوم  للمقتضيات اجلزرية  تفعيلها 
بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   2.20.292 قانون 

الطوارئ الصحية وإجراءات االعالن عنها

2 - االنتهاكات : ضرب احلريات العامة
احلسناوي«  »ام��ني  الراشيدية  من  م��دون  اعتقال 
بسبب تدوينة  على صفحته  تقول » اليوم 27 مارس 
...بقات أربعة ايام خلروج الشعب الى الشوارع للبحث 
عن لقمة العيش«  رات النيابة العامة ان فيها حتريضا 
او نشر كاذب حول كورونا اذ قال ما معناه ان الناس 
سوف يخرجون بعد اربعة ايام اي نهاية مارس نظرا 
الطوارئ  حالة  بسبب  رزق��ه��م  م��ص��ادر  ف��ق��دوا  النهم 

الصحية 
النهج  وم��ن��اض��الت  مناضلي  م��ن  امل��خ��زن  انتقام   
الرفيقة  202 حرمان  م��ارس   25  : عبر  الدميقراطي 
» فاطمة احلسناوي« العاملة وعضوة الكتابة احمللية 
للنهج باشتوكى ايت باها من رخصة االدن باخلروج 
إذ رفض عون السلطة بدوار أكرام باشوية ايت اعميرة 
تسليمها وثيقة اخلروج لشراء بعض أغراضها علما 

انها النسؤولة واملعيلة عن بيتها 
استدعاء » سفيان كرت« من طرف الفرقة احمللية 
 30 ي��وم  م��ل��ول  اي��ت  مبفوضية  القضائية  للشرطة 

مارس 2020 
س��راح وستكون  مت رفض طلب متابعته في حالة 

اجللسة االولى يوم 6 ابريل 2020 
نورة   « اجلمعوية  الفاعلة  اي��ق��اف   2920 اب��ري��ل   1
عبوز » منسقة جلنةاملرأة بجمعية اطاك بطنجة من 
طرف الشرطة القضائية واقتيادها الى والية االمن ' 
اليعرف التهم املوجهة اليها » املصدر بيان اجلمعية 

املغربية حلقوق االنسان فر ع طنجة 
26 مارس اعتقال مواطنيني ) من الفراشة( بصفرو 

وتقرر متابعتهما في حالة سراح جللسة 5 – أبريل 
املواطنني  تدعو  لتدوينة  يرطاج  خلفية  على   2020

واملواطنات لالحتجاج بالطنطنة من النوافذ 
2 أبريل 2020 مت اعتقال ابن االمني العام جلماعة 
العدل واالحسان  ليال بعد ساعة ونصف من إعالن 
أح��د مقرات  ال��ى  نقله  ع��ب��ادي« ومت  ياسر   « احلضر 

االمن يسال 
مضمون البالغ الصحفي الصادر عن  رئاسة النيابة 
التي  اجلزرية  للمقتضيات  تفعيلها  إطار  في  العامة 
جاء بها مرسوم قانون 2.20.292 املتعلق بسن أحكام 
االعالن  وإج���راءات  الصحية  الطوارئ  بحالة  خاصة 

عنها ما بني 24 مارس و 2 أبريل 2020 
حالة  بخرق  قاموا  شخصا   4835 املتابعات  ع��دد 
في  احملكمة  على  أحيلوا   334 بينهم  من  ال��ط��وارئ 

حالة اعتقال 
عدد املتابعني من طرف النيابة العامة 263 شخصا 
اجل  م��ن  اعتقال   حالة  ف��ي  43 شخصا  بينهم  م��ن 
القانون اجلنائي ليصل املجموع  مخالفة مقتضبات 

الى  5098 شخصا 
اطار  في  حتقيق  بفتح  العامة  النيابة  قامت  كما 
ال��ت��ص��دي ل��الخ��ب��ار ال��زائ��ف��ة  ف��ي 81 ب��ح��ث قضائي 

وحركت املتابعة القضائية في حق 58 شخصا 
 2020 26 م����ارس  ي����وم اخل��م��ي��س  وف����اة رض��ي��ع��ة 
بوجدة  ال���س���ادس«  »م��ح��م��د  اجل��ام��ه��ي  باملستشفى 
التحليالت املجراة دفنت  التوصل بنتائج  ورغم عدم 
 «  19 كوفيك   « م��وت��ى  دف��ن  معايير  وف��ق  الرضيعة 

مبقبرة السالم بوجدة .
3 - مزيدا من تغول  املخزن باستغالل ظرفية 

احلجر الصحي.
يتعرض  جسيمة  انتهاكات   : منها  البد  مالحظة 
لها املواطنون من طرف املوظفني العموميني املكلفني 
حيث   ، الصحية  ال��ط��وارئ  ق��ان��ون  م��رس��وم  بتطبيق 
املوظفون على اساس ان هناك حالة حضر  يتعامل 
وبالتالي  السادسة  الساعة  من  تبتدئ  التي  التجوال 
سيارات  ف��ي  حشرهم  ويتم  املواطنني  اعتقال  يتم 
الشرطة بشكل جماعي اليراعي قوانني الوقاية مما 
يعرضهم خلطر االصابة بالعدوى  في حني ان هذا 
التذبير لم يتم اتخاذه من طرف السلطات العمومية 
فقانون الطوارئ يشمل فقط احملالت التجارية التي 

يتعني اقفالها،) انظر اعالن وزارة الداخلية (
25 م��ارس 2020 اي خمسة اي��ام من إع��الن حالة 
اجلديدة  مبدينة  حل��ام  انتحر  الصحية  ال��ط��وارئ 
بعدما أغلقت السلطات احمللية محله الذي يؤمن له 

 خروقات وبالغات الفترة 25 مارس الى 2 أبريل
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قوته وقوت عائلته 
البه  محل  السلطات  اقتحمت  العاصمة  وب��ال��رب��اط 
حلام  محل  من  صاحبه  حوله  بعدما  والفواكه  اخلضار 
الى محل خضر وقد تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
ال���ذي وق��ف ف��ي وج��ه ق��ائ��د املنطقة  ص��ور اب��ن��ه الطفل 

وكتيبته ملنعه من رمي اخلضر واغالق احملل 
لالستعمال  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ب  عبر  ف��ي��دي��وه��ات 
إدالئهم  عند  املواطنني  ض��د  العنف  احمللية  السلطات 

برخص اخلروج )عني حرودة(
ورجال  نساء  فيديو حاالت ضرب  وثقت مقاطع  كما 
وأطفال في الشوارع من قبل الفوات العمومية وارغامهم 

العودة الى منازلهم بالقوة 
كبيرة  لتجمعات  »املقدمني«   السلطة   أع��وان  تنظيم 
لتوزيع رخص التنقل في انتهاك سافر لشروط السالمة 

الدار  والوقاية الصحية ) جتمعات بحي موالي رشيد   
البيضاء، سال،( وتورط بعض أعوان السلطة في عمليات 
مالية  التنقل مببالغ  رخ��ص  طالبي  اب��ت��زاز  عبر  ارت��ش��اء 

تتراوح بني 10 دراهيم و50 درهم 
جماعة »كروشن« التابعة اداريا القليم خنيفرة وهناك 
عليهم  يفرض  لكن  اجلماعة  كلم   من  بعد  على  سكان 
النهم  حاجياتهم  لقضاء  ميدلت  ب��وم��ي��ة   ال��ى  التنقل 
بعشرات  عنهم  البعيدة  ميدلت  لعمالة  إداري���ا   ينتمون 

الكلمترات.
بلدية العيون وبأمر من رئيس املجلس البلدي يفتتح 
2020 س���وق من��وذج��ي��ا ف��ي خ���رق سافر  31 م���ارس  ف��ي 
ال��ط��وارئ الصحية وه��ن��اك ص��ور ف��ي مواقع  الج����راءات 
للمواطنني  مكثفة  لتجمعات  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 

واملواطنات بأحياء املدينة

1 - الدوريات البالغات
- بالغ وزارة الصحة ليوم االحد 5 أبريل 2020 حول عدد 

الوفيات في صفوف االسرة الطبية 
- دورية 16 س \ ر ن ع رئاسة النيابة العامة حول مخالفة 

» حمل الكمامات خالل فترة احلجر الصحي 
من  التحقق  ال��ى  االعالمية  املنابر  دع��وة  أبريل   6 ب��الغ   -
االخبار بعد  ضبطها للعديد من ضد التجاوزات واملخالفات 

املهنية من طرف بعض مراسلي املناير االعالمية
2 – االعتقاالت وضرب احلريات 

- إعتقال يوم 3 أبريل » الزكريطي محمد »  يبلغ من العمر 
18 سنة  من طرف أعضاء الفرقة الوطنية يوم 2 أبريل على 
خلفية نشره فيديو عبارة عن مونتاج يتضمن النشيد الوطني 

بقصبة تادلة .) املصدر رئيس فرع اجلمعية بقصية تادلة (
أسماء   « البيضاء  ال���دار  م��ن  لرضيعة  أم  شابة  اعتقال   -
زائفة  أخ��ب��ار  ن��ش��ر  بتهمة   2020 أب��ري��ل   3 »ي���وم  ال��ع��م��ران��ي 
بكفالة  امللك  وكيل  عند  تقدميها  بعد  سراحها  إط��الق  ومت 

10000درهم واجللسة األولى يوم 12 أبريل 2020 

- إدانة احملكمة االبتدائية بالناضور يوم 3 أبريل للشاب » 
عبد احلق دواي » بستة أشهر نافذة .

- اعتقال الناشط » محمد بوزرو » من مدينة خنيفرة يوم 5 
أبريل  بسبب نشره لفيديو يوضع فيه حيثيات خروج ساكمة 

حيه احتجاجا على سوء تدبير توزيع املعونات ،
- متابعة الناشط » فتحي احلمياني »يوم 6 أبريل باحملكمة 
االبتدائية ببركان بتهمة نشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة.
- اعتقال الناشط » سفيان اليعقوبي » االربعاء 8 أبريل بعد 
مطالبته بتأكيد أو نفي وجود إصابات بفروس  كورونا ببلدته 

من طرف السلطة مبنطقة »أسول« التابع القليم تنغير.

1 فإن عدد املوقيفني واملتابعني في فترة  - حسب »ميدي 
كورونا يزيد عن 8600 بتهم االخبار الزائفة .

- بحي الكورس بخنيفرة  أمر وكيل امللك بوضع  3 أشخاص 
رهن تدابير احلراسة النظرية وإخالء سبيل االخرين الذين 
أثناء   2020 أبريل   3 ي��وم  أوقفتهم  قد  االم��ن  مصالح  كانت 
احتجاجهم على حرمانهم من مساعدات غدائية مت رصدها 

للفئات الهشة في زمن كورونا 
بإطالق  للمطالبة  توقيعا   640 تضمنت  عريضة  ترويج   -
سرا املعتقلني السياسيني ومعتقلي الريف والئحة العفو التي 
تضمنت ما يزيد عن 5600 مفرج عنهم التتضمن أي معتقل 
عبى  او  رأي  معتقل  او  ال��ري��ف  ح��راك  خلفية  على  سياسي 

خلفية التدوينات الفايسبوكية .
- كشفت مواقع اخبارية محلية عن اعتقال طالب جامعي 
سانية  مبستشفى  فيديو  ملقطع  بثه  خلفية  على  بتطوان 

الرمل تتضمن انتقادات الذعة لالطر الطبية .
3 - مزيدا من تغول  املخزن باستغالل ظرفية احلجر 

الصحي.
- ال���دول���ة ت��غ��ض ال��ط��رف ع��ن ف���رض احل��ج��ر ال��ص��ح��ي إذ 
الرعي فاالالف من االبل اخلاصة مبافيات  تستثنى مافيات 
الرعي تقتحم الدوار وتنتهك شجر »اركان » ومحاصل السكان  
برفقة  سيارة رباعية الدفع حتمل 8اشخاص قاموا بالهجوم 
سيدي  بجماعة   « اوع��ل��ي  ام��ب��ارك  اي��ت  دوار   « ساكنة  على  
بوسحابي قيادة » إمي مقورن« عمالة اقليم »شتوكة ايت باها« 
وذلك يوم 7 أبريل 2020  خلف اصابة شخصني من دوار »ايت 

باري« 
الواقفة  اخل���ض���ارة   ع��رب��ات  تكسير  احمل��م��دي:  ب��احل��ي   -
احتجاج  أثناء  وتعنيف  بريس(  )هبة  منازل أصحابها   أمام 
توزيع  بسبب  احملمدي  احلي   12 مللحقة  التابعني  اخلضارة 

االعانات باحملسوبية والزبونية . 

  خروقات وبالغات من 02 الى 9 أبريل 2020
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ب��ل��غ ع����دد امل���أج���وري���ن ف���ي ال��ق��ط��اع اخل����اص م���ن عمال 
 ˛ الشغل  وزارة  ˛حسب  ابريل  فاحت  ح��دود  الى  ومستخدمني 
أكثر من 700 الف  بسبب إغالق املؤسسات اإلنتاجية ألبوابها 
وقد   . كورونا  وباء  ملواجهة  اإلج��راءات االحترازية   إطار  في 
من  للتخلص  مواتية  الفرصة  املؤسسات  هذه  وجدت معظم 
او  نهائيا  تسريحهم  عبر  ومستخدميها  عمالها  م��ن  ج��زء 
.وهو  العمل  عقدة  لتجديد  كشرط  االستقالة  تقدمي  فرض 
الوساطة.  وشركات  املناولة  شركات  من  العديد  به  قامت  ما 
ال��وض��ع م��دى الهشاشة واالس��ت��غ��الل املكثف  اب���ان ه��ذا  وق��د 
الذي تعاني »منه الطبقة العاملة في ظل ظروف عمل قاسية 
وبأجور متدنية ˛ باإلضافة إلى أن جزء مهم منها غير مصرح 
به في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مما يحرمه من 

التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية ...
1 - أوضاع الطبقة العاملة الصناعية

ك��ورون��ا وف���رض ح��ال��ة الطوارئ  ب��داي��ة انتشار وب���اء  *م��ن��ذ 
العمل  توقيف  على  الشركات  من  مجموعة  أقدمت  الصحية 
بصفة مؤقتة وعلى اخلصوص في األقطاب الصناعية الكبرى 
كطنجة والدار البيضاء  مما أدى إلى تسريح عشرات اآلالف 
في  أج��وره��م  ص��رف  دون  واملستخدمني/ان  /ات  العمال  من 

معظم احلاالت ويشتغلون بالعقدة .ومن أمثلة ذلك:
للفوسفاط مثل شركة  الكيماوي  باملركب  املناولة  -شركات 

صوجيا للهندسة املدنية : تسريح 250 عامل .
مثل صوجيا  ب��ت��ارودان��ت  الف��ارج  املناولة مبعمل  -ش��رك��ات 

وشاركومني وسكيف وجيتيس ..:تسريح1600 عامل .
-شركة الكابالج ديلفي بطنجة :تسريح حوالي ألف عامل 

ومستخدم .
عامل. 1000االف  من  ازي��د  بطنجة:تسريح  رون��و  -شركة 

واقتصار العمل على بعض مرافق الصيانة .
املؤقتني  العمال  توقيف   : البيضاء  بالدار  -شركة كوكاكوال 
التابعني لشركة املناولة »سكني« ومنح العطلة السنوية للبعض 

االخر .
عامل/ة   1400 ح��وال��ي  بطنجة:  للنسيج  بافكو  -ش��رك��ة 
للنسيج بصفرو: توقيف العمل وعدم صرف األجور مع عدم 
  MTS  :التصريح في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

و شركة   S2A شركة
- شركة »سيلفر فود« باحد السولم : تسريح حوالي 1400 
التصريح مبعظمهم لدى  ˛وعدم  عامل/ة دون صرف األجور 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
*عمال شركة« امانور« بطنجة والرباط وتطوان : استمرار 
العمال في اعتصامهم ألزيد من 70 يوما في شروط قاسية 
بسبب طرد  الصحية   ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  ف��رض  منذ  وخ��اص��ة 
العادلة  للمطالب  االس��ت��ج��اب��ة  ورف���ض  النقابيني  املمثلني 

واملشروعة للعمال وتواطؤ السلطات املعنية مع الشركة.
2 - أوضاع الطبقة العاملة الزراعية:

قاسية  في شروط جد  الزراعيون/ات  العمال/ات  -يشتغل 
التصريح  وع���دم  األج���ور  ت��دن��ي  مظاهرها  م��ن  لعل  ومهينة 
املوسمي  والعمل  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في 

وغياب وسائل العمل والصحة والسالمة  وسوء وسائل النقل 
حيث يتم تكديسهم/هن في شاحنات مهترئة او« بيكوبات«) 
وشركة  اجلديدة  بإقليم  شتوكة  باثنني  الكلومنتني«  شركة« 
بإقليم  الفالحية  وال��ش��رك��ات  شتوكة   باثنني  اس��ب��ور«  »دون���ا 
العرائش..(  مما تسبب في العديد من حوادث السير اخلطيرة 
كما حدث مؤخرا في إقليم اثنني شتوكة حيث وقعت حادثة 

سير أصيب على أثرها 20 عامال بإصابات خطيرة.
وسوما  الفالحية  مثل صوبروفيل  الشركات  -وال حتترم  
شروط  باها  اي��ت  اشتوكة  ..بإقليم  وتزنيت  تيسا  وم��ا  ريسا 
الصحة والسالمة والوقاية ملواجهة خطر انتشار وباء كورونا 
والتعقيم  النظافة  وسائل  توفير  العمال/ات مثل عدم  وسط 
وال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات واح���ت���رام م��س��اف��ة االم���ن ف��ي بعض 

األعمال...في غياب املراقبة من طرف اجلهات املختصة.
الوباء  أزم��ة  باستغالل  الفالحية  ال��ش��رك��ات  بعض  -ق��ي��ام 
مع  عملهم  م���دة  تقليص  أو  /ات   ال��ع��م��ال  م��ن  للتخلص 
تخفيض األجور .مثلما فعلت شركة صوبروفيل التي سرحت 
حوالي 150 عامل /ة  مبحطة التلفيف بدون صرف أجورهم/
هن.مع العلم ان الكثير منهم/هن غير مصرح بهم/هن لدى 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مما يحرمهم/هن من 

االستفادة من التعويض عن التوقف عن العمل.

بالدار البيضاء:
الصناعية  ال��ش��رك��ة   أن  مختلفة   م��ص��ادر  م��ن  ع��ل��م 
خاض  وال��ت��ي  البيضاء  ال���دار  ف��ي  السبع  ع��ني  مبنطقة 
العامالت والعاملني بها وقفة احتجاجية يوم  13 أبريل 
بعد اصابة إحدى العامالت بها، حتولت إلى بؤرة لفيروس 
املؤكد  ك��ورون��ا، بعدما ج��رى تسجيل ع��دد من احل��االت 
إصابتها قد يتجاوز 40 حالة ، مت وضعهن حتت احلجر 

الصحي مبستشفيات مختلفة.
وسبق للعامالت أن صرحن خالل الوقفة، أن املسؤول 
ال��ف��رن��س��ي ب��ال��ش��رك��ة ح���اول إج��ب��اره��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل رغم 
بعد تسجيل  بهن  للخطر احملدق  وتنبيهن  احتجاجهن 
إصابة املسؤولة عن توزيع وسائل العمل - والتي يحتك 

بها كل العاملني - ب�«كوفيد19-.
شبه  وس��ائ��ل  ان��ت��اج  ف��ي  املتخصصة  بالشركة  ويعمل 
يشكل  مم��ا  نساء  أغلبهم  شخص   200 م��ن  أكثر  طبية 

خطر محدق بالعامالت وبأسرهن ومخالطهن.

تقرير تركيبي حول متابعة أوضاع الطبقة العاملة ما بني 01و14ابريل 2020
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 اجلديدة:
نظم فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان باجلديدة 
عزيز  الرفيق  مبشاركة  كورونا  موضوع  في  رقمية  ن��دوة 
عند  .سجلت  الكوثري  والدكتور  اجلمعية  رئيس  غالي 
انتهاءها 26 الف مشاهدة و300بارتاج .انه رقم مهم يبني 
واملواقف  االفكار  تصريف  في  الرقمية  الوسائل  اهمية 

وعلى اخلصوص في هذه الظرفية.
 العامالت الزراعيات بسوس.. رغم الهشاشة حرمن 

من “إعانة كورونا”
الدميقراطية”  أج��ل  م��ن  ش��اب��ات  “مجموعة  أعلنت 
بشراكة مع مؤسسة “هنريش بول”، تسليط الضوء على 
العنف والتمييز الذي تعاني منه العامالت الزراعيات، في 
ظل ارتفاع حاالت العنف املمارس على النساء عامة، وفي 
سياق احلجر الصحي الذي مير منه املغرب، وذلك عبر 

حمالت حتسيسية مبواقع التواصل االجتماعي.
إلى  امل���ب���ادرة  “تسعى ه���ذه  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  ب���الغ  ووف����ق 
في  الفئة،  هذه  تعيشها  التي  اليومية  باملعاناة  التعريف 
وصالت رقمية حتسيسية، توثق لشهادات حية للعامالت 
العام  ال���رأي  م��ل��ول، وحتسيس  آي��ت  ال��زراع��ي��ات مبنطقة 

مبطالبهن.
 وسجلت عدة إشكاالت من خالل شهادات لعامالت ، 
أبرزها غياب الشروط القانونية للشغل، إذ ال تتوفر هذه 
الفئة على عقود عمل، وال على ضمان اجتماعي، مقابل 
كثرة ساعات العمل، وغياب ظروف مؤمنة والئقة. ناهيك 

عن تنقلهن في ظروف صعبة.
كما تعترض لصعوبة الولوج للخدمات األساسية وعلى 
وبسبب  اخل��وف،  بسبب  للعدالة  والولوج  الصحة،  رأسها 
والعنف  التحرش  ح���االت  ع��ن  التبليغ  مساطر  تعقيد 
املنزلي  واالغتصاب، كما ان هناك نساء يعرضن للعنف 

في فترة احلجر.
كما ان هذه الفئة لم  حتصل على تعويض أو مدخول 

في سياق احلجر الصحي.
امل��غ��رب��ي��ة حلقوق  ف���رع اجلمعية  اص���در  اس��ف��ي:   

االنسان باسفي حول البحارة باملدينة يوم 13 ابريل
سنوات  وبعد  بآسفي  الساحلي  الصيد  بحارة  اكتشف 

الكد انهم غير مصرح بهم بالضمان االجتماعي .
الدعم  حسب  2000درهم  من  يستفيدوا  ان  املفترض 
الصيد  يعتبر  إذ  كورونا   ص��ن��دوق  لضحايا  املخصص 
الساحلي من القطاعات التي فرض عليها التوقف بسبب 

جائحة كورونا.

لكنهم اكتشفوا انهم عمال مياومني .
- اتهام رجال وأعوان السلطة بالتالعب في مساعدات 

األسر املتضررة من كورونا:
املساعدات  توزيع  بعمليات  ُيحيط  ما  يكشف  فيديو 
لألسر املتضررة من فيروس كورونا، إذ يتحدث عن تالعب 
ومحسوبية تتحكم في توزيع هذه اإلعانات كما حتدثت  
عنها تسجيالت وتدوينات سابقة) تالعبات ومحسوبية 

كان نتيجتها إقصاء عدد كبير من األسر واملواطنني(.
جند هذا في باقي املدن والقرى، إذ ذكر فايسبوكيون 

عمليات مشابهة جرت في مناطق اخرى.
وقد سبق ل�”آشكاين” أن أثارت هذه “الظاهرة” في عدد 
من املدن، حيث شابت عمليات التوزيع شبهات باحملسوبية 
واإلقصاء، بل إن عمليات أقيمت في منتصف الليل كما 
حدث في خنيفرة وهو ما أخرج سكان حي فقير للتظاهر 

آنذاك.
 بني نصار: 

امل��رش��ح��ني للهجرة  م��ن��اش��دة حل���ل م��ل��ف االط���ف���ال 
والعالقني ببني انصار الناضور.

االطفال  من  قاصرين   3   ، اخلطأ  طريق  عن  سافر 
الذين يحلمون بالهجرة الى اوروبا عبر بوابة بني انصار 
الضفة  ال��ى  ال��وص��ول  ف��ي  املهم  خ��اب  بعدما  ال��ن��اض��ور 
االخرى اثر غلق احلدود، من بني انصار الى جرادة عبر 

قطار الفحم احلجري.
واملراهقني  االط��ف��ال  من  العشرات  هناك  يكون  رمب��ا 
الذين اليزالون عالقني باملنطقة بعد قرار السلطات غلق 
معبر بني انصار كإجراء احترازي ملنع تفشي كورونا، فال 
هم متكنوا من الهجرة وال استطاعوا العودة الى مدنهم 
بعد توقف النقل العمومي مما يجعلهم عرضة ملخاطر 

التشرد واالستغالل بفعل ظروف احلجر الصحي.
 تيزنيت: 

توجهت اليوم االربعاء 15 أبريل 2020 لباشوية تيزنيت، 
إستجابة إلتصال هاتفي تلقيته يؤكد فيه صاحبه على 
أن السيد باشا مدينة تيزنيت يرغب في مقابلتي، وكتعبير 
عن حسن نيتي ورغبتي في إيجاد حل إلستبعادي من 
اإلستفادة من الدعم املوجه للباعة املتجولني، وإزالة أي 
سوء فهم محتمل حول هذه الواقعة، إنتظرت أنا ورفيقي 
محمد جاعا الذي بلغه نفس اإلتصال الهاتفي، ملا يناهز 
ال��ب��اش��ا إذا م��ا ع��دت منذ  8 س��اع��ات أم���ام مكتب السيد 

الساعة 11h صباحا التي حددت كموعد للقائنا به .
يوم االربعاء 15 أبريل 2020 بعد اإلنتظار املاراطوني 

  حول وضعية بعض األحياء الشعبية  أيام  14 و 15 و 16 ابريل 2020 
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اثر  ال��ب��اش��ا(  السيد  مكتب  أم���ام  س��اع��ات   8 يناهز  )مل��ا 
إتصال هاتفي تلقى مواطنني  من باشا مدينة تيزنيت 
املقابلة  الغاية من  أن  لهم  تأكد   ، يرغب في مقابلتهم 
هي محاولة اإلمعان في إذاللهم وتهديدهم  وبإدراج في 
األخير أسمائهم في الئحة ثانية لالستفادة من الدعم 
كمعونة للباعة املتجولني املتضررين من تداعيات األزمة 

التي خلقتها جائحة 
 للجامعة الوطنية للتعليم )التوجه الدميقراطي( :

للجامعة  الوطني  الكاتب  االدريسي  ال��رزاق  عبد  قال 
نقابته  إن  ال��دمي��ق��راط��ي(  )ال��ت��وج��ه  للتعليم  الوطنية 
فوجئت أمس الثالثاء 14 أبريل اجلاري بصدور منشور 
رواتب  من  أي��ام  ثالثة  أج��رة  باقتطاع  احلكومة  رئيس 
جميع املوظفني واملوظفات )مبا فيهم التعليم والصحة 
واجلماعات…( واملستخدمني دون األخذ بعني االعتبار 
أسر  بإعالة  تكلف  أو  الصندوق طواعية  بدعم  قام  من 

توقف عنها الدخل بسبب احلجر الصحي”.
لرئيس احلكومة  بعثها  اإلدريسي في رسالة  وأوضح 
والتكوين  الوطنية  التربية  ووزير  العثماني  الدين  سعد 
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي 
وأن  سبق  هيئته  أن  أم����زازي،  سعيد  احل��ك��وم��ة،  باسم 
“جعل مساهمات املوظفني مع صندوق كورونا  طالبت 
تطوعيا وغير محدد، في ظل االقتطاع الضريبي املرتفع 
يثقل  املصدر، مما  ومن  واملعاشات، شهريا  األج��ور  من 
الدنيا  األج��ور  دوي  منهم  خاصة  املعنيني،  جل  كاهل 
واالقتطاعات  الشرائية  القدرة  أمام ضعف  واملتوسطة، 
من األجور بسبب اإلضراب أو التقاعد وغيره”. وبينما 
وصفت رسالة اإلدريسي القرار ب�”التراجعي الذي ميارس 
رفضنا  جن��دد  ال��غ��ن��ي،  وإغ��ن��اء  الفقير  تفقير  سياسة 
لقرار  ينضاف  ما  وه��و  عنها،  بالتراجع  ونطالبكم  لها 
ترقية  تأجيل   ،3/2020 منشوركم  منشوركم  في  سابق 
جميع  وبإلغاء  التعليم،  ورجال  نساء  ومنهم  املوظفني 
التعليم  لها  احمل��ت��اج  السنة  ل��ه��ذه  التوظيف  مناصب 
وغيره، وامُلنتظرة من طرف حاملي الشهادات املعطلني 

وأسرهم”.
والعامالت  العاملني  “أوضاع  مجددا  الرسالة  وأثارت 
بالتعليم اخلصوصي )تدريس، حراسة، نظافة، إطعام، 
نقل، إدارة…( ومربيي ومربيات التعليم األولي والتربية 
غير النظامية وبعض الفئات املهنية اآلخذة في التوسع 
بفعل سياسة خوصصة اخلدمات العمومية التي تنهجها 
العمومي  بالتعليم  املرتبطة  املجاالت  لبعض  احلكومة 
كاحلراسة والنظافة والطبخ…، كل هذه الشرائح تعاني 
من انتهاكات مختلفة حلقوقها، من قبيل عدم تعميم 
احل��د األدن���ى ل��ألج��ر امل��ن��ص��وص عليه ق��ان��ون��ي��ا، وسن 
التأمني اإلجباري، فضال عن عدم التصريح بالعاملني 
والتحايل  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 

على القوانني، والتملص من التصريح أو تعميمه وغياب 
اإلضافية  الساعات  عن  والتعويض  الصحية  التغطية 
والعطل األسبوعية والسنوية واألعياد الوطنية والدينية 
املتأخرات،  وص��رف  األج��ور  أداء  في  والتأخر  والدولية، 
وع���دم حتسني ظ���روف ال��ع��م��ل، وغ��ي��اب وس��ائ��ل العمل 
كورونا،  جائحة  رغ��م  والتعقيم  والنظافة  )ال��ب��دالت…( 

غياب تعويض عن النقل امُلضاعف وغير ذلك”.
 وجدة:

بعد رفض أرامل و أسر معوزة  استالم »قفف إعانات 
» شريطة تصويرها...رفض اجلمعيات تسليم اإلعانات 

دون تصوير...قمة الدناءة والوقاحة.
  ملؤمتر القومي –اإلسالمي:  يوم 15 ابريل 2020 رسالة 
مفتوحة الى امللك سلمان بن عبد العزيز خادم احلرمني 
الفلسطينيني  املعتقلني  عن  اإلف��راج  ح��ول  الشريفني 
وفي مقدمتهم د. محمد صالح اخلضري )أبو هاني( 

وكافة معتقلي الرأي في اململكة العربية السعودية
 جهة سوس:

يتولد عنه  قد  تتعرض ساكنة سوس لضغط شديد 
خالل  الصحي  احلجر  الى  اضافة  منتظر.  الغير  ال��رد 
هذه اجلائحة  كوفيد 19.هناك تواتر سنوات اجلفاف 
الذي وصل اليوم الى مستوى ال يطاق وخطير. و كذلك 
الرعي اجلائر بحيث اكتسحت جحافل االبل الضيعات 

والغابات وباحات الديار واحلوش.
 نقابة الباطرونا و باطرونا النقابات :

الرأسمال  وض��ع  أي  بالبلد؛  ال��وض��ع  »لتتبع  راي:   
و  اقتصادية  يقظة  جلنة  تشكيل  مت  الرأسماليني؛  و 
من  مجموعة  2020تضم  م��ارس   6 بتاريخ  اجتماعية 
املغرب  ملقاوالت  العام  االحتاد  و   احلكومية  القطاعات 

أي نقابة الباطرونا .
احلجر  لزمت   متثيلية  األك��ث��ر  النقابية  امل��رك��زي��ات 
و  االق��ت��ص��ادي  ب��ال��وض��ع  معنية  غير  كأنها  الصمت  و 
القايدة  أخ��ب��ار  مبتابعة  مكتفية  بالبلد؛  االجتماعي 
جتاوز  ال��ذي  و  املهمشني  من  املوقوفني  ع��دد  و  حورية 

29.000 فرد.

تهمها  ال  امل��رك��زي��ات  ه��ذه  ف��ي  املهيمنة  امل��اف��ي��ات  ان 
املهمشني  و  الكادحني  و عموم  العاملة  الطبقة  مصالح 
و ال مطامحهم؛ انها تتابع مشهد شراء صمت اجلياع 
ب 800 درهم و صراع الضواري من اجل تقاسم دوالرات 
ال��ق��رض اجل��دي��د و ص��ن��دوق م��واج��ه��ة ال���وب���اء مببرر 
اخلسائر االقتصادية و الذي ليس سوى نقص األرباح 
وحصص الغنائم؛ لقد خف زعيقها مبدية ما يلزم من 
حسن التصرف لعلها تظفر ببعض الفتات مما ميكن ان 

يتبقى من الفريسة بعد تخمة الوحوش...«
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ظهور  ف��ي  املتمثل  العاملي  الصحي  ال��زل��زال  ع��ن  اإلع���الن  عقب 
العالم،  أرج���اء  ج��ل  ف��ي   )19 كوفيد   ( ال��ت��اج��ي  ال��ف��ي��روس  تفشي  و 
الطوارئالصحية  وحالة  الرعب  إيقاع  على  يعيش  اليوم  العالم  بات 
وسرعان ما وصلت هذه احلالة الوبائية للمغرب أيضا، حيث وصل 
لعدد حصيلة املصابني اليوم حسب إعالن وزارة الصحة  إلى 2251 
حالة مؤكدة بينما بلغ عدد الوفيات ل128 حالة ومت تسجيل 247 
التي مت  أن عدد احل��االت  ال��وزارة أيضا  حالة شفاء فقط وأضافت 

إخضاعها لالختبار ومت استبعادها هو9128.

و أعلنت أيضا وزارة الصحة على أنها قررت رفع عدد املختبرات 
املرخص لها للقيام بإجراء فحوصات الكشف عن كورونا من خالل 
الترخيص ل 6 مختبرات في مستشفيات جامعية في كل من الدار 

البيضاء ، الرباط ، وجدة ، فاس ، مراكش وأكاد ير.

شروعها  عن  أيضا  الصحة  وزارة  فيه  أعلنت  ال��ذي  احل��ني  وف��ي 
لعالج  باملغرب  املصنوع  هيدروكسي  الكلوروكينو  دواء  استعمال  في 
املصابني بالعدوى فيما خرجت مجموعة من اجلهات محذرة من 
السلبية  التداعيات  بسبب  القرار  ه��ذا  على  ومتحفظة  استعماله 
لهذا الدواء حيث صرح الدكتور عزيز غالي رئيس اجلمعية املغربية 
حلقوق اإلنسان باملغرب واملستشار السابق للمنظمة العاملية للصحة 
أن املنظمة ال تزال متحفة على استعمال هذا الدواء رسمي للعالج.

تصدرها  التي  األرق���ام  عن  معلقا  اجلمعية  رئيس  أيضا  ق��ال  و 
وزارة الصحة بأنها حتمل في طياتها أمورا خطيرة وغير مفهومة 
مشيرا إال أن نسبة الشفاء عامليا هي 24 في املائة بينما النسبة التي 
مت تسجيلها باملغرب هي 2،24 في املائة وهو أمر وصفه باخلطير، 
وأضاف أن الرقم البطيء في التعافي راجع إلى التأخر في التشخيص 

للمرضى املصابني.

أيضا  فهو  الطبية  واألطقم  باملغرب  املستشفيات  وضع  عن  أما 
املعدات  في  احل��اد  النقص  أبرزها  عدة مشاكل  من  يعاني  متدهور 
والكمامات والقفازات ) حالة أكاد ير ومراكش وأزيالل( مما يعرض 
فعال  مت  وق��د  عائالتهم  مبعية  بالعدوى  اإلص��اب��ة  خلطر  األط��ق��م 
تسجيل عدة حاالت إصابة في صفوفهم بكل من احلسيمة ومتارة 
االجتماعي  التواصل  بوسائل  فيديوهات  أيضا  نشر  مت  ير،  وأك��اد 
ملرضى بكل من سطات ومراكش يشتكون من اجلوع واإلهمال وسوء 

املعاملة.

إطالق  اإلن��س��ان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  أعلنت  املقابل،  في 
وشبه طبية  عينية مبعدات طبية  ملساعدات  توزيعها  بشأن  مبادرة 
احلصار  رغم  الوباء  مكافحة  في  مبهامهم  الطبية  األطر  ملساعدة 
غالي  الدكتور  رئيسها  تعبير  حسب  الدولة  قبل  من  ضدها  املوجه 
وقد استفاد من هده املساعدات كل من مستشفى الرباط ومراكش 
واحلسيمة مع تسجيل منع تسلم واملساعدات من قبل  مستشفى 
احلسيمة في بداية بذريعة تلقيه توجيهات ولكنه سرعان ما تراجع 

عن قراره وتسلم املساعدات الحقا.

من جهة أخرى ، منذ بداية ارتفاع عدد املصابني باملغرب أعلن 
ت��ط��ورات وتداعيات  ه��ذا األخ��ي��ر ع��دة إج����راءات وق��وان��ني ملواجهة 
احل��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ه��دد س��الم��ة ج��ل امل��واط��ن��ني/ات في 
بالبالد،  واملسحوقني/ات  والكادحني/ات  العاملة  الطبقة  مقدمتهم 

الداخلية  للجنة  اجتماع  بعقد  اإلج���راءات  سلسلة  انطلقت  حيث 
أحد  تعتبر  والتي  املدنية  وسياسة  والسكنى  الترابية  واجلماعات 
اللجان الدائمة ملجلس النواب ومت دراسة مشروع مرسوم متعلق بسن 
أحكام حالة الطوارئ الصحية حيث مت  إعالن العمل بهذا املرسوم 
انطالقا من  التجول  وف��رض حضر  2.20.292 من طرف احلكومة 
20 مارس 2020 إلى غاية 20 أبريل 2020  مع السماح للمواطنني/
ات باخلروج لقضاء أغراضهم الضرورية برخص استثنائية مسلمة 
من أعوان السلطة ) مقدم( كما أضافت أيضا عقوبات زجرية لكل 
من خالف األوامر الصادرة عن السلطات العمومية بعقوبات حبسية 
إلى  درهم   300 أشهر وغرامة مالية بني   3 إلى  تتراوح ما بني شهر 
1300 دره��م أو بإحداهما، ومت تسجيل ارتباك كبير في ما يخص 
تدوينات  حسب  مناطق  بعدة  للخروج  االستثنائية  الرخص  توزيع 

مجموعة من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي.

واملالية  واالقتصاد  والصحة،    ، الداخلية  وزارة  كذلك  أص��درت 
بالغا  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  والصناعة   ، واإلص��الح��اإلداري 
مشتركا يقضي بإجبارية وضع الكمامة الواقية ابتداءا من 7 أبريل 
2020 وأضافت أن كل مخالف لهذا القرار سيعرض نفسه للعقوبات 
املنظم   2.20.292 مرسوم  من  الرابعة  امل��ادة  في  عليها  املنصوص 
حلالة الطوارئ الصحية والتي تنص على عقوبات حبسية من شهر 

إلى 3 أشهر وغرامة مالية بني 300 و1300 درهم أو إحداهما.

بعد ذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر بالغ 
يقضي مبنع بيع الكمامات بالتقسيط باحملالت التجارية وأنه سيتم 

تعبئتها في علب حتتوي الواحدة منها على 10 وحدات.

في املقابل، أعلنت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان في شخص 
للبيعفيها  امل��وج��ودة  الكمامة  ه��ذه  أن  غالي  عزيز  الدكتور  رئيسها 
تضليل للمواطنني/ات و ال ترقى ملواصفات الكمامة الصحية وتعتبر 
خلقت  وأنها  والربو  باحلساسية  املصابني  األشخاص  على  خطرا 

نوعا من اخلف والهلع بني املواطنني/ات.

أعلنت  الصحي،  باحلجر  اخل��اص  املرسوم  تطبيق  يخص  فيما 
مديرية األمن الوطني هذا األسبوع عن توقيف 2197 شخصا وإيداع 
إشارة  ره��ن  النظرية  احل��راس��ة  تدابير  حت��ت  منهم  شخصا   1240
األبحاث التمهيدية حيث ذكرت أن مجموع األشخاص املضبوطني 
في إطار العمليات األمنية املنجزة لفرض تطبيق إجراءات الطوارئ 
ألف و898 شخص في   30 إلى اآلن بلغ  تاريخ اإلع��الن عليها  منذ 
مجموع املدن املغربية من بينهم 16 ألف و791 شخصا مت تقدميهم 

أمام النيابات العامة.

املقتضيات  أوامر صارمة في تطبيق  العامة  النيابة  اتخذت  كما 
احلجر  فترة  خالل  الكمامات  ارت��داء  مبخالفة  املتعلقة  القانونية 
الصحي األمر الذي نتج عنه حترير محاضر في حق 174 شخص 
خالل األيام القليلة املاضية، وقد انتقد عدة فعاليات حقوقية هذه 
احملاضر بكون اغلبها متت في حق أشخاص يالقون عدةصعوبات 
في إيجاد الكمامات وتوفيرها حيث صرحوا أنها شبه منعدمة في 

األحياء الشعبية بوجه خاص.

في سياق أخر، أرسلت وزارة االقتصاد واملالية واإلصالح اإلداري 
منشور رقم 2/2020 لوزير الدولة والوزراء املنتدبني بشأن اخلدمات 

تقرير حول حصيلة تطورات احلالة الوبائية باملغرب
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الرقمية للمراسالت اإلدارية تفاديا للعدوى بفيروس كورونا.

بالغا  ال���وزارة  نفس   2020 م��ارس   27 بتاريخ  أيضا  أعلنت  كما 
القطاع  في  العاملة  لألسر  مؤقت  دعم  بتخصيص  يفيد  صحفيا 
واملسجلني  الصحية  األزمة  العمل بسبب  التي توقفت عن  املهيكل 
في الضمان االجتماعي مببلغ 2000 درهم شهريا بينما خصصت 
للقطاع الغير مهيكل واملتضرر من توقفهم عن العمل نتيجة الوباء 
حيث قسمت العملية ملرحلتني األولى تخص األسر التي تستفيد 
من راميد بإرسال رقم البطاقة للرقم 1212 ويتعلق األمر ب 800 
درهم ألسرة مكونة من فردين و100 درهم ألسرة مكونة من 3 أفراد 
و1200 درهم من أربع أفراد فما فوق بينما املرحلة الثانية تخص 
العملية بنفس  الراميد وسيتم تنظيم  التي ال تستفيد من  األسر 

الطريقة وبنفس املبالغ املذكورة أعاله. 

أزمة  تداعيات  ظل  في  العاملة  الطبقة  وضع  يخص  فيما  أما 
ال��وب��اء وارت��ف��اع ع��دد اإلص��اب��ات سادت  ك��ورون��ا، عقب بداية تفشي 
العمال والعامالت حالة من الهلع واخلوف على صحتهم وحياتهم 
السالمة  ولشروط  لتعقيم  واملصانع  املعامل  احترام  ع��دم  نتيجة 
وأدوات  املعامل  تعقيم  حيث  من  للعمال/ات  والوقائية  الصحية 
عملهم  أماكن  إلى  نقلهم  وش��روط  األم��ان  مسافة  واحترام  العمل 
خريبكة  من  االحتجاجات  انطلقت  حيث  النقل  وسائل  وتعقيم 
لعامالت معمل اخلياطة باملنطقة الصناعية اللواتي رفضن العمل  
وعدم  االجتماعي  والضمان  الصحية  التغطية  على  توفرهن  لعدم 
توفر شروط السالمة احلية، ثم انتقلت االحتجاجات أيضا ملعامل 
ب��رك��وم��ار/خ��ي��ل ج��رمي��ز« حيث أضرب  ري��ك��ار/   « ال��ع��رائ��ش  مدينة 
اعتصام  استمرار  السابقة،  األسباب  لنفس  العمل  عن  العمال/ات 
عمال أمانر بكل من تطوان طنجة والرباط احتجاج على طردهم 
بسبب انتمائهم النقابي باإلضافة إلى احتجاج بحارة ميناء مدينة 
عدم  بسبب  منها  حرموا  التي  مبستحقاتهم  ومطالبتهم  أسفي 
التصريح بهم حيث قوبل احتجاجهم بالقمع يوم 13 أبريل 2020.

و مت تسجيل عدة إصابات بالوباء في صفوف العمال/ات بعدة 
13 عامل من بينهم عاملة مبعمل  مناطق ويتعلق األمر بإصابة 
النسيج بطنجة وأخرها تسجيل إصابة أكثر من 60 عامل/ة بشركة 
دون   ، أبريل2020   15 يوم  البيضاء  بالدار  األدوي��ة  في  متخصصة 
نسيان وضع العامالت الزراعيات مبنطقة شتوكة ايت باها من حيث 
بالعمل  الوقائية  االحترازية  اإلج��راءات  اتخاذ  دون  العمل  شروط 
وعملية نقلهن في خرق سافر لكل احلقوق احلماية الصحية لهن 

كمواطنات.

 فيما يخص وضع قطاع التربية والتعليم في ظل تداعيات أزمة 
الوطنية  التربية  وزارة  انطلقت  أيضا  كورونا  تفشي  عقب  كورونا، 
واجلامعات  واملعاهد  امل��دارس  بكل  ال��دراس��ة  توقيف  عن  باإلعالن 
العامة واخلاصة بجل البالد ، وأعلنت بعد ذلك في بالغ لها الشروع 
في عملية التعليم عن بعد وبث الدروس الرقمية لفائدة التالميذ 
جلل  تيس  تلميذ  وم��وق��ع  املغربية  التلفزة  القنوات  ف��ي  والطلبة 
املستويات والتخصصات واملواد، وأعلن الحقا وزير التربية الوطنية 
والتعليم العالي والتكوين املهني والبحث العلمي سعيد أمزازي عن 
ما مت  إذا  أسبوعني  أو  بأسبوع  االمتحانات  موعد  إزاح��ة  احتمال 
متديد فترة احلجر الصحي مرجحا احتمال أن يتم متديد فترة 

الدراسة  قبل بداية االمتحانات.

فعاليات  مجموعة  طرف  من  انتقادات  عدة  البالغ  هذا  خلف   
للتعليم/ الوطنية  بينها اجلامعة  نقابية وحقوقية وطالبية  من 

ال��ت��وج��ه ال��دمي��ق��راط��ي ح��ي��ث مت اع��ت��ب��ار ج��ل اإلج������راءات  تكرس 
الطبقية في التعليم والتفاوت االجتماعي وعدم تكافؤ الفرص بني 
أبناء وبنات الشعب املغربي خصوصا الكادحني/ات والعالم القروي 
احلديث  عن  ناهيك  الكرمي  العيش  ش��روط  إل��ى  يفتقرون  الذين 
عن الكهرباء واالنترنت ومعدات تكنولوجية للدراسة، كما اعتبروا 
أيضا أن الوزارة لم تقدم حلوال واقعية وأن هذا النوع من التعليم ال 
يستفيد منه إال نسبة قليلة احملظوظني واحملظوظات ممن تتوفر 
في  اتخذ  اإلج��راء  أيضاأن هذا  وأضافوا  لذلك  اإلمكانيات  لديهم 
غياب تام للتأطير والتكوين لفائدة هيأة التدريس واملراقبة التربوية 
والفضاءات  البنيات  وض��ع��ف  غ��ي��اب  وتسجيل  التربوية  واإلدارة 

واللوجستيك للقيام بالعملية.

 من جهة ثانية أعلنت احلكومة في منشور رقم 3/2020 يقضي 
باستثناء  التوظيف  مباريات  وإلغاء  املوظفني/ات  ترقيات  بتأجيل 
وزارة الداخلية والقطاع الصحي لوزارة الصحة وحري بالذكر أن عدد 
وترقية  23112 موظف جديد  هو   كانت مقررة   التي  التوظيفات 

100 ألف موظف.

كما أعلنت احلكومة أيضا قبل يومني بواسطة منشور اقتطاع ل 
3 أيام من أجور املوظفني/ات واملستخدمني/ات من أجل صندوق 
كوفيد 19 وذلك مبعدل يوم عن كل شهر خالل أشهر أبريل وماي 
ضريبة  من  الصافية  األج��رة  من  االقتطاع  وسيكون  هذا  ويونيو، 
الدخل واقتطاعات التقاعد والتعاضد ليتم حتميل ضريبة اجلائحة 
لثقل الطبقة العاملة مستثنية أثرياء البالد واملالكني الكبار. حيث 
اعتبر  اإلدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه 
الدميقراطي بأن نقابته فوجئت بصدور هذا املنشور أنها سبق وأن 
االقتطاع  وغير محددة في ظل  املساهمات تطوعية  طالبت جعل 
الضريبي من األجور واملعاشات، ناهيك عن ضعف القدرة الشرائية 
واالقتطاعات  الكبيرة من األجور بسبب اإلضراب، هذا وقد وصفت 
تفقير  سياسة  ومي��ارس  بالتراجعي  القرار  هذا  الوطنية  اجلامعة 
بالتراجع عنه مشيرة  وأنها جتدد مطالبتها  الغني  وإغناء  الفقير 
ألن هذا القرار املشؤوم ينضاف على إقرار السابق 3/2020 القاضي 
بتأجيل ترقيات املوظفني وإلغاء التوظيفات لهذه السنة، كما أثارت 
الرسالة أيضا أوضاع العاملني/ات بقطاع التعليم وجددت طرحها 
واخلاص  العام  بالقطاعني  للشغيلة  العالقة  واملشاكل  امللفات  لكل 

والتعليم األولي  والتربية الغير النظامية.

أعلنت أيضا في نفس السياق الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 
النقابية  املركزيات  وتوظيف  وإقحام  القرار  هذا  تستغرب من  أنها 
أن هذا  أيضا  أوضحت   كما  أح��ادي  بشكل  املتخذ  القرار  في هذا 
القرار لم يكن مطروحا في اجتماع احلكومة مع املركزيات النقابية 
يوم 30 ماري 2020 ولم يكن موضوع نقاش بشكل مطلق، وأكدت 
من جهتها أنه لم يسبق أن وافقت أو ساهمت في اتخاذ هذا القرار 
املساهمة  يتم حتويل عملية  أن  ترفض  أنها  أضافت  وو  األح��ادي 
الشغيلة حتت غطاء  على  وقسرية  إجبارية  عملية  إلى  التطوعية 
شأنها  املبادرة من  هذه  أن  أيضا  الدستور مضيفة  من   40 الفصل 
أن تفقد خلق صندوق التضامن بهده النبيل وسيعمق هوة فقدان 
حق  في  ص��ادرة  مماثلة  ق���رارات  عنها  الناجت  املؤسسات  في  الثقة 
الشغيلة لالقتطاع التعسفي من أجورهم واإلجهاز على مكتسباتهم 
واالقتطاع عن اإلضراب من جهة أخرى ، وأشارت إلى أنه في الوقت 
الذي يتم حتميل الطبقة العاملة أعباء أزمة كورونا  يستفيد آخرون 

من إعفاءات جبائية والتهرب من أداء الضرائب.
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النهج الدميقراطي في الذكرى 25 لتأسيسه
تأسيس  على  25 سنة  م��رت  قد  ،تكون   2020 أبريل   15 ي��وم 

النهج الدميقراطي.
جائحة  حتمته  صحي  حجر  حت��ت  ال��ذك��رى  ه��ذه  نحيي  ان��ن��ا 
عشرات  وف��اة  ف��ي  وتسببت  ال���دول  جميع  اص��اب��ت  التي   19 كوفيد 
االالف من االشخاص. رغم هذه احلجر الصحي فإننا مستمرون 
في اجناز املهام التي حددها املؤمتر الوطني الرابع ونحن ماضون 
لعقد املؤمتر الوطني اخلامس كتتويج خلطتنا التي حددناها في 

العناصر االساسية التالية:

أسس خطتنا لتوفير شروط اإلعالن عن تأسيس 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

النهج  مسيرة  ف��ي  إيجابية  نقط  أوال،  التسجيل،  م��ن  ب��د  ال 
قدرة  من  ارت��خ��اء،  أو  غ��رور  دون  متفائلني،  جتعلنا  الدميقراطي 

النهج الدميقراطي على رفع 
الطبقة  ح���زب  ب��ن��اء  حت���دي 

العاملة وعموم الكادحني.
أهم هذه النقط هو خطنا 
املنحاز  وال��س��ي��اس��ي  ال��ف��ك��ري 
خالل  من  العاملة،  للطبقة 
في  كمنهج  املاركسية،  تبني 
التحليل ونظرية في التغيير 
النقابي  وع��م��ل��ن��ا  ال����ث����وري، 
ب��ش��ك��ل عام  واجل���م���اه���ي���ري 
واملدافعة  املساندة  ومواقفنا 
العاملة  الطبقة  مصالح  عن 

وعوم الكادحني.
ث��ان��ي ن��ق��ط��ة ت��ت��م��ث��ل في 
الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  ق����درة 
وحدته  على  احل��ف��اظ  على 
التدبير  خالل  من  ومتاسكه 
للخالفات  ال���دمي���ق���راط���ي 

داخله.
ثالث نقطة هي الوعي اجلماعي باملهام امللقاة على عاتقه.

بناء  مبركزية  التنظيم  داخ��ل  املتنامي  الوعي  هي  نقطة  راب��ع 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ومبا تضعه على عاتقنا من 

همام جسيمة.
خامس نقطة هي احتالل النهج الدميقراطي ملوقع متميز في 
معارضة النظام القائم، حيث يشكل بالنسبة اليسار مبعية جماعة 
املعارضة  رم��ح  رأس  اإلسالمية  للقوى  بالنسبة  واإلح��س��ان  العدل 

اجلذرية.
سادس نقطة القناعة الواسعة وسط النهج الدميقراطي باألهمية 

القصوى للروح والعمل الوحدويني.
بالرغم من هذه النقط اإليجابية، فإن التقدم في اجناز مهمتنا 

املركزية ال زال بطيئا ودون املستوى املطلوب.
تأسيس  يستهدفان حتويل شعار  والبرنامج  فإن اخلطة  لذلك، 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني إلى مهام ملموسة ومحددة 

زمنيا وترتكز إلى:
1. اعتبار تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني مهمة 

آنية ألن:

أ. الصراع الطبقي يعرف احتدادا غير مسبوق بينما مساهمة 
الطبقة العاملة فيه ضعيفة نسبيا.

والنهج  املستقل  ح��زب��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  ال  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ب. 
الدميقراطي ال يقوم باملجهود الضروري لكي يؤسس هذا احلزب.

والبناء  الوطني  التحرر  في  املتمثلة  املرحلية  املهام  اجن��از  ج. 
التوفر على حزب  وانفتاحها على االشتراكية يحتم  الدميقراطي 

الطبقة العاملة وعموم الكادحني ولعبه دورا رياديا.
د. بالدنا تشهد أوضاعا قد تنفجر في أية حلظة. لذلك فإن أي 
ومأساوية  نتائج وخيمة  له  تأسيس هذا احلزب ستكون  تأخر في 

على مآل السيرورة الثورية.
الكادحني  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ح��زب  تأسيس  ان  اعتبار   .2
الفكرية  الواجهات  كافة  وعلى  الطبقي  الصراع  معمعان  في  سيتم 
والسياسية والتنظيمية والنضالية. الشيء الذي يفرض علينا رفع 

أدائنا وتصليب التنظيم.
3. اعتبار أن هذا التأسيس سيتم حتت نيران العدو الذي سيحاول 
بكل ما أوتي من قوة عرقلته. لذلك، ال بد من إعطاء أهمية خاصة 
لتحصني وتصليب التنظيم واملناضالت واملناضلني وتسليحهم)ن( 

نظريا. 
4. ميثل العمل اجلماهيري، وعلى رأسه العمل النقابي، مدخال 
شريطة  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  وسط  للتجذر  أساسيا 
النضال  رب��ط  يستهدفان  جديدين  ومضمون  مبنظور  استعماله 
اليومي من أجل املطالب والدفاع عن املكتسبات واحلقوق بالنضال 
السياسية  أدات��ه  وبناء  اجل��ذري  التغيير  إلى  الهادف  االستراتيجي 

األساسية، حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني. 
5. تتضمن اخلطة حملة تتوجه إلى اجلماهير العمالية والكادحة 
بشكل عام وتسعى إلى نشر الوعي وسطها بالضرورة امللحة و اآلنية 

لتأسيس حزبها، حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
6. تبتغي اخلطة إقناع أكبر عدد من املناضلني)ات( املاركسيني)ات( 
بأن مهمة تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني مهمة ال 
تقبل التأجيل وحثهم على االنخراط فيها والنقاش معهم)ن( من 

أجل املزيد من توضيح الرؤية حول بناء هذا احلزب.


