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متصاعدة  وثيرة  في  بالدنا  في  الوباء  انتشار  أخبار  تتقاطر 
بتوالي ظهور ما أصبح يسمى »بؤر لوباء كوفيد 19» في وحدات انتاجية 
وتهدد  األخبار،  بالدواوير.تنتشر هذه  يعرف  ما  أو  أحياء شعبية  وفي 
النسيج،  وعمال  عامالت  منهم:  واملواطنني  املواطنات  من  آالف  حياة 
ال��ك��اب��الج، التصبير، وع��ام��الت وع��م��ال ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي.غ��ي��ر أن 
السلطات املعنية تتابع األوضاع بتسجيل عدد الضحايا دون الرفع من 
االجتماعية  الفئات  هذه  بانقاد  الكفيلة  الوقائية  االحتياطات  وثيرة 
تعادلها  التي ال  العمل  للقبول بشروط  القاهرة  أجبرتها ظروفها  التي 

إال وضعية االسترقاق.
الوحدات  وبعض  املعامل  بأنشطة  الصحية  السلطات  تسمح  هكذا 
الغذائي  لألمن  امللحة  احلاجيات  سلم  في  الضرورية  غير  االنتاجية 
الوحدات،  املراقبة داخل هذه  الضرورية. حيث غياب  اللوازم  ومختلف 
احلاالت:  أحسن  وفي  للمستخدمني  االستباقية  الفحوصات  وغياب 
االكتفاء بقياس احلرارة الذي ال يفيد في الكشف احلقيقي وال يشكل 
بديال عن التحاليل املخبرية.كما تنضاف تراخيص السلطات املخزنية 
في  والعمال  للعامالت  استغاللها  ودورات  أنشطتها  مبزاولة  للمعامل 
لقضاء  العمل  أماكن  ال��ى  التنقل  عمليات  من  تبدأ  مأساوية  ظ��روف 

ساعات من العمل في أوقات مستقطعة من اجلحيم.
والتهميش،التي  االجتماعي  واالقصاء  القهر  عوامل  تظافرت  فقد 
العاملة وعموم  الطبقة  وفي مقدمتها  الشعبية  الطبقات  تعيشها جل 
جماهير شعبنا املفقرة لعقود من سياسات طبقية تنتهك كل احلقوق 
مقابل االحراز على شواهد حسن السيرة من املؤسسات املالية للرأسمال 
العاملي. إنها حكومة لصوصية تتحكم في صناديق ماليتها ال حتضى 
بأي مراقبة شعبية حتى تتمكن في صرفها وفق معايير انتقائية، حرمت 
فئات كبيرة من دعم صندوق كورونا.ما جعل هذه الفئات تواجه مصيرها 
لوحدها في وضعية البؤساء بني حدة اخلوف، أو اخلروج في مغامرات 
بأرواحهم التي تبقى حتت رحمة الوباء أو سيف الفتك بهذه الثروات 
الراسمال  التي يسترخصها نظام املخزن بتواطؤ مع مصالح  البشرية 
العاملي والدوائر االمبريالية وإرضاء للمافيا املخزنية التي تستثمر في 
كل الواجهات مبا يفتح شهيتها لالفتراس على حساب مصلحة الوطن 

وحقه في السيادة على قراراته السياسية كما االقتصادية.
املناهضة  القوى  وعموم  الدميقراطية  القوى  تسائل  وضعية  انها 
للمخزن،وتفرض على املركزيات النقابية من جهة أولى، اتخاذ ما يلزم 
تتدارك  علها  املأجورين  وعموم  والعمال  العامالت  ب��أرواح  العبث  جتاه 
ونهوضها  اليسار  قوى  انتفاض  ثانية،  التاريخية.ومن جهة  اخطاءها 
من موقع املفترج الى وضعية الفاعل السياسي واالجتماعي املعني أكثر 

من غيره بأوضاع الطبقة العاملة وعموم كادحي شعبنا.
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1 -الوحدات الصناعية بطنجة
 2020 ابريل   20 -قامت سلطات طنجة يوم االثنني 
النسيج واأللبسة إلخبارها بضرورة  باالتصال بشركات 
الكمامات  ب��اس��ت��ث��ن��اء ص��ن��اع��ة  ال��ع��م��ل.  ع���ن  ال��ت��وق��ف 
الصحية،بعد تفشي وباء كورونا وسط العمال/ات وحتول 
وحداتها الى بؤر وبائية أدت إلى تفشي الوباء في اجلهة  
ككل. إذ ارتفع عدد املصابني فيها  من 312 الى 335 في 
مع  وطنيا  الرابعة  املرتبة  في  لتصبح  ساعة   24 ظرف 
تسجيل أن معظم اإلصابات توجد في إقليمي طنجة 

والعرائش بسبب تلك الوحدات الصناعية.

التي  بطنجة˛  رون��و  شركة   ادارة  أعلنت  املقابل  في 
عملها  اس��ت��ئ��ن��اف  عامل/ة˛   10000 م��ن  أزي���د  تشغل 
مع  2020وباتفاق  اب��ري��ل   24 اجلمعة  ي��وم  م��ن  اب��ت��دءا 
في  للشغل˛  امل��غ��رب��ي  ل��الحت��اد  ال��ت��اب��ع  النقابي  املكتب 
استهتار مفضوح بصحة وسالمة  العمال/ات وبساكنة 
الوباء  تفشي  ظ��ل  ف��ي  خ��اص��ة  ككل  وال��ن��واح��ي  طنجة 
بوثيرة سريعة ومتصاعدة بسبب حتول بعض الوحدات 
وبائية.فقد  بؤر  إلى  الصناعية  األحياء  في  اإلنتاجية  
أعلنت وزارة الصحة  يوم االثنني20 ابريل 2020  انه مت 
تسجيل 97 حالة إصابة بالفيروس  بوحدتني صناعيتني 

بطنجة .) إحداهما 55 واألخرى 42(.

السمك  لتصبير  ك��وم��ي��ز«  »خ��ي��ل  ش��رك��ة   -  2
بالعرائش 

تشغل أزيد من 3000 عامل/ة من العرائش والضواحي 
والسالمة مما  الصحة  ش��روط  إل��ى  تفتقر  ظ��روف  ف��ي 
حول املعمل الى بؤرة وبائية ) اشرنا الى ذلك في تقرير 

إصابة  47 حالة  تسجبل  48 ساعة مت  .فخالل  سابق( 
.ومما  عاملة   240 على  التحليالت  إج��راء  بعد  مؤكدة 
عدم  هو  اخرين  ع��م��ال/ات  إصابة  من  املخاوف  يعمق 
تعميم التحاليل الطبية وظهور أعراض الفيروس على 
للوباء  املخصص  الهاتفي  بالرقم  عدة عامالت يتصلن 
أن  ال��ى  املنزل  في  واملكوث  االنتظار  منهن  يطلب  لكن 
يتم االتصال بهن .لكن بدون جدوى وخاصة بعد توقف 

التحاليل حسب موقع » العرائش نيوز«.

3 - شركات الكابالج 
القنيطرة   مبدينة  للكابالج  ش��رك��ات  ق��ررت 
استئناف عملها منها دلفي األمريكية ويازاكي 
ال��ي��اب��ان��ي��ة وك���روش���و األمل���ان���ي���ة  ون��ي��و م���اروك 
االمريكية  ولير  االوربية  وفوجيكورا  اليابانية 
وكوفيكاب التونسية .. حتت تهديد العمال/ات 
بالطرد إن لم ميتثلوا لقراراتها .ومنها من قام 
بجلب العمال/ات من مناطق بعيدة بواسطة 
ح��اف��الت ال��ش��رك��ة  ف��ي حت��د س��اف��ر إلج���راءات 
حالة الطوارئ الصحية وأم��ام م��رأى  ومسمع 

السلطات املعنية .
ويشتغل ال��ع��م��ال/ات  ب��أع��داد ك��ب��ي��رة  في 
ضيقة.يستعملون  ومساحات  مغلقة  أماكن 
كما  مشترك  بشكل  واألزرار  وامل��ع��دات  اآلالت 

يشتركون في مطعم واحد ومرافق صحية واحدة .

4 - شركة تلفيف اخلضر بايت ملول
˛وعددهم/هن  العمال/ات  باستدعاء  الشركة  قامت 
إلج��راء حتاليل الكشف عن فيروس كورونا بعد   ˛ 150
مخالطتهم/هن لعاملة  مصابة بالفيروس كانت تشتغل 

معهم/ن بنفس املعمل.

5 - شركة ربيبيكير لألحذية بإقليم العرائش:
قررت الشركة إغالق وحداتها الثالث في كل من القصر 
الكبير والعرائش والهيايضة ملدة أسبوعني بعد تسجيل 
إصابات وسط العمال/ات .وهو ما خلف ارتياحا كبيرا 

وسط العمال/ات وساكنة اإلقليم ككل.
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أجزاء  لتصنيع  م���اروك  الب��ي��ن��ال  6 - ش��رك��ة 
السيارات بعني اعتيق:

قررت الشركة استئناف العمل يوم االثنني 20 ابريل 
2020 دون أن توفر الشروط الضرورية للصحة والوقاية 
مساحة  ف��ي  م��ك��دس��ني/ات  ال��ع��م��ال/ات  تشغل  حيث 
ضيقة دون احترام مسافة األمان الصحية وفي ظروف 
نفسية صعبة.وقد تعمدت عدم استدعاء مجموعتني 
للعمل ) حوالي 130 عامل/ة( بعد علمها بزيارة جلنة 
الوقائية  التدابير  باحترام  لإليهام  للمصنع  إقليمية 

واالحترازية.

السيارات  لكابالج  اليابانية  يازاكي  -شركة   7
بالقنيطرة وطنجة:

الذين  العمال  حقوق  بانتهاك  الشركة  ه��ذه  قامت 
الوطني  الصندوق  املالي من  الدعم  لن يستفيدوا من 
املرسوم احلكومي احلد  للضمان االجتماعي) حسب 
األقصى لالستفادة من صندوق كورونا  هو 500 عامل 
لكل ش��رك��ة(  م��ن خ��الل  ت��أدي��ة نصف  أج��وره��م عبر 
بينما  السنوية  والعطلة  األعياد  منحة  من  االقتطاع 
منحة  من  سيحرمهم  املتبقية.مما   ./.50 هي  ت��ؤدي 

األعياد والراتب الكامل للعطلة السنوية .

8 - معمل تصبير السمك بايت ملول
 18/19 يومي  احتجاجية  وقفة  العامالت  نظمت 
املعمل  رب  تصريح  عدم  على  احتجاجا   2020 ابريل 
مما  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  بهن 
حرمهن من االستفادة من دعم صندوق كورونا منذ 
من  2020.واألكثر  م���ارس   16 بتاريخ  املعمل  ت��وق��ف 
ابريل   7 العمل  استئناف  بعضهن  على  ف��رض  ذل��ك 
2020 دون تأدية أجورهن وفي غياب إجراءات ووسائل 
الرأس  وغطاء  الكمامات  كتوفير  والسالمة   الوقاية 

وتعقيم املعمل وتوفير وسائل النظافة ...

الزبدة  لصناعة   « ف��ري��ك  »م��ارك��ا  -ش��رك��ة   9
ومشتقات احلليب بعني السبع بالبيضاء

ك���ورون���ا وسط  ب��ف��ي��روس  36 إص���اب���ة  ت��س��ج��ي��ل  مت 
ال���ع���ام���الت.وال���ع���دد م��رش��ح ل��الرت��ف��اع ح��س��ب إحدى 

العامالت.

10 - شركة نسيج بعني السبع 

للمطالبة  اح��ت��ج��اج��ي��ة   وق��ف��ة  ال���ع���م���ال/ات  ن��ظ��م 
ب��األج��ور ب��ع��د مت��اط��ل ص��اح��ب ال��ش��رك��ة وت��ه��رب��ه من 
فتح احلوار معهم/هن .وقد تدخلت القوات القمعية 
لتفريقهم/هن مما أسفر عن إصابات في صفوفهم/

تيفي«  ش��وف  موقع«  في  صحفية  ال��ى  باإلضافة  هن 
كانت تغطي الوقفة. 

باقليم  ل��ل��م��س��ؤول��ني  اخل��ط��ر  ن��اق��وس   -  11
اشتوكة ايت باها :

في ظل انتشار فيروس كورونا بالعديد من وحدات 
الباطرونا  تستمر  ال��وط��ن��ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  االن��ت��اج 
الزراعية باقليم اشتوكة ايت باها في اغلب الضيعات 
ال  ظ��روف  في  والعامالت  العمال  تشغيل  في  الزراعية 
تراعي االجراءات االحترازية حلماية الطبقة العاملة 
من هذه اجلائحة فحسب املعطيات املتوفرة لدينا فإن:

- العديد من الشركات نتوفر على اسمائها التقوم 
ب���االج���راءات االح��ت��رازي��ة م��ن ت��وف��ي��ر م���واد النظافة 
والتعقيم سواء داخل مقرات العمل او لوسائل العمل 
... بشكل دائم وال توفر الكمامات و ال تراعي مسافات 

االمان اثناء العمل .
احملدد  للعدد  العمال  نقل  اصحاب  احترام  عدم   -
سلك  يتم  ...حيث  والشاحنات  البيكوبات  وخصوصا 

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  حالة الطوارئ  الصحية
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الى جتميع  اللجوء  او  منافد وطرق غير مراقبة 
العمال والعامالت في مكان محدد بعيدا عن انظار 
املراقبة ليتم شحنهم وتكديسهم في العربات لينقلوا 
الى الضيعات وعند العودة يتم سلك نفس الطريقة 
العدد  انزالهم في اماكن مخفية ومن مت نقل  ليتم 

املسموح به فقط والعودة للباقي وهكذا.
والقوى  للسلطات  املسؤولية  نحمل  فإننا  لذلك 

االمنية للقيام بواجبها في :
-مراقبة اماكن اشتغال العمال والعامالت والتأكد 
وال��وق��ائ��ي��ة بشكل  ال��ش��روط االح��ت��رازب��ة  م��ن توفير 

فجائي ودائم
- املراقبة الصارمة لوسائل النقل من حيث احترام 
العدد املسموح به على سائر تراب االقليم وبتنسيق 
العمال  التي يتم نقل  مع سلطات االقاليم املجاورة 
منها) اكادير اداوتنان - انزكان ايت ملول - تارودانت 
العمال  ان  سجلنا  حيث   ) افني  سيدي   - -تزنيت 
القادمني من هوارة و اوالد داحو يتم نقلهم بشكل 
م��ك��دس ال��ى ح���دود اقليم اش��ت��وك��ة اي��ت ب��اه��ا ليتم 

توزيعهم على بيكوبات لتفادي احلواجز االمنية. .
السيارات  جلميع  التعقيم  اج��ب��اري��ة  ض����رورة   -
وال��ش��اح��ن��ات ..ف���ي م��داخ��ل ك��ل م��راك��ز االق��ل��ي��م عن 

طريق الرش.
الضيعات  مداخل  في  احل���رارة  قياس  اجبارية   -

ومحطات التلفيف...
ومن الضروري ان تتحمل الشركات مسؤوليتها في 
هذا الظرف النه اليعقل ان يستمر العمال والعامالت 
واالحتراز  الوقاية  وسائل  غياب  في  االشتغال  في 
هو  الشركات  هذه  الصحاب  الوحيد  الهم  يظل  وان 
من  بنا  يتربص  واخل��ط��ر  ال��ث��روات  ومراكمة  ال��رب��ح 
اال  اليهم  ينظر  ال  والعامالت  والعمال  اجلوانب  كل 

باعتبارهم/ن ادوات انتاج ال غير.
وإننا إد نثير هذه املخاوف الننا نعرف عدد وحجم 
الطبقة العاملة باالقليم والتنقالت اليومية للطبقة 
العاملة من االقاليم املجاورة الى اشنوكة ايت باها .

مسؤوليتها  تتحمل  ان  العمالية  النقابات  وعلى 
في فرض شروط الوقاية وفضح كل الشركات التي ال 
تلتزم بحماية الطبقة العاملة و ال حتترم حقوقها 

في ظل هذه اجلائحة.

عمال النهج الدميقراطي مع حقوق 
الطبقة العاملة

املطالب  املستعجلة لعمال النهج الدميقراطي:

املوقوفني  وال��ع��ام��الت  ال��ع��م��ال  تعويض  أوال: 
بسبب جائحة كرونا غيراملنخرطني في صندوق 

الضمان اإلجتماعي رغم ضعف وهزالة املنحة، 
طرف  م��ن  الضيعات  مراقبة   ض���رورة  ثانيا: 
الصحة  ش���روط  تنعدم  حيث  املغربية   الدولة  

والسالمة،
يتم  حيث  العمال  نقل  وسائل  مراقبة  ثالثا: 
ت��ك��دي��س ال��ع��م��ال ف���ي ش��اح��ن��ة وب��ي��ك��وب��ات دون 
اخلوف من مخاطر جائحة كرونا تهريب العمال 
عبر طرق ملتوية بعيدا عن املراقبة  والعمل ملدة 
تقليص ساعات  يتطلب  والوضع  ساعات  متاني 

العمل،
رابعا: حل ملفات العمال املوقوفني  من طرف 
الباطرونا بدعوة األزمة ومتكينهم  من حقوقهم 
املادية واملعنوية مثال عمال روزا فلور للمستغل 
للقانون  اإلمثتال  يريد  وال��ذي ال  الدرهم  حسن 
رغم عالته أن تفشي مرض كورونا وسط العمال 
العمال  بأرواح  املخزنية  هواستهتارالدولة  مرده: 

وجشع أرباب العمل.

توافق  عندما  الصحي  احلجر  تخرق   الدولة 
للباطرونة   على استأناف العمل.

كبير  الصحي وجزء  احلجر  من  الفائدة   ما 
من الطبقة العاملة تعمل في شروط غير صحية 
وغير الئقة.لهذا نحمل املسؤولية للدولة و أرباب 

العمل على مغامراتهم غير محسوبة العواقب..

أوضاع الطبقة العاملة في ظل  حالة الطوارئ الصحية
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منادية  وهناك  هنا  املواطنني  أص��وات  أخ��رى،  م��رة  تعالت، 
بتشديد الصرامة الوقائية تفاديا النتشار عدوى فيروس كورونا 
املستجد، حيث توجس عدد من النشطاء الفايسبوكيني ورواد 
الفضاء األزرق من أن تشكل بعض الفضاءات واملرافق واملتاجر 
تعرفه  ملا  الوباء،نظرا  هذا  لتفشي  سريعة  وبائية  بؤرا  الكبرى 
هذه املرافق يوميا من توافد عدد من املواطنني عليها للتبضع 
الوقاية  لشروط  مراعاة  دون  األحيان  بعض  في  والتسوق.لكن 
تفشي  بعد  العصيبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  تفرضها  التي  احلقيقية 

الوباء.

ظروفًا  يعيشون  امل��غ��رب  ف��ي  امل��ه��اج��ري��ن  آالف 
مزرية في ظل حالة الطوارئ الصحية والقيود التي 

تفرضها على العمل واحلركة
العشرات من  استمرار  من  الصحية  الطوارئ  حالة  لم متنع 
مهاجري ومهاجرات  من افريقيا جنوب الصحراء، في تأثيث 
تقاطعات الطرق مبختلف املدن، متخذين من هذه التقاطعات 
»محطات« للتسول واستعطاف سائقي العربات متى أجبرتهم 
الواقية  الكمامات  ارتداء  بدون  التوقف.ذلك  املرور على  أضواء 
االخرين. مما   وعلى صحة  مما يشكل خطرا  على صحتهم 
يستدعي املسؤولني إليجاد حلول عاجلة، حماية لهم ولغيرهم 

من تداعيات الوباء،وجتنيبهم االصابة بالعدوى أو نشرها.

ب���ؤرة سجن  ع��ن  الصمت  يستغرب  غ��ال��ي  ع��زي��ز 
ورزازات وغيره:

حديث  عدم  من  الصيدالني،  الدكتور  غالي،  عزيز  استغرب 
مت  التي  احل��االت  عن  األوب��ئ��ة،  مديرية  مدير  اليوبي،  محمد 
املغربية  اجلمعية  أن   م��ؤك��دا  ورزازات،  سجن  ف��ي  تسجيلها 
حلقوق االنسان التي يترأسها، طالبت مند مدة بإطالق سراح 
لتجنب  بالسجون،  االكتظاظ  وتخفيف  السياسني،  املعتقلني 
البؤر الناجتة عن زيارة املعتقلني. وصرح غالي ملوقع »فبرايركم«، 
إن هناك مجموعة من البؤر األخرى لم يتحدث عنها اليوبي، 
تتمثل في في ثكنة بن جرير، التي تضم 170 حالة، و200 حالة 
ملجموعة من العسكريني، مطالبا الوزارة بإعطاء رؤية واضحة 
وشاملة ملا يقع. وأكد عزيز غالي  أن وجود بؤرا النتشار فيروس 
كورونا، في وحدات صناعية في عدة مدن ، يحتم على الدولة 
من  مجموعة  ووض��ع  وال��ع��ام��الت،  العمال  ع��دد  من  التقليص 
الشروط  لتوفير اإلحتياطات اإلحترازية الالزمة، مشيرا إلى أن 
املعامل واملصانع، الترضخ للقوانني، ولم تلتزم بحالة الطوارئ 
.ألنها تفرض على مستخدميها وعمالها، العمل، وتهدد بالطرد 

كل من توقف عن العمل أو دعا إلى ذلك...

اجل��ام��ع��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م: ت���راس���ل رئيس 

بالوسط  التعليم  ح��ول  التعليم  ووزي���ر  احلكومة 
القروي:

 وجهت اجلامعة الوطنية للتعليم FNE رسالة مفتوحة الى 
الشروط  بتوفير  فيها  تطالب  التعليم  ووزي��ر  احلكومة  رئيس 
والوسائل الضرورية للتالميذ والطلبة لالستفادة من  االستمرار 
في التحصيل الدراسي خصوصا يالنسبة للتالميذ املنحدرين 
من الفئات االجتماعية الهشة وملساعدتهم على التعلم وتأمني 

زمنهم الدراسي ...

للحجر  يخضعن  ع��ام��الت  باحتضان   مطالب 
الصحي  بالعرائش: 

العرائش،  مبدينة  الفنادق  اص��ح��اب  اص���وات،  ع��دة  ن��اش��دت 
باحتضان العامالت اللواتي مت وضعهن حتت احلجر الصحي 
هذه  لكن  لكن  االس��م��اك،  لتصبير  مبعمل  اص��اب��ات  تأكد  بعد 

النداءات لم جتد أذان صاغية حلد كتابة هذه السطور.

هيئات تناقش اآلوضاع عبر ندوات عن بعد:
 م���ع ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ف��رض��ت��ه��ا االج���رائ���ات 
االح��ت��رازي��ة  م��ن ط����وارء ص��ح��ي��ة، ت��ب��ادر ال��ع��دي��د م��ن الهيات 
من  للتواصل  أشكال  خللق  واحلقوقية،  والنقابية  السياسية 
لتتبع  ومناقشة  بعد   أخ��رى عن  واشكال  ن��دوات  خ��الل عقد 
ظل  في  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  األوض��اع  تطور 
الظروف  العصيبة التي فرضه جائحة كوفيد 19; وانعكاساتها 
الشعبية  األحياء  ساكنة  أوض��اع  وعلى  البشرية  مستقبل  علي 

ومختلف التجمعات البشرية. ومن ضمن  هذه اآلنشطة:

يوم  مبراكش  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  تنظم    -
ليال  والنصف  العاشرة  الساعة  على   2020 ابريل   30 اخلميس 
الواقع  األممي  في عيدها  العاملة  الطبقة  ندوة حول«  تنظم  

واالفاق«.

حول:«  ت��دوة  تنظم  االن��س��ان   حلقوق  املغربية  اجلمعية   -
العنف ضد النساء في ظل احلجر الصحي، اية اليات وتدابير 
الساعة  على   2020 ابريل   23 اخلميس  يوم  وذل��ك  للحماية؟« 

السادسة  مساء

- كل طالب محمد أندلسي ومحبي الفلسفة ونتيشه بوجه 
يأخذك  الذي  أندلسي  لالستمتاع مع محمد  خاص مدعوين 
في عوالم فلسفة نيتشه ... ان األندلسي من احسن األستاذة 

خاصة في طريقة اإللقاء والشرح. ... 

الى  ي��ده،  على  احلكمة  محبة  دروب  تلمس  ش��رف  ل��ي  ك��ان 
جانب ثلة من األساتذة كباعكرمي وحميد داموم ومصنف عبد 

احلق... شكرا لهم على كل شيء.

األوضاع االجتماعية في بعض األحياء الشعبية
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تطورات احلالة الوبائية باملغرب
الزال العالم يرزح حتت وطأة انتشار الفيروس التاجي 
عبر  فائقة  بسرعة  انتقل  ما  الذي سرعان  )كوفيد19( 
العيوب  واضح  الذي كشف بشكل  الشيء  العالم،  أرج��اء 
باألساس  املرتكزة  الرأسمالية  خلفتها  التي  وال��ك��وارث 
على مراكمة األرباح والثروات على حساب حياة الشعوب 
كما  خ��اص��ة،  وال��ك��ادح��ني/ات  العاملة  والطبقة  ع��ام��ة 
نهجت أيضا في مختلف دول العالم سياسة خوصصة 

القطاعات احليوية من بينها قطاع الصحة.

هذه  نهج  التبعية،  ال��دول  من  باعتباره  اليوم  املغرب 
السياسات أيضا ودخل في مسلسل خوصصة القطاعات 
احليوية بدوره مبا فيها قطاع الصحة. لكن مع تفشي 
ب��رزت بشكل واض��ح ع��دة مشاكل وكوارث  ال��ي��وم  ال��وب��اء 
والدولة  الصحة  ق��ط��اع  تعاطي  ف��ي  خصوصا  صحية 
م��ع االرت��ف��اع املستمر ف��ي ع��دد امل��ص��اب��ني وظ��ه��ور بؤر 
في عدة مدن مغربية  الوباء  لتفشي  صناعية وجتارية 
مما ينذر بدخول املغرب في نفق مظلم وكارثة حقيقية 

ب��ك��ل امل��ق��اي��ي��س خ��ص��وص��ا م��ع ض��ع��ف الطاقة 
االستيعابية للمصابني وضعف البنيات التحتية 
طبية  والشبه  الطبية  وامل���واد  البشرية  وامل���وارد 
عن  ناهيك  ال��وب��اء  ومواجهة  للعمل  الضرورية 
التدبير العشوائي في شتى املجاالت والقطاعات.

وظهور  حالة   3446 ل  االصابات  عدد  ارتفاع 
بؤر جديدة باملؤسسات السجنية والعسكرية

أعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد املصابني 
فيما  ح��ال��ة   3446 ل  باملغرب  ك��ورون��ا  بفيروس 
يستمر ارتفاع عدد الوفيات ليصل ل 149 حالة 
ومت تسجيل ارتفاع في عدد األشخاص املتعافني 
ب 417 حالة أما فيما يخص احل��االت التي مت 

استبعادها وصل العدد ل 16439.

عدد  ارتفاع  استمرار  عن  أيضا  الصحة  وزارة  أعلنت 
املصابني على املستوى اجلهوي، في هذا السياق احتلت 
جهة الدار البيضاء سطات املرتبة األولى من حيث عدد 
 742 917 حالة تليها جهة مراكش أسفي ب  اإلصابات 
حالة ثم جهة فاس مكناس ب 490 حالة بينما احتلت 
461 حالة،  تطوان احلسيمة  الرابع جهة طنجة  املركز 
ويرجع سبب هذا االرتفاع غير املسبوق لعدد اإلصابات 
والعسكرية  بؤر صناعية وجتارية  لظهور  بهذه اجلهات 

 – البيضاء  ال��دار   ( ه��ذه اجلهات  الوباء مب��دن  النتشار 
مراكش – فاس – طنجة – العرائش – ثكنة بن جرير- 
مديرية  مدير  اليوبي  محمد  تصريح  حسب  ورزازات( 

األوبئة.

ع��دم ال��ت��زام امل��ع��ام��ل ب��ال��ق��وان��ني واالج�����راءات حلالة 
الطوارىء يؤدي لوقوع كارثة بالعرائش

املغربية  اجلمعية  رئيس  غالي  عزيز  الدكتور  أعلن 
املصانع  أن  اإلخبارية  املواقع  لبعض  اإلنسان  حلقوق 
واملعامل التي تقيم على أرض املغرب ال ترضخ للقوانني 
ألنها  الدولة  اتخذتها  التي  ال��ط��وارئ  بحالة  تلتزم  ول��م 
تفرض على مستخدميها وعمالها العمل وتهدد بالطرد 

كل من توقف عن العمل أو دعا لذلك.

املثال معمل تصبير  أنه على سبيل  أض��اف كذلك  و 
وعاملة  عامل  أالف   5 يظم  ال��ذي  بالعرائش  السمك 

من املرجح أن يتحول إلى أكبر بؤرة باملغرب إذ لم يتم 
التحليالت على  دائرة  لتوسيع  اإلس��راع  الساعة  حلدود 
هناك  العاملني/ات  دع��وة  على  واالقتصار  املخالطني 
بااللتزام باحلجر الصحي املنزلي فقط، إلى حني ظهور 

أعراض الفيروس عليهم.

في نفس السياق، أعلنت بعض املواقع اإلخبارية على 
أن مدينة العرائش تعيش على وقع صفيح ساخن في 
كورونا  بفيروس  امل��ؤك��دة  اإلص��اب��ة  ح��االت  تصاعد  ظل 
فقد مت تسجيل 47 حالة خالل 84 ساعة، وأضافت أن 
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معمل تصبير السمك بالعرائش أصبح بؤرة النتشار 
العمال من  الوباء من جهة وإهمال املصابني/ات من 
العمال/ات  ه���ؤالء  ب���أن   امل��وق��ع  إذ ص��رح  ثانية  جهة 
الكشف عن حاالتهم فيما أعلنت  زال��وا ينتظرون  ال  
املندوبية اإلقليمية للصحة باإلقليم على أن الطاقة 
سرير   80 ه��و  اإلق��ل��ي��م��ي  للمستشفى  االستيعابية 
الكبير مما ينذر بوقع  والقصر  العرائش  مقسمة بني 

كارثة حقيقية باملدينة في األيام القادمة.

بالتدخل  تطالب  بالعرائش  املناضلة  التنظيمات 
الفوري إلنقاذ العمال والعامالت مبدينة العرائش

تتابع  أنها  بالعرائش  االجتماعية  اجلبهة  أعلنت 
التطورات  مع  خصوصا  شديد  بقلق  باملدينة  الوضع 
التي حتصل باملدينة كما أضافت أنها حتمل املسؤولية 
من  واآلالف  امل��واط��ن��ني/ات  حماية  في  التراخي  في 
العامالت والعمال ألرباب العمل والسلطات وقد طالب 
في هذا الصدد مبحاسبة كافة املسؤولني عن األوضاع 
اخل��ط��ي��رة ال��ت��ي ت��ع��رف��ه��ا امل��دي��ن��ة م��ن ت��ف��ش��ي مهول 

للفيروس.

و أعلنت أيضا شبيبات اليسار بالعرائش عن تنديدها 
بالوضع الصحي باملدينة وتساؤلها عن فعالية احلجر 
من  كبير  عدد  وظهور  الوباء  تفشي  في ظل  الصحي 
اإلصابات بالوحدات اإلنتاجية باملدينة ) 47 حالة  + 
وفاة عاملة(، كما أعلنت عن تضامنها املبدئي مع كافة 
السمك باملدينة  والعمال في معمل تصبير  العامالت 
وحتميلها كامل املسؤولية للسلطات احمللية ملا ستؤول 
إليه األوضاع ودعت أيضا السلطات احمللية ومندوبية 

التحاليل  وتكثيف  ووالوقاية  العالج  لتوفير  الصحة 
املخبرية للعمال والعامالت.

مبراكش  والعقلية  النفسية  األم���راض  مستشفى 
بدون حماية صحية

فرع  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية  راس��ل��ت   
للصحة مبراكش  امل��ن��دوب��ة اجل��ه��وي��ة  م��ن��ارة  م��راك��ش 
مستشفى  ع��ام��ل��ي/ات  على  ال��ض��وء  لتسليط  أس��ف��ي 
حيث  مبراكش  والنفسية  العقلية  لألمراض  السعادة 
وسائل حماية  ب��دون  يشتغلون  أنهم  اجلمعية  ذك��رت 
وغرف  ألجنحة  التعقيم  عمليات  غياب  ع��ن  فضال 

ومكاتب املؤسسة الصحية.

البيضاء  ب��ال��دار  م��وك��ادور  بفندق  الصحية  األط��ر 
معرضون خلطر اإلصابة بالفيروس

بالدار  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  راسلت 
البيضاء املندوبية اجلهوية لوزارة الصحة بجهة الدار 
الفوري  بالتدخل  املطالبة  مفادها  سطات  البيضاء 
الصحية  األط��ر  وس��ط  ال��وب��اء  انتشار  ملنع  وال��ع��اج��ل 
مؤقتة  كإقامة  املخصص  م��وك��ادور  بفندق  العاملة 
وذلك   ب��ال��ف��ي��روس  إصابتها  بعد  املستقرة  ل��ل��ح��االت 
الفندق دون  بسبب تسجيل تنقل املرضى في رده��ات 
وض��ع ال��ك��م��ام��ات ف��ي خ��رق واض���ح ل��ش��روط السالمة 

الصحية والوقائية.

بكارثة  ي��ن��ذر  ورزازات  بسجن  ج��دي��دة  ب���ؤرة  ظ��ه��ور 
صحية في صفوف املعتقلني السياسيني

عن  اإلن��س��ان   حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية  أعلنت 
استغرابها من عدم حديث محمد اليوبي عن احلاالت 
وأن  خ��اص��ة  ورززات  س��ج��ن  ف��ي  تسجيلها  مت  ال��ت��ي 
املعتقلني  س��راح  بإطالق  مدة  منذ  طالبت  اجلمعية  
لتجنب  بالسجون  االكتظاظ  وتخفيف  السياسيني 
البؤر الناجتة عن زيارة املعتقلني وقال أيضا أن هناك 
اليوبي  عنها  يتحدث  لم  األخ��رى  البؤر  من  مجموعة 
تتمثل في ثكنة بن كرير التي تظم 170 حالة ملجموعة 
من العسكريني مطالبة الوزارة بإعطاء رؤية واضحة ملا 

يقع وليس االكتفاء باإلعالن عن الشق املدني فقط.

تطورات احلالة الوبائية باملغرب
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إضراب عمال التوصيل في عدة دول
وكولومبيا  األرج��ن��ت��ني  م��ن  التوصيل  عمال  يضرب 
اليوم  وإسبانيا  وبيرو  وغواتيماال  واإلك��وادور  وكوستاريكا 
بزيادة  اجلنسيات  امل��ت��ع��ددة  ال��ش��رك��ات  ملطالبة  األرب��ع��اء 
أجورهم وبعقود عمل مستقرة وتوفير وسائل احلماية في 

.COVID-19 ضل انتشار وباء
الوباء،  أن عملنا ض���روري خ��الل ه��ذا  ال��رغ��م م��ن  على 
نحن ، عمال التوصيل ، في وضع صعب. لقد أجبر الكثير 
عملنا  ظ��روف  وأصبحت  أط��ول،  لفترات  العمل  على  منا 
في  تخفيضات  من  الكثيرون  وعانى  باملخاطر،  محفوفة 
التسليم  » عمال  ب��األرب��اح.  فقط  إنهم مهتمون  ال��روات��ب، 

األرجنتينيون في بيانهم عام.
 ك��م��ا اس��ت��ن��ك��روا أن ال���ش���رك���ات ت��ت��وق��ع م��ن��ه��م ش���راء 
التسليم  عمال  سلط  كما  بأجورهم.  والقفازات  األقنعة 
األرجنتينيون الضوء على أن كل شيء يجب أن يخرج من 
الذين  ، وهو ما ميثل تكلفة إضافية ألولئك منا  جيوبنا 

أجورًا  اصال  يتقاضون  الذي  النشاط  هذا  في  يعملون 
زهيدة.

 La Izquierda قال عمال التوصيل ، بحسب ما أوردته
Diario ، »خطة صاحب العمل في جميع أنحاء العالم هي 
جعل العمال يدفعون ثمن األزمة االقتصادية ، واالستفادة 
خالل  م��ن  العمال  حقوق  لقمع  كذريعة  ال��وب��اء  ه��ذا  م��ن 
تخفيض الرواتب ، والتعليق ، وعمليات التسريح اجلماعي 

للعمال«.
املعيشية  الظروف  تدهور  إل��ى  النيوليبرالية  تقدم  أدى 
تعيش  فئات جديدة  والى ضهور  العالم،  أنحاء  في جميع 
على الهشاشة باخلصوص في قطاع اخلدمات، حيث يجد 
تغطية  من  احلقوق  ابسط  ب��دون  انفسهم  العمال  ه��ؤالء 

صحية وضمان اجتماعي.
عن قناة تليسور 

ترجمة امني ايد حميدة

مع ظهور بؤرة للوباء بسجن ورزازات،
اجلمعية حتمل املسؤولية  للدولة  وادارة السجون  في كل ما يهدد صحة وحياة السجناء

بالرغم من حتذير احلركة احلقوقية املغربية، وعلى 
بسبب  امل��رض  ح��االت  أول��ى  رأسها اجلمعية، مند ظهور 
فيروس كورونا باملغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف 
الفوري  ب���اإلف���راج  ب��ال��س��ج��ون، وم��ط��ال��ب��ت��ه��ا  االك��ت��ظ��اظ 
واملدونني  والصحفيني  السياسيني  املعتقلني  كافة  على 
معتقلي  رأسهم  وعلى  االجتماعية،  احلراكات  ومعتقلي 
حراك الريف، اال أن الدولة املغربية ظلت متاطل وتسوف 
احلركة  تخشاه  كانت  م��ا  وحصل  ال��ك��ارث��ة  حلت  أن  ال��ى 
احلقوقية ودقت ناقوس اخلطر بشأنه; وذلك بعد تسرب 
العدوى لبعض السجون وانتشارها على نطاق واسع بني 

نزالءها والعاملني بها.
الصحافة  في  اليوم  تداولها  يتم  التي  األولية  فاألرقام 
أرق��ام مهولة وفي  السجون،  داخ��ل  املصابني  أع��داد  بشأن 
تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي 
الفيروس; وهو ما يتطلب تدخال عاجال، وخطة محكمة 

حملاصرة هذا التفشي املستمر للوباء داخل السجون.
املغربية حلقوق اإلنسان،  املركزي للجمعية  املكتب  إن 
في  االك��ت��ظ��اظ  م��ن  بالتخفيف  يطالب  فتئ  م��ا  وه��و   -
السجون حتى قبل الوباء وأكد هذا املطلب، وبشكل أكثر 
ملحاحية، مباشرة بعد اإلعالن عن أولى حاالت اإلصابة 
احلقوقية  احل��رك��ة  ن����داءات  م��ع  انسجاما  امل��غ��رب-  ف��ي 
حلقوق  السامية  املفوضة  ندائي  وكذا  والدولية،  املغربية 
االنسان واألمني العام لألمم املتحدة، واستحضارا لواقع 
السجون وما تعرفه من أوضاع مخلة بالقواعد النموذجية 
الدنيا ملعاملة السجناء، و نظرا ملا يشكله االكتظاظ وسوء 
بالكارثة  السجون من عوامل خطيرة تهدد  األوض��اع في 

في حال تفشي الوباء بها، فإنه :

-     يجدد مطلبه القاضي بإطالق سراح املعتقلني 
معتقلي  مقدمتهم  وف��ي  ال���رأي،  ومعتقلي  السياسيني 
على  ش���رط، حفاظا  أو  قيد  ودون  ف���ورا  ال��ري��ف،  ح���راك 

حياتهم وسالمتهم;
وفقا  ال��ع��ام  احل��ق  معتقلي  ع��ن  ب��اإلف��راج  يطالب    -
في  املغربية  احلقوقية  احل��رك��ة  وضعتها  ال��ت��ي  للخطة 
التي  للعريضة  ب��االس��ت��ج��اب��ة  ب���دءا  ال��س��اب��ق��ة،  بياناتها 
والتي  اإلنسان  حقوق  لهيأت  املغربي  االئتالف  أصدرها 
به  سيساهم  ملا  أسبوعني،  قبل  احلكومة  لرئيس  أرسلت 
السجناء وحتسني شروط  كبير من  لعدد  إنقاذ  ذلك من 
اعتقال املتبقني، مما سيوفر لهم من كل سبل الوقاية من 

العدوى;
- يحمل املسؤولية الكاملة للدولة املغربية في شخص 
العام إلدارة السجون وإع��ادة اإلدم��اج، في كل ما  املندوب 
يهدد أو قد ميس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم 
رئيس  ويطالب  ال���رأي،  ومعتقلو  السياسيون  املعتقلون 
املستعجلة  واإلج�������راءات  ال��ت��داب��ي��ر  ب��ات��خ��اذ  احل��ك��وم��ة 
السجون  على  ال��وب��اء  زح��ف  لتوقيف  والفعالة  والسريعة 

وتهديده حلياة السجناء;
داخل  الوبائي  بالوضع  العام  ال��رأي  باطالع  يطالب    -
ال��س��ج��ون ب��ك��ل ش��ف��اف��ي��ة، وب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ف����وري ونزيه 
الواسع  االنتشار  بشأن  املسؤوليات  لتحديد  وموضوعي 
ثبت  من  كل  وبإخضاع  السجون  من  ع��دد  في  للفيروس 
تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية.

عن املكتب املركزي
الرباط، في 22 أبريل 2020


