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افتتاحية

الفقراء يؤدون فاتورة جائحة» كورونا»

حسب تقرير ل�لأمم املتحدة لسنة  2019بلغت نسبة املغاربة الذين
يعيشون في فقر شديد./.45وهذه النسبة أكثر ارتفاعا في البوادي وفي املغرب
العميق.هذا يعني أن حوالي نصف املغاربة ال يتوفرون على وسائل العيش
الضرورية لضمان احلياة الكرمية من حيث التغذية والسكن والصحة والتعليم
وغيرها.ويعود ذلك إلى ضعف الدخل الفردي أو انعدامه مما يجعلهم يعيشون
في أوضاع اجتماعية واقتصادية ونفسية جد متأزمة.وهذا ما يجعل املغرب
يصنف ضمن البلدان األكثر فقرا في العالم و إفريقيا محتال املرتبة  123عامليا
رغم موارده الطبيعية واالقتصادية الهائلة واملتنوعة التي ال يظهر لها أي اثر
يذكر على مستوى حتسني عيش السكان وعلى مستوى التنمية االقتصادية
واالجتماعية للبالد التي تظل غارقة في التخلف والتبعية والديون والفساد
مبختلف أنواعه.
إن أوضاع الفقر والبؤس التي تعيشها اجلماهير الشعبية الكادحة لم تأت
من فراغ وليست قدرا منزال˛بل هي نتيجة للسياسات الطبقية املنتهجة من
طرف النظام املخزني منذ االستقالل الشكلي إلى اآلن والقائمة من جهة على
اغناء الغني عن طريق االمتيازات واإلعفاءات الضريبة وإطالق يد البرجوازية
في نهب املال العام وثروات الشعب وتعميم اقتصاد الريع والرشوة واملضاربات
وغيرها˛ومن جهة أخرى تفقير الفقيرمن خالل االستغالل واحلرمان من
االستفادة من ثروات البالد ومن احلقوق األساسية في العيش الكرمي والشغل
والصحة والتعليم والسكن والضمان االجتماعي .سياسات خاضعة لتوصيات
املؤسسات املالية واالقتصادية االمبريالية.
ويظهر أن هذه األوضاع ستزداد تدهورا بسبب تداعيات وانعكاسات جائحة
كورونا على املستويات االجتماعية واالقتصادية من جراء توقف نشاط معظم
املؤسسات اإلنتاجية واملهن احلرفية واخلدماتية وما ترتب عن ذلك من تسريح
ملئات اآلالف من العمال/ات واملستخدمني/ات .كما أن الباطرونا تضغط بقوة
من اج��ل مترير مخططها االقتصادي ال��رام��ي إل��ى ف��رض البطالة اجلزئية
وتخفيض ساعات العمل واألج��ور.وه��ذا يعني التسريح الفردي واجلماعي
للعمال واحلكم عليهم بالفقر والضياع الشيء الذي سيعزز صفوف الفئات
الكادحة ويوسع من األعمال الهامشية والهشة كالباعة املتجولني والفراشة
وعمال املوقف وح��راس مواقف السيارات ...وال شك أن هذا الواقع سيعمق
السخط الشعبي وسيدفع مبختلف الفئات الشعبية املتضررة إلى اخلروج
للشارع لالحتجاج واملطالبة باحلقوق.وهو ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان˛
في ظل اجلائحة˛من خ�لال وقفات واحتجاجات ومسيرات املواطنني/ات
املتضررين/ات من اإلهمال واحلرمان من الدعم واملساعدات  .وهذا سيخلق
أوضاعا مواتية للفعل النضالي اجلماهيري.
إن ه��ذا ال��واق��ع ي��ف��رض على ال��ق��وى ال��دمي��ق��راط��ي��ة السياسية والنقابية
واحلقوقية واجلمعوية˛ وضمنها النهج الدميقراطي˛حتمل مسؤولياتها في
التواصل واالرتباط باجلماهير الشعبية و تاطير وتوحيد وتوجيه نضاالتها
للدفاع عن مكتسباتها واملطالبة بحقوقها املختلفة.ومن اجل النجاح في ذلك
البد لهذه القوى من تفعيل إطاراتها النضالية املشتركة وفي مقدمتها اجلبهة
االجتماعية على أرض��ي��ة ب��رام��ج نضالية ملموسة ق���ادرة على االستجابة
النتظارات اجلماهير وقيادة نضاالتها.

أوضاع الطبقة العاملة في ظل
حالة الطوارئ الصحية

2

تطورات احلالة الوبائية باملغرب
وانعكاساتها االجتماعية

4

األوضاع في األحياء الشعبية
في ظل الطوارئ الصحية

6

الـنـشـرة

العدد14 :
اإلثنين  1يونيو 2020

أوضاع الطبقة العاملة في ظل حالة الطوارئ الصحية
 - 1الطبقة العاملة الزراعية « باشتوكة ايت باها
 عمال/ات شركة «روزافلور»أقدم قائد املقاطعة اإلدارية الثانية بايت عميرة باقليم شتوكة
اي��ت باها˛برفقة عناصر من القوات املساعدة˛ليلة االربعاء27
ماي 2020على التدخل بالقوة ملنع املبيت الليلي لعامالت شركة «
روزافلور» أمام مقر الشركة احتجاجا على طردهن من العمل منذ
شهر ماي  2019ومطالبة بحقوقهن املنتهكة من طرف رب الشركة
وفي مقدمتها العودة للعمل.

 -شركة «صوبروفيل»
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العمل.ويتم تشغيلهم/هن لساعات عمل طويلة قد تصل أحيانا
الى16في شروط تفتقد إلى إج��راءات الصحة والسالمة كتوفير
وسائل النظافة والتعقيم والكمامات التي يرغم العمال/ات على
شراءها.كما يتم االقتطاع من األجور بدون موجب حق باإلضافة
إلى تأخير أداءهاضدا على القانون.
وف��ي حي تسيال بالدشيرة ف��ان عمال شركة» ال��والف للبناء»
يخوضون إض��راب��ا مرفوقا باعتصام منذ م��دة احتجاجا على
متلص الباطرون من أداء األجور˛ بدعوى العجز املالي للشركة˛
واحلرمان من االستفادة من الدعم املالي لصندوق كورونا وتهديد
املكتب النقابي للعمال ع��ن طريق القضاء قصد إرغ��ام��ه على
االلتحاق بالعمل رغم كونه في حالة إضراب .

 - 3الطبقة العاملة بطنجة
 شركة «ابتيف» للكابالج (دلفي سابقا)ارت��ف��ع ع��دد العمال املصابني بكوفيد 19بشركة» ابتيف»
االمريكية إلى  38بعد تسجيل إصابة  10آخرين يوم اخلميس
 28ماي .2020مما يعني أن هذه الشركة ال حتترم اإلجراءات
االحترازية املفروضة في ظل حالة الطوارئ الصحية مفضلة
األرباح على حساب صحة وأرواح العمال.

 شركة» رونو» الفرنسيةيعاني عمال/ات محطة التلفيف التابعة لشركة «صوبروفيل»من
أزمة مالية واجتماعية كبيرة من جراء التوقف عن العمل بدون
االستفادة من صندوق كورونا عن شهر ابريل بسبب عدم التصريح
بهم/هن لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
ففي الوقت الذي فرضت فيه الشركة على العمال/ات التوقف
عن العمل˛ في أواسط شهر مارس˛عوضتهم/هن بعمال/ات من
«املوقف»˛ حارمة إياهم/هن من مورد رزقهم الوحيد.ويظهر أن
الشركة تريد التخلص منهم/هن˛ بعدما اشتغلوا لديها مدة
طويلة تصل لدى بعضهم/هن إلى  30سنة بدون التصريح بهم/
ه��ن ل��دى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ال��ش��يء الذي
حرمهم/هن من االستفادة من التعاقد والتغطية الصحية.

 - 2الطبقة العاملة مبنطقة اكادير
يعاني عمال/ات بعض معامل»السردين» مبنطقة انزا باكادير
من ظ��روف عمل جد قاسية ومن احلرمان من ابسط احلقوق
الشغلية.فحسب بيان ملكتب ف��رع النهج الدميقراطي باكادير˛
مؤرخ في  24ماي  ˛2020فان هؤالء العمال/ات يشتغلون بدون
أي تعاقد مع الباطرونا˛ وال يتم التصريح بهم/هن لدى الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي مما حرمهم/ن من االستفادة من
دع��م صندوق تدبير ك��ورون��ا عن فترة التوقف االض��ط��راري عن

مت تسجيل  3إصابات جديدة وسط عمال الشركة ليرتفع
العدد إلى  12حالة مؤكدة منذ استئنافها العمل مؤخرا˛في انتظار
نتائج التحليالت األخرى التي همت  300عامل.
وحسب وسائل اإلعالم الفرنسية فان مجموعة» رونو» تعتزم
إلغاء  15ألف وظيفة في العالم من بينها 4600في فرنسا.كما
تعتزم تعليق مشروع توسيع مصنعها باملغرب .ويتخوف العمال
من أن يفقدوا عملهم بسبب اخلطة اجلديدة للشركة.
وفي إط��ار هذه األوض��اع الوبائية والنفسية التي تعاني منها
الطبقة العاملة بطنجة منذ إق���دام السلطات ال��والئ��ي��ة على
ال��ت��رخ��ي��ص ل��ل��م��ق��اوالت باستئناف نشاطها اص���در ف���رع النهج
الدميقراطي بطنجة في بيانا مؤرخا في  30ماي  2020سجل
فيه استمرار تشغيل العمال في ظروف الصحية مما حول القطاع
الصناعي إل��ى باملدينة إل��ى ب��ؤرة النتشار الفيروس˛والتضحية
بالطبقة العاملة والكادحني كقربان ملواجهة اجلائحة وصونا
ألرباح الباطرونا والشركات العمالقة.

 شركة «امانور» التابعة للمجموعة الفرنسية «فيوليا»اصدر املكتب النقابي لعال شركة «امانور» بيانا إلى الرأي العام
مؤرخ في  30ماي  2020سطر فيه برنامجا نضاليا يتضمن وقفة
احتجاجية يوم الثالثاء  02يونيو  2020أمام والية طنجة تطوان
احلسيمة˛ووقفة ي��وم اخلميس  04يونيو  2020أم��ام املفتشية
اجلهوية للشغل˛باإلضافة إلى أشكال نضالية أخرى تصعيدية
سيعلن عنها في حينها.وذلك من اجل إرجاع املطرودين وحتقيق
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وقبر عبر فرع النهج الدميقراطي بطنجة في بيانه
السالف الذكر عن تضامنه املطلق مع عمال شركة «امانور»
مطالبا م��ن ك��ل التقدمية لتبني مطالبهم والتضامن
معهم.

 شركة»فوجيكورا» للكابالج بطنجةشب حريق مهول مبصنع شركة»فوجيكورا» اليابانية
باملنطقة الصناعية احلرة بطنجة˛ واملتخصص في صنع
أجزاء السيارات و مساء يوم السبت  30ماي  2020مخلفا
خسائر مادية جسيمة وإصابة احد رجال اإلطفاء إصابة
خفيفة حسب «وكالة املغرب العربي لالنباء».
املطالب العادلة واملشروعة الضامنة لكرامة العمال كافة˛والتي
من اجلها ما زال العمال يخوضون إضرابا عن العمل واعتصاما
دخ��ل شهره اخلامس في ظل التجاهل والتهميش من طرف
السلطات الوصية حلل امللف.

أن هذا احلريق الذي أتى على معظم املصنع يطرح
مسالة مصير العمال/ات.هل ستحترم حقوقهم/هن آم
ستجدها الشركة فرصة للتخلص منهم/هن.

مستجدات الوضع احلقوقي في ظل احلجر الصحي
يستمر انتهاك احل��ري��ات وح��ق��وق االن��س��ان ف��ي مختلف
الواجهات وفي ظل قوانني الطوارئ التي تفرضها جائحة
كوفيد ،19وهذه من��اذج صارخة للمس باحلريات وحقوق
االنسان كما ترصدها بعض فروع اجلمعية املغربية حلقوق
االنسان واملواقع االجتماعية.

 الدوريات والبالغات القوانني في زمن كورونا بالغ وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد االخضر والرقميبتاريخ  28ماي  2020والرامي الى امكانية استئناف ارباب
املقاهي واملطاعم آلنشطتهم اخلدماتية اب��ت��داءا من يوم
اجلمعة  29م��اي  2020شريطة االق��ت��ص��ار على تسليم
الطلبات احملمولة وخدمات التوصيل إلى الزبائن .وقد اعتبر
هذا البالغ من طرف املكتب الوطني جلمعية أرباب املقاهي
واملطاعم باملغرب هروبا للحكومة من مسؤولياتها في ايجاد
مخرج ألزمة القطاع ومعاناة مئات املهنيني ومئات االالف
من املستخدمني

– احلريات العامة :
 على اث��ر خ��روج سكان « ب��وع��ن��ان» ي��وم  27م��اي 2020في مسيرة على االق��دام في اجت��اه بوعرفة احتجاجا على
سياسة االقصاء والتهميش مت االع�لان عن اعتقال عشرة
من شبابها ،اطلق سراحهم بعد اعتصام ساكنتها وذلك يوم
اخلميس  28ماي 2020

 الشطط في استعمال السلطة  :قياد املغرب فيزمن كورونا يتابعون تطبيق سياسة «طحنمو»
 تعرض الصحفي املتدرب الشاب « معاد مرفوق « الذييتابع دراسته باملعهد اخلاص للصحافة واالع�لام مبراكش
يوم  27ماي  2020العتداء من طرف افراد عائلة عون سلطة
بامللحقة االدارية بباب دكالة نتج عنه جروح على مستوى
جسده وقد كان هناك لتغطية احتجاجات سكان احلي على
إثر حرمانهم من مساعدات غدائية
 اقدم قائد املقاطعة االدارية  2بايت عميرة اقليم شتوكةايت باهاعلى التدخل بالقوة مصحوبا بعناصر املخازنية على
تشتيت ومنع املبيت الليلي لعامالت أمام شركة «روزافلور»
اعميرة اللواتي مت توقيفهن منذ ماي 2019
 املخزن يحول ظرفية احلجر الصحي الى مبرر لزيادةوتيرة قمعه وحصاره فمنزل املعتقلة السياسية الصحراوية «
محفوظة لفقير» والتي اطلق سراحها بتاريخ  15ماي 2020
الزال محاصرا وتتعرض عائلتها ورفاقها للتعنيف واملنع من
الدخول الى حي الوفاق حيث يوجد منزلها.

– وضعية املهاجرين في املغرب زمن كورونا
ت��ع��رض��ت م��ج��م��وع��ة م���ن امل��غ��رب��ي��ات ال��ع��ال��ق��ات مبليلية
الغتصاب دوري من طرف املقيم عن مسجد املقبرة « سيدي
ورياش» الذي جلأن اليه بعدما وجدن انفسهن بدون ملجأ
بعد إغالق احلدود مع املغرب.
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أعلنت وزارة الصحة املغربية على أن العدد اإلجمالي للمصابني بالفيروس
في املغرب إل��ى  7807حالة .وأوض��ح محمد اليوبي ،مدير مديرية علم
األوبئة ومكافحة األمراض بوزارة الصحة ،في تصريحه الصحافي اليومي،
أنه مت تسجيل  205حالة وفاة  .وعن تسجيل  5459حالة استشفاء  .أما عن
احلاالت املستبعدة بعض حتاليل مخبرية سلبية ،فقد بلغ  201332حالة.

للصني تصرح أنها ستطرح اللقاح في السوق بحلول نهاية
العام

ميكن للصني أن تطرح لقاح  Covid-19في السوق بحلول نهاية العام.
وقد أشارت اإلدارة الصينية للتو إلى ذلك على الشبكات االجتماعية.
قد تتمكن الصني من تسويق لقاح مضاد للفيروس التاجي بنهاية العام.
وقالت جلنة إدارة ومراقبة األصول العامة الصينية (ساساك) على وسائل
التواصل االجتماعي يوم السبت اجلاري.
مت إع��ط��اء ال��ل��ق��اح ال���ذي ط���وره معهد بيولوجيا بكني ومعهد ووهان
للفيروسات ألكثر من  2000شخص في التجارب السريرية للمرحلة الثانية.

اختبار خمسة لقاحات على البشر في الصني

وفقً ا لرسالة مؤرخة في  29ماي مت بثها على الشبكة االجتماعية
الصينية  ، WeChatميكن تسويق اللقاح بحلول نهاية العام أو أوائل
عام  .2021ويرتبط املعاهدان اللتان طورتا اللقاح مبجموعة األدوية
 ، Sinopharmالتي تسيطر عليها نفسها من .SASAC

وقالت إن معهد بكني للبيولوجيا سيكون قادرا على إنتاج  100إلى
حاليا اختبار خمسة لقاحات مختلفة
 120مليون جرعة سنويا .يتم
ً
على خنازير غينيا البشرية في الصني.
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لم تكن قادرة إال على إبطاء وباء فيروس كورونا .)Covid-19( 2019

من أجل مكافحة املرض  ،أطلقت احلكومات واملنظمات الدولية
والشركات اخلاصة واملؤسسات األكادميية في جميع أنحاء العالم
استجابة تطوير لقاحات متعددة األوج��ه بسرعة غير مسبوقة.
ما ال يقل عن  110مرشحني لقاح في االختبار قبل السريري و 5
لقاحات على األقل قد بدأت بالفعل في االختبارات السريرية املبكرة.
متسرعا  ،وه��ذا أم��ر مفهوم  ،مما أدى إلى
ك��ان تركيز االستجابة
ً
استخدام تقنيات جديدة  ،مبا في ذلك بالزميدات احلمض النووي
 ،وناقالت فيروسية  ،وجزيئات شبيهة بالفيروسات  ،ونظم التعبير
عن الفيروس  /الثدييات  ،ولقاحات  ARNmوغيرها .يستخدم
العديد م��ن ه��ذه املعلومات معلومات التسلسل التي مت إتاحتها
بسرعة ومي��ك��ن تطويرها بسرعة أك��ب��ر م��ن استراتيجيات إعداد
اللقاحات التقليدية التي تستخدم الفيروس احل��ي كركيزة  ،مما
يستلزم استخدام تدابير حماية السالمة احليوية املعقدة .الغرض
من معظم اللقاحات املرشحة املبكرة هو تطوير األجسام املضادة
ضد بروتني سكاي (بروتني  ، )Sوالتي مت تورطها في احلماية ضد
السارس CoV -في النماذج احليوانية ومت العثور عليها في SARS-
 COVو  SARS-CoV-2مصل النقاهة املريض  ،ومع ذلك  ،ليس
لدينا حتى اآلن أدلة تثبت أن األجسام املضادة للبروتينات املضادة
لـ  Sحتمي البشر من ال��س��ارس ، CoV-2 -وإذا كانت كذلك  ،فكم
هي احلماية املتوفرة .أظهرت البيانات احلديثة أن  ٪ 94من املرضى

لقاحات الفيروس التاجي العاملي :هل حان الوقت للبدء؟

أدى االن��ت��ش��ار املتفجر املستمر ل��ك��ورون��ا املستجد SARS-( 2
 )CoV-2على الرغم من تدابير الصحة العامة املتشددة و الصارمة
إلى جهد لقاح دولي غير مسبوق .ومع ذلك  ،فإن روابط احلماية ،
التي ميكن أن تساعد في توجيه تصميم اللقاح الذكي  ،غير معروفة
لـ  .SARS-CoV-2قد توفر األبحاث حول مناعة اإلنفلونزا وتطوير
قيمة جلهود فيروسات التاجية  ،خاصة بالنظر إلى
اللقاحات
ً
دروسا ّ
أوجه التشابه في إمكانات التطور السريع .يجب أن تؤدي احلتمية
الواضحة لتفشي فيروسات تاجية جديدة مستقبالً إلى العمل على
لقاح فيروس كورون عاملي.

ال يزال وباء فيروس التاجي احلاد ( 2سارس  )CoV - 2 -ينتشر
في جميع أنحاء العالم مع تفشي كبير في معظم أنحاء أوروبا
وال��والي��ات املتحدة .على الرغم من أن الوباء قد تباطأ في بعض
سريعا ف��ي احلاالت
��اع��ا
البلدان  ،ال ت��زال دول أخ��رى تشهد ارت��ف ً
ً
وأنظمة الرعاية الصحية اخلاصة بها يتم دفعها إلى أقصى احلدود
ً
كبيرا حسب البلد  ،وبينما
اختالفا
 .تختلف نسبة حاالت الوفاة
ً
تعد اخلصائص السكانية وال��وص��ول إل��ى الرعاية الصحية عوامل
بالغة األهمية  ،ومن املثير لالهتمام أنه في املناطق األكثر تضررا ،
مت اإلبالغ عن إصابة جزء صغير فقط من السكان .من غير الواضح
كم من ه��ذا يرجع إل��ى العروض السريرية ب��دون أع��راض  ،وتوافر
االختبار  ،وديناميكيات انتقال الفيروس  ،والتغيرات في السلوك
ال��ف��ردي  ،والعزلة االجتماعية وإج���راءات احلجر الصحي .يشك
كبيرا من االلتهابات اخلفيفة أو غير
��ددا
بعض اخلبراء في أن ع ً
ً
املصحوبة بأعراض ال يتم تشخيصها  ،مما يؤدي إلى ارتفاع معدل
حدوث  CFRبشكل خاطئ  ،مما يجعل السيطرة على الوباء أكثر
صعوبة في وضع انتقال العدوى .ساعدت تدابير الصحة العامة في
عاما  ،لكنها حتى اآلن ،
القضاء على تفشي مرض السارس قبل ً 17

الذين يتعافون من فيروس  Covid-19لديهم أجسام مضادة محايدة
بعد أسبوعني من ظهور األعراض  ،لكن معادلة عيار األجسام املضادة
ترتبط بشكل معتدل فقط مع اجلسم املضاد للبروتني املضاد لـ .S
قد تساعد الدراسة الدقيقة للمرضى احملتملني الذين يعانون من
اإلصابة بسارس  CoV-2في تسليط الضوء على هذا السؤال  ،ولكن
لم يتم توثيق احلاالت في األدبيات .قد تكون التقارير مرتبكة بسبب
يوما
 RNAلفترات طويلة  ،وال��ذي ميكن أن يستمر ألكثر من ً 30
في ما يقرب من  ٪ 10من املرضى  ،بغض النظر عن حل األعراض.
إن قابلية بقاء الفيروس املرتبط بالتساقط املطول وبالتالي إصابة
أيضا  ،مع األخذ في االعتبار أنه في
هؤالء املرضى غير معروفة
ً
دراس��ة منفصلة لتسعة مرضى  ،مت عزل السارس CoV-2 -احلي
حتى اليوم السابع فقط على الرغم من األحمال الفيروسية العالية
املستمرة عن طريق النسخ العكسي تفاعل البلمرة املتسلسل .قد
يكون للتمييز بني الفيروس القابل للحياة و  RNAنتائج سلبية على
دراسة االرتباطات املناعية للتصفية الفيروسية.

البروفسور «ديدييه راول��ت» ينشر دراسته العلمية اخلاصة
للدفاع عن هيدروكسي كلوروكوين

كشف األستاذ من مرسيليا مساء اليوم عن نشر ملخص دراسة
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تطورات احلالة الوبائية وانعكاساتها االجتماعية

عن  3737مريض ًا عوجلوا في معهده.

كان ديدييه راولت األستاذ من مرسيليا في حالة حرب مع الدراسة
التي نشرتها املجلة العلمية  ، The Lancetوالتي مبوجبها يكون
استخدام الكلوروكوين أو مشتقاته ضد  Covid-19غير فعال ،
بل ضا ًرا .وأكد السيد راولت  ،واصفا الدراسة التي نشرت في مجلة
النسيت «أن��ا ال أع��رف ما إذا ك��ان هيدروكسي كلوروكني يقتل في
مكان آخ��ر  ،ولكن هنا  ،أنقذ الكثير من الناس»  ،واصفا الدراسة
جديدا إلى ترسانته ضد «البيانات
سالحا
بأنها «فوضوية» .أضاف
ً
ً
الضخمة» كما يحب أن يقول على تويتر :دراسته اخلاصة  ،على
األقل مجردة.

نُ ��ش��ر ع��ل��ى امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ل��ع��دوى IHU Méditerranée
( Infectionمعهد مستشفى جامعة مرسيليا لألمراض املعدية)
 ،ومن الواضح أنه يسلط الضوء على جناح الكلوروكني في عالج
املرضى الذين مروا من خالل مؤسسة مرسيليا« .نحن ننشر هذا
املساء ملخص مقالنا ال��ذي يصف أكبر مجموعة تتبع في مركز
واحد في العالم .يقول طبيب األمراض املعدية« :لم يكن هناك أي
شيء يندم على االلتواءات (مالحظة احملرر  ،اضطرابات ضربات
القلب)  ،وال الوفيات املفاجئة».

غ��ال��ي :وزارة الصحة تخفي عنا معطيات وراء وف��اة 202
مغربي تناولوا عالج كلوروكني

قال الدكتور عزيز غالي املختص في الصيدلة و رئيس اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان في تصريح له مع موقع فبراير ،إن املغرب على أبواب رفع
احلجر الصحي ،ال��ذي فرضته ظ��روف انتشار جائحة كورونا في العالم،
مشيرا إلى أن األرقام في املغرب تثير بعض الشكوك متاشيا مع تصريحات
منظمة الصحة العاملية ،التي قالت إن األرق���ام ف��ي شمال افريقيا غير
منسجمة.
وأشار أيضا أن املغرب اعتمد بشكل كلي على عقار الهيدروكسوكلوروكني
والكلوروكني ،لعالج أي مصاب بكورونا ،عكس دول أخرى التي لم تعتمده
بشكل شامل.
ال��دول��ة ت��س��رع��ت ف��ي تفعيل ال��ب��روت��وك��ول ال��ع�لاج��ي مل��رض��ى كوفيد،19
متجاهلة الدراسات العلمية التي نشرتها املجلة العلمية البريطانية « the
 » lancetالتي اجنزت على  81ألف شخص وفي أكثر من  10دول ،لكن وزير
الصحة عوض متابعة الدراسة يقول بأن املغرب يشكل استثناء.
وطالب غالي من وزارة الصحة اخل��روج بإحصائيات وكشوفات رسمية
بخصوص وفيات كورونا باملغرب ،وهل مات  202شخصا بوباء كورونا أم
بالـ »الكلوروكني » ،مضيفا أن ال��وزارة أخطأت بشراء كمية  6مليون قرص
كلوروكني مؤخرا ،في وقت كان عليها تتبع التقارير العلمية والطبية ومعاينة
الدراسات ،التي أبانت عن عدم قدرة العقار في عالج مرضى كوفيد.-19
املغاربة العالقني بدول اخلارج يطالبون بتوضيح كيفية إرجاعهم
كشفت عدة مواقع إخبارية أن املغاربة العالقني بدول االستقبال طالبوا
احلكومة املغربية والتي يرأسها “سعد الدين العثماني” ،بالكشف الواضح
وال��ب�ين ع��ن برنامجها املتعلق بكيفية وت��واري��خ إرج���اع املغاربة العالقني
مبجموعة من ال��دول والتي اغلقت حدودها بقرار سيادي ج��راء جائحة
كورونا.
وطالب املغاربة العالقون ،احلكومة املغربية بالكشف عن النية احلقيقية
للحكومة وراء هذا التعامل املجحف لها مع هذا امللف الذي بات يؤرق آالف
العائالت املغربية ،حيث ربطت احلكومة هذا امللف مع متظهرات وجتليات
الوباء وامكانية خطره على صحة املواطنني املغاربة مع ان كلهم مروا بفترة
احلجر الصحي ولم لم يتم تسجيل اية حالة تذكر بينهم.
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وقد جاء ذلك نتيجة تصريح لوزير الصحة املغربي يقر فيه عن ترحيل
 300عالق خ�لال ك��ل أس��ب��وع مبعني س��وف يتم إج�لاء آخ��ر العالقني بعد
سنتني.

 CDTتطالب باإلسراع في اإلعالن عن الترقيات واحلركات
االنتقالية في مجال التعليم.

دع���ت ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة للتعليم ،امل��ن��ض��وي��ة حت��ت ل���واء الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل ،في بيانها إل��ى “عدم تعطيل مصالح ومكتسبات
وحقوق نساء ورجال التعليم” ،مطالبة بـ”التراجع عن االقتطاع اإلجباري
للتضامن في ‘صندوق كورونا’ ،والكشف عن تفاصيل التقرير اخلاص
بالتعليم عن بعد”.
كما ن���ادت النقابة التعليمية ،بـ”اإلسراع ف��ي اإلف����راج ع��ن الترقيات
واحلركات االنتقالية ،ونتائج االمتحان املهني وامللفات الصحية وطلبات
التقاعد النسبي ألسباب صحية ،وإخ��راج املراسيم اخلاصة بالفئات التي
حصل فيها تقدم إلى الوجود (اإلدارة التربوية ،التوجيه والتخطيط ،حاملو
الشهادات…)”.
وأوض��ح��ت النقابة أن “مستجدات الساحة التعليمية شكلت محورا
رئيسيا في نقاشات املكتب الوطني ،خصوصا ما يتعلق بتمادي الوزارة في
تغييب إشراك النقابات التعليمية األكثر متثيلية ،واالستفراد بالعديد من
القرارات والتدابير ،وجتميد امللف املطلبي للشغيلة التعليمية مبختلف
فئاتها ،وتعليق مكتسباتها وحقوقها”.

احلكومة تعد قانون لتنظيم وتأطير العمل عن بعد

كشفت ع��دة مواقع إخبارية أن احلكومة تعد مشروع قانون لتنظيم
وتأطير العمل عن بعد في القطاعني العام واخلاص.
وحسب املصادر ذاتها فإن احلكومة راسلت قبل أيام النقابات بهذا الشأن،
وطلب منها مقترحاتها بشأن األحكام والتشريعات والضوابط التي ميكن
أن يتضمنها مشروع القانون .ويأتي التحضير إلعداد مشروع قانون يؤطر
العمل عن بعد ،حسب وذلك لسد “اخلصاص التشريعي والقانوني في هذا
اجلانب ،خاصة وأن مجموعة من اإلدارات واملؤسسات والشركات سوف
تستمر في اعتماد هذا النمط من العمل ملدة طويلة ،حتى بعد انتهاء
اجلائحة.

أرب��اب املقاهي واملطاعم يرفضون استئناف عملهم ما لم
حتل مشاكلهم

أعلن أرب��اب املقاهي واملطاعم رفضهم لبالغ وزارة التجارة والصناعة
واالقتصاد الرقمي واألخضر ،الذي أعلن عن استئنافهم لنشاطهم ابتداء
من اليوم اجلمعة  29يونيو .2020
ودع��ا بيان لـ “اجلمعية الوطنية ألرب���اب املقاهي وامل��ط��اع��م باملغرب”
جميع املهنيني لعدم استئناف العمل إال إذا مت عقد لقاء مع جلنة اليقظة
ومناقشة وايجاد شروط االقالع.
وأضاف البيان ذاته “إنهم يرفضون هذا البالغ ولصيغة العمل املقترحة
ولكل الصيغ قبل عقد لقاء مع جلنة اليقظة ملناقشة كيفية التعاطي مع
التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية ومختلف الفواتير  ،املاء والكهرباء،
الضرائب ،اجلبايات… ومناقشة كيفية التعامل مع الوضع االجتماعي ملئات
األالف من املستخدمني”.
واعتبر بيان اجلمعية بالغ احلكومة هروبا للحكومة من مسؤوليتها في
ايجاد مخرج ألزمة القطاع ومعاناة املهنيني.
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األوضاع في األحياء الشعبية في ظل الطوارئ الصحية
 -الريش( :قصر الطيارة)

خالل وفقة سلمية احتجاجية التي نظمها سكان قصر الطيارة
التابع إداري���ا لقيادة سيدي عياد (دائ���رة ال��ري��ش) ض��د اقصائهم
من املساعدات (ال��ق��ف��ة )...وقعت اشتباكات  ،وم��ن نتائجها نقل
قائد القيادة إلى مستشفى بالريش ثم إلى مستشفى موالي علي
الشريف بالرشيدية وإصابات واعتقاالت ...و ذالك يوم األربعاء 27
ماي.2020
ول��ل��ت��ذك��ي��ر ف���إن ال��ع��دي��د م��ن م��ن��اط��ق امل��غ��رب ت��ع��رف م��وج��ة من
احتجاجات وأح��داث نتيجة احملسوبية واإلقصاء والزبونية التي
تعرفها عملية املساعدات التي تقدمها الدولة لضحايا األزمة.
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 -بني تاجيت:

بخصوص مستجدات العاملني املنجميني اللذان ينحذران من
قصر السبائك بعد إصابتهما في حادث شغل أثناء مزاولة عملهما
صباح ه��ذا اليوم ب��آب��ار جبل بوضهر ونقلهما ص��وب املستشفى
اإلقليمي ببوعرفة ملعاينة حالتيهما لتلقي العالجات والفحوصات
الضرورية حيث أصيب املسمى د.أ الذي الزال في غيبوبة بكسر على
مستوى يده وإصابة في عينه حتتاج إلى عملية ناهيك عن اجلروح
املنتشرة في جميع أنحاء جسده ( رأس��ه ،ص��دره )...وسيتم نقله
إلى وجدة على وجه السرعة ،أما احلالة الثانية ب.ج فهي مستقرة
وسيتم اإلفراج عنها في غضون يومني ،السؤال هل ستقوم الدولة

 -اشتوكة ايت باها:

ف��ي اط��ار متابعة قضايا وه��م��وم املواطنني وامل��واط��ن��ات باقليم
اشتوكة ايت باها في ظرفية احلجر الصحي وانعكاساته السلبية
على املعيش اليومي ملختلف الكادحني والكادحات مبجموعة من
دواوي���ر ومداشير االقليم سنسلط الضوء على جوانب من هذه
املعاناة بهدف ايجاد حل لها من ط��رف املسؤولني في اجلماعات
وال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة ومم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة ك��ل حسب
اختصاصه سأتناول في هذا التقرير دوار الزمل بجماعة وقيادة
الصفاء باشتوكة ايت باها:
يقع دوار الزمل في محاداة بلدية بيوكرى على الطريق املؤدية
ﻻيت باها يتكون من مجموعة من اﻻحياء منها الدرب اجلديد -
درب السراغنة .....يضم حوالي  400اسرة( 370عداد للماء الشروب)
تشرف جمعية محلية على توزيع املاء الشروب.يتوفر ال��دوار على
وحدة مدرسية تابعة ل م.م اخلضراء.
مناهم املشاكل التي يعاني منها سكان ال��دوار،اوال مشكل اﻻنارة
العمومية  :حيث ان اغلب اﻻزقة والطرقات تعاني من الظالم بفعل
قلة املصابيح التي ﻻتتعدى  30مصباح عموعي في سائر انحاء
ال��دوار منها حوالي  14مصباح معطلة نهائيا اضافة الى ضعف
اﻻنارة في بعضها....

ثانيا مشكل الدقيق املدعم  :تعاني اغلب اﻻسر من عدم توصلها
بحصتها من الدقيق املدعم فخالل الشهر اجل��اري توصل الدوار
ف��ق��ط ب  20ك��ي��س م��ن ف��ئ��ة  50كيلو وخ�ل�ال ش��ه��ر ي��ون��ي��و 2020
سيتوصل ال���دوار فقط ب  10اكياس إذن كيف سيتم توزيع هذه
الكمية على حوالي  400اسرة.

ثالثا مشكل الطريق الرابطة بني الدرب اجلديد وطريق ايت باها:
يعاني السكان من عدم اجناز هذه الطريق التي طولها 1000متر رغم
انها برمجت وكان من املقرر ان تبدأ اﻻشغال فيها خﻻل نهاية 2019
مما جعل السكان يشككون في كونها قد حولت الى جهة اخرى!!!!
رابعا مشاكل بيئية  ،تتعلق بانتشار مخلفات امل��واد الفالحية
من بقايا البالستيك وروائح املبيدات واحيانا روائح حرق النفايات
واﻻزب���ال باملطرح البلدي لبيوكرى وخصوصا اثناء هبوب رياح
الشرقي.
لذلك فإن املسؤولية يتحملها املجلس اجلماعي جلماعة الصفاء
والسلطات احمللية اﻻقليمية التي مافتئ املواطنون واملواطنات
يشتكون من هذا الوضع دون ان يجدوا حال ملشاكلهم .فرمبا ان
للمسؤولني «منتخبني « وسلطات محلية اجندات اخرى غير مشاكل
وهموم املواطنني؟

في شخص الكاديطاف بدورها من خالل تعويض هذين العاملني
في مستحقاتهما وتأمينهما وجبر ضررهما أم سيطوى ملفهما
ك��ال��ع��ادة ،وك��ذل��ك م��ن خ�لال تفعيل دور ص��ن��دوق اإلغ��اث��ة (يقدر
مباليني الدراهم) اخل��اص بتعويض العمال املنجميني في مثل
هذه احلوادث مع العلم أنه حتت إمرة عامل اإلقليم ،ولإلشارة فإن
املصابني يعيالن عائالت من خلفهما...

 - 4فكيك:

سجل عرس نضالي متميز ،حيث مت تسجيل احد عشر اعتقاال
في صفوف مناضليه ،عشرة مناضلني ببلدة بوعنان مت اطالق
سراح ستة منهم مساءا واألربعة الباقون في حالة سراح  ،وهذا راجع
إلى صمودهم وإميانهم بعدالة قضيتهم جنبا إلى جنب املقصيني
واملقهورين ،بعدما قادوا مسيرة على األقدام صوب عمالة بوعرفة
ض��دا على سياسات اإلق��ص��اء والتهميش وع���دم استفادتهم من
صناديق الدعم اخلاصة باجلائحة ،ليتم الزج بهم في مخافر القهر
واإلستبداد ،إضافة إلى اعتقال مناضل آخر ببلدة بني جتيت ليتم
تسريحه بفضل وحدة صف املناضلني بالبلدة واستعدادهم املنقطع
النظير للتصدي ملثل هاته املماراسات واإلستفزازات التي تقوم بها
اآللة القمعية(.يوم  28مايو)

 - 5أرباب احلمامات يدعون احلكومة للحوار بعد
جتاهلها لهم:

خرجت اجلامعة امللكية جلمعيات أرب��اب ومستغلي احلمامات
التقليدية والرشاشات باملغرب ،ببالغ عقب قرار احلكومة باستئناف
األنشطة الصناعية والتجارية واخلدماتية عملها بعد توقف دام
حوالي ثالثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت اجلامعة أن احلكومة تتجاهل بشكل تام قطاع احلمامات
رغم أهميته في النسيج االقتصادي واالجتماعي الوطني ،باعتباره
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يشكل مصدر رزق العديد م��ن األس���ر ،وك��ذل��ك ملكانته ف��ي املوروث
والثقافة الشعبية املغربية”“ ....وأمام جتاهل احلكومة لهذا القطاع،
من خالل عدم إدراجه ضمن الئحة القطاعات التي ستعود الستئناف
عملها على غرار باقي القطاعات ،ما سيزيد من تعميق أزمة املهنيني
وهشاشة املشتغلني به ،وفي هذا اإلطار نعلن الرأي العام الوطني ،أن
قطاع احلمامات يعاني من وضعية مزرية وزادت حدتها بعد التوقف
عن العمل بقرار من السلطات ،ولذلك يعتبر من أكثر القطاعات
تضررا من تداعيات جائحة كورونا”....ويستدعي الوضع تدخال
عاجال إلنقاذ القطاع من السكتة القلبية ،خاصة في ظل معاناة
أرباب احلمامات بسبب تراكم فواتير املاء والكهرباء وواجبات الكراء
وأجور املستخدمني ،دون احلديث عن مختلف الضرائب”.
وطالب أرباب احلمامات“ ،أخذ وضعية هذا القطاع بعني االعتبار
للتخفيف من آثار اجلائحة ،قبل العودة إلى استئناف العمل بعد
رفع احلجر الصحي ،وذلك من خالل تدابير واج��راءات استثنائية
ملموسة لفائدة مهنيي القطاع من خالل اإلعفاء الكلي من جميع
الضرائب واجلبايات احمللية واالستفادة من ق��روض ب��دون فائدة
ملن يرغب في ذلك ،لتخفيف الضغط على القطاع ومساعدته على
إع��ادة االنطالقة من جديد ،ألن إع��ادة تشغيل احلمامات يتطلب
استثمارات ونفقات إضافية إلصالح األضرار التي حلقت البنايات
والتجهيزات جراء التوقف عن العمل ملدة طويلة”....و فتح حوار
حول التدابير املتخذة وحتديد تاريخ استئناف عمل احلمامات،
 30(.“...مايو  2020كاب 24تيفي)

 - 6شركة سامير :لقاء العثماني وأمناء األحزاب
وتعليق حسني اليمني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية
للبترول والغاز(ك د ش):
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رف����ض أخ���ن���وش ألي ن��ق��اش ح����ول ت��أم��ي��م الس��ام��ي��ر ه���و دف���اع
ع��ن مصلحته االق��ت��ص��ادي��ة بشكل خ���اص ،ن��ظ��را لكونه أح��د أهم
املستثمرين في قطاع احملروقات باملغرب  ،حيث أن تأميم السامير
من قبل احلكومة وإعادة تشغيل املصفاة سيمكن املغرب من إعادة
تنشيط صناعة تكرير البترول واالستفادة من مخازن هذه املصفاة
التي ستتيح إمكانية تخزين كمية مهمة من النفط اخلام في الفترة
التي هي اآلن أسعاره منخفضة باالسواق العاملية...،

علق حسني اليمني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز،
في تصريح إذا صح فعال رفض أخنوش لهذه اخلطوة ،فإننا سنكون
أمام فضيحة تنضاف لسائر فضائح أخنوش ،معتبرا أن ذلك دليل
على صراع املصالح ،ألنه كلما جمع املال والسياسة إال ونتجت مثل
هذه الفضائح ... ،انتقلنا من االبتزاز السعودي إلى ابتزاز موزعي
احملروقات.
وأك���د على أن الضحية م��ن ع��دم تأميم مصفاة تكرير النفط
السامير ،هي اإلقتصاد الوطني واملستهلك ،مشيرا إل��ى ان هذه
الفضيحة تنضاف لفضيحة 17مليار التي نهبت حتت قانون حترير
أسعار احملروقات الذي وضعته حكومة بنكيران.
وأضاف املسؤول النقابي ،أن عدد من األمناء لألحزاب السياسية
طرحوا مقترح تأميم السامير في هذه الظرفية العصيبة ،والتأميم
هو من اخليارات املطروحة الستئناف املصفاة لنشاطها ،موضحا
أنه من الناحية القانونية ،احملكمة تبحث على من تبيع له املصفاة،
والبيع يكون باالولى للدائنني ،والدولة تعتبر أكبر الدائنني بحيث
متلك  60في املئة ،وهي التي من حقها شراءها(....اشكاين يوم 30
مايو)

 - 7لقاء العثماني مع قيادات املركزيات النقابية(
الدميقراطية العمالية):

في بالغ إخباري حول اللقاء ال��ذي جمعه مع قيادات املركزيات
النقابية األكثر متثيلية مساء السبت  30ماي عبر تقنية التواصل،
ج��دد رئيس احلكومة ،سعد ال��دي��ن العثماني ،دع��وت��ه للمركزيات
النقابية لإلسهام في تقدمي مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة
كورونا ،معبرا عن استعداد احلكومة لدراستها والتفاعل اإليجابي
معها ،بحكم أن النقابات يقول بالغ رئاسة احلكومة« ،شريك أساسي،
يسهم في الدفاع عن املصالح االقتصادية واالجتماعية للشغيلة»،
و»كذا في حتقيق االستقرار االجتماعي».

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها كواليس اجتماع
العثماني باألمناء العامني لألحزاب املمثلة في البرملان ،والتي كان
بطلها وزي��ر الفالحة والصيد البحري ،ورئ��ي��س التجمع الوطني
لألحرار  ،عزيز أخنوش ....عن رفضه القاطع ألي مطالبة بتأميم
املصفاة املغربية “السامير” م��ن أج��ل حماية مصالح االقتصاد
الوطني وحقوق املستهلكني من األسعار الفاحشة للمحروقات بعد
التحرير العشوائي .وب��رر رفضه القاطع ألي نقاش ح��ول تأميم
“السامير” لكون امللف معروض أم��ام القضاء حاليا ،وأيضا لكون
املغرب قد تبنى سياسة اقتصاد السوق ودعم القطاع اخلاص واملبادرة
احلرة” ،معتبرا أن “قطاع احملروقات مت حتريره من قبل احلكومة
وأن “أية خطوة من قبيل تأميم السامير ستعتبر تراجعا عن هذا
اإلختيار ،وهو األمر الذي لن يخدم مصلحة الفاعلني اخلواص في
قطاع احملروقات”.

وأوضح رئيس احلكومة ،في اللقاء التشاوري الذي عقده عن بعد
مساء يوم السبت  30مايو  2020مع األمناء العامني والكتاب العامني
للمركزيات النقابية األكثر متثيلية ،الذي افتتحه املشاركون بالترحم
على روح الفقيد الوطني الكبير األستاذ عبر الرحمان اليوسفي ،أن
هذا االجتماع يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام
مجلسي البرملان.

وأوضح رئيس احلكومة ،في بالغه ،أن اللقاء شكل فرصة لتبادل
اآلراء والتطرق للعناوين الكبرى ملقترحات املركزيات النقابية ،في
انتظار يضيف ،تقدمي ه��ذه املركزيات النقابية مذكرات مكتوبة
تتضمن مختلف اقتراحاتها ،سواء ما تعلق منها بتخفيف احلجر
الصحي وخطة إنعاش االقتصاد الوطني وك��ذا ما يتعلق بقانون
املالية التعديلي برسم .2020

وح��س��ب ب�لاغ رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ،ف��إن ه��ن��اك ت��داع��ي��ات اقتصادية
واجتماعية وكذا إدارية ،وهناك قطاعات إنتاجية توقفت ،إما كليا أو
جزئيا ،بسبب جائحة كورونا ،وأن املطلوب يقول ذات املصدر« ،مواجهة
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هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة ،خاصة اآلثار االقتصادية ،التي
ترتبت عنها آثار اجتماعية ،بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من
العمال ،مما أثر على مستوى دخلهم ،وذلك رغم املجهود الذي بذل
لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة املتضررة».

وف��ي الشق االجتماعي ،أوض��ح رئيس احلكومة ،ف��ي لقائه مع
األمناء والكتاب العامني للنقابات ،أن ما يقارب مليون أجير توقفوا
عن العمل بسبب توقف حوالي  160ألف مقاولة ،وهذا التوقف شمل
عددا من القطاعات (الصناعة ،التجارة ،اخلدمات ،البناء.)...
ووف��ق ذات اإلف���ادة ،فقد ن��وه األم��ن��اء العامون والكتاب العامون
للمركزيات النقابية األكثر متثيلية باجلهود املبذولة ،كما تقدموا
مبقترحات أولية حول املواضيع املطروحة ،وأثاروا االنتباه لعدد من
القضايا التي تهم العمال واألج��راء ،سواء خالل فترة اجلائحة أو
بعدها ،كما عبروا عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش االقتصاد
الوطني ودعم املقاوالت واحلفاظ على مناصب الشغل( .ك ذ ش)31
مايو )2020

 - 8أرباب املقاهي للحكومة :لن نعود

قطع أرباب املقاهي واملطاعم الشك باليقني ،بتأكيدهم االستمرار
في غلق أبواب محالتهم ،إلى حني النظر في مطالبهم ،مبرزين أنه
ال ميكن التوقف ألزي��د من شهرين ،والعودة بشكل عاد دون وضع
خطة صحية واقتصادية واجتماعية ،تراعي عدة مستويات ،أهمها
احلفاظ على سالمة الزبناء والعاملني ،وإنقاذ القطاع من شبح
اإلفالس ،عبر قروض وإعفاءات ضريبية ،ثم تسوية وضعية آالف
العمال املشتغلني في هذا املجال.

وقال أحمد بوفركان ،املنسق الوطني للجمعية الوطنية ألرباب
املقاهي واملطاعم ،إن قرارات احلكومة مرجتلة وانفرادية ،موضحا
أنه من غير املمكن العودة في هذه الظروف ،خاصة أن حالة الطوارئ
الصحية مستمرة ،ولم يتم اإلعداد لهذه العودة ،التي ميكن أن تكون
لها تبعات خطيرة على الوضعية الوبائية في البالد .وعلق املتحدث
ذات���ه ،على ع���ودة بعض احمل�ل�ات ،ق��ائ�لا “إن األم���ر مقتصر على
العالمات التجارية الكبرى ،أما جميع املقاوالت الوطنية فغير معنية
باألمر ،كما أن هذه العالمات لها مبرراتها التي جعلتها ترضخ لقرار
الوزارة” .وأوضح بوفركان ،أن املهنيني مصممون على عدم استئناف
عملهم ،إال بعد فتح حوار مع احلكومة أو جلنة اليقظة االقتصادية،
لالتفاق على خطة إنقاذ ،جتنب القطاع اإلفالس ،مؤكدا أنه “لدينا
خطة نريد مناقشتها مع املسؤولني ،ألننا أدرى مبخاطر استئناف
العمل على املستوى الصحي”.
وأشار املنسق الوطني ،إلى أن اجلمعية لديها تطبيق تريد مناقشته
مع احلكومة ،سيساعد السلطات الصحية بشكل كبير ،يتمثل في أن
الزبون مبجرد ولوجه املقهى يدخل إلى شبكة “الويفي” ،وإن أصيب
بعد ذلك بالفيروس ،ميكن التعرف على مخالطيه بشكل سهل جدا.

وش��دد بوفركان ،على أن أرب��اب املقاهي ال يسعون إلى احلصول
على الدعم من صندوق كورونا ،كما هو األمر بالنسبة إلى بعض
القطاعات ،إمنا يطالبون بإعفاء ضريبي إلى حني استعادة عافيتهم،
خاصة أن هناك  14ضريبة تؤديها هذه الفئة ،مبرزا أن احلكومة
تريد أن تورط املهنيني في استئناف العمل ،من أجل أن حتاصرهم
بالضرائب ،وهذا الواقع وضع املهنيني بني مطرقة إفالس االستثمار
وسندان الضريبة.
وطالب املتحدث ذاته ،بضرورة إدماج العمال في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،أسوة بحاملي الشهادات ،مضيفا أنه ال ميكن
للحكومة أن تدعم هذه الفئة وتؤدي عامني من املستحقات ،بينما
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أن عمال املقاهي واملطاعم فئة هشة ومعرضة أكثر للمخاطر،
مشددا على ضرورة اقتسام األعباء في هذه العملية.

وط��ال��ب��ت اجلمعية الوطنية ألرب���اب امل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م كذلك،
ب��ق��روض ميسرة ت��راع��ي طبيعة ال��ق��ط��اع ،م��ش��ددة على أن قرض
“ضمان أوكسيجني” ال يناسب ه��ذه الفئة ،وأن��ه موجه فقط إلى
الشركات الكبرى ،التي بإمكانها حتريك عجلة نشاطها وتسديد
القرض بعد عام ،أما مجال املقاهي واملطاعم فيحتاج إلى قروض
تكون بفائدة لكنها تدوم سنوات عديدة.
وعبرت اجلمعية عن رفضها التام لبالغ وزارة الصناعة والتجارة،
الذي أعطى الضوء األخضر للمقاهي باستئناف العمل ،والصيغة
التي أت��ي بها ،ألن��ه لم ي��راع التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية
ومختلف الفواتير ،من قبيل امل��اء والكهرباء والضرائب وغيرها،
وكذا عدم أخذ بعني االعتبار كيفية التعامل مع الوضع االجتماعي
آلالف من املستخدمني (.الصباح  30و 31مايو)

 - 9األحياء الراقية األكثر انضباطا ،وتسيب في
املناطق الشعبية واألسواق

ي��ب��دو أن امل��رح��ل��ة املقبلة م��ن تدبير م��واج��ه��ة جائحة كورونا،
ستتطلب نفسا طويال للتعايش م��ع ال��ف��ي��روس ،شريطة احترام
مجموعة من االحتياطات ،سواء التي أوصت بها منظمة الصحة
العاملية أو اإلج���راءات ،التي اتخذتها احلكومة للحد من انتشار
الوباء ،ضمنها احترام مسافة األمان احملددة في متر.

 ...في أحياء مختلفة بالرباط وسال والقنيطرة ،منذ بداية تطبيق
احلجر الصحي ،يظهر جليا أن قاطني األحياء الراقية يحترمون
مسافة األمان أمام املؤسسات البنكية وشركات التأمني واالتصاالت
وباقي املؤسسات ،التي يكثر عليها الطلب خالل هذه الفترة ،فيما
األحياء الشعبية يظهر فيها االزدحام بشكل ملفت للنظر ،ما يطرح
العديد من عالمات االستفهام حول خطورة الوضع ما بعد رفع
احلجر الصحي.
ويرجع هذا االختالف احلاصل بني األحياء الراقية والشعبية
حسب باحث في علم االجتماع إلى مجموعة من املعطيات ،أهمها
أن املسألة تبقى مرتبطة بالوعي الثقافي والطبقي ،وكذا قراءة أبعاد
السالمة الصحية ومسافات األمان ،التي يحددها القانون لتفادي
انتشار ال��ع��دوى ،مضيفا أن م��ا يجب أن يعرفه املتتبع أن خرق
حاالت الطوارئ باألحياء الشعبية مرده أن هذه األحياء تعاني أصال
االكتظاظ والضيق ،سواء في السكن واألزقة والفضاءات ،وبالتالي
فقاطن هذه املناطق متعود على االحتكاك املباشر ،ويصعب عليه
احترام الصف ومسافة األمان ( .يوم  30-31يونيو)

