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الــرقــة«  يعلم  الــســايــب  ــال  »املـ
مثال شعبي له داللة عميقة وميكن 
إسقاطه على ما تتعرض له األموال 
ملك  هــي  التي  العمومي̜ة  واملـــوارد 
واختالس  نهب  من  املغرب̜ي  للشعب 
من  ــوارد  واملـ األمـــوال  وتهريب.هذه 
املفروض أن توجه وتستثمر لتحقيق 
للمغاربة  الكرمي  والعيش  التنمية 
عوض أن تصبح مرتعا لالغتناء غير 
املخزنية  املافيا  طــرف  من  املــشــروع 
عنه  كشفت  العام.وما  املال  ولصوص 
رصــدت  الــتــي  اخليالية  املــيــزانــيــة 
كأس  يف  املغربي  املنتخب  ملشاركة 
بلغت  والتي   ، الكامرون  يف  إفريقيا 
بسيط  مثال  إال  سنتيم،  مليار   80
التي  العمومية  األموال  حجم  على  
ــدون طــائــل ويف  ــ يــتــم تــبــديــدهــا ب
تذكر. محاسبة  أو  مراقبة  أي  غياب 
الرشوة  عن  طبعا  احلديث  دون  هذا 
والسياسي  اإلداري  الفساد  ومظاهر 

واالقتصادي األخرى.

دولية  تــقــاريــر  لــعــدة  سبق  لقد 
للحسابات  األعلى  املجلس  وتقارير 
اخلطير  املــســتــوى  ــن  ع كشفت  أن 
لألموال العمومية املنهوبة أو املهربة 

من املغرب. 

صادمة.  فلكية  أرقام  إلى  *وصلت 
املــتــحــدة  األمم  ــر  ــري ــق ت فــحــســب 
للعدالة الضريبية فان حجم التهرب 
 5.2 سنويا  يبلغ  املغرب  يف  الضريبي 
األمـــوال  حجم  وبــلــغ  دوالر.  مليار 
بالطرق  اخلارج  إلى  املهربة  املغربية 

أي  دوالر  مليار   16.5 الشرعية  غير 
مغربي  درهم  مليار   153 يعادل  ما 
يف سنتي 2013/2014. هذا دون 
التي  األمـــوال  حجم  عــن  احلــديــث 
واملــقــاوالت  املؤسسات  من  نهبها  مت 
كالصندوق  العمومية  والصفقات 
ــي لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي  ــن ــوط ال
والتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات 
العمومية واملكتب الوطني للمطارات 
كشفت  والــتــي  والــصــحــة  والتعليم 
األعلى  املجلس  تقارير  بعضها  عن 

للحسابات.

أصــبــح  ــرب  ــغـ املـ يف  الــفــســاد  إن 
السياسي  النظام  بنية  يف  متجذرا 
التبع̜ي  الــرأســمــالــي  واالقــتــصــادي 
وإعادة  استمرار  يف  أساسية  ووسيلة 
املخزنية  فاملافيا  النظام.  هذا  إنتاج 
احلاكمة تكرس الفساد ألنها تغتني 
وجتدد  توسع  الوقت  نفس  ويف  منه 
من  االجتماعية  قاعدتها  عــبــره 
لذلك  واالنتهازية.  الفاسدة  النخب 
على  بالقضاء  االعتقاد  الوهم  من 
ــدون  الــفــســاد والـــرشـــوة والــنــهــب ب
يرعاه  ــذي  ال النظام  مــن  التخلص 
نضال  وحدة  يتطلب  وهذا  ويكرسه. 
بالتغيير  املــؤمــنــة  ــوى  ــق ال جميع 
ــاء دولــــة وطــنــيــة  ــنـ احلــقــيــقــي وبـ
فيها  تــكــون  شعبية  دميــقــراطــيــة 
يف  سيادة  ذات  للشعب.دولة  السلطة 
مقومات  كل  تضمن  شعبها  خدمة 
ــن حــريــة ورفـــاه  ــرمي م ــك الــعــيــش ال

وعدالة اجتماعية ومساواة.   

ال تنمية حقيقية في ظل استشراء الفساد 

االقتصادي والسياسي في المغرب
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شبكة »تقاطع« ترصد اوضاع الطبقة العاملة
بعد  بيانا  الشغلية  للحقوق  تقاطع  لشبكة  املتابعة  جلنة  أصـــدرت 
2022، رصدت فيه األوضاع الصعبة التي  27 يناير  اجتماعها يوم اخلميس 
احلكومية  السياسات  نتيجة  العاملة   والطبقة  الكادحة  اجلماهير  تعيشها 
والدوائر  املؤسسات  وإمــالءات  السائدة  الطبقة  مصالح  إال  تخدم  ال  التي 
جلائحة  الكارثية  بيانها،اآلثار  خالل  من  الشبكة  ورصدت  واالمبريالية. 
كورونا على شغيلة القطاع اخلاص يف السياحة و الزراعة و البناء واألشغال 
اإلدارة  وتواطؤ  االجتماعية  احلماية  انعدام  بسبب  والنسيج....  العمومية 

والقضاء مع الباطرونا التي اعتبرها البيان طبقة فوق القانون.

الشغل  ــوادث  ح تنامي  إلــى  البيان  نفس  يف  املتابعة  جلنة  نبهت  وقــد 
العامالت  مــن  العديد  ضحيتها  يذهب  التي  الــطــرق  وحـــوادث  اخلطيرة 
تنعدم  ظروف  يف  االستغالل  مواقع  إلى  اجلماعي  نقلهم/ن  أثناء  والعمال 
فيها شروط السالمة. و اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن كثافة االستغالل 
داخل الضيعات الفالحية و داخل املصانع توازيها المباالة مكشوفة متارسها 
احلوادث  هذه  مثل  من  والعمال  العامالت  حماية  ضرب  حيث  من  الباطرونا 
للعامالت  عاهات  تسبب  التي  الشغل  حوادث  وكذا  الطرقات،  على  املميتة 

والعمال بسبب انعدام وسائل الوقاية و االشتغال يف ظروف ال تخضع ملراقبة 
اإلدارة  بني  ثالثي  وتواطؤ  حتالف  هناك  والشغلية.ألن  احمللية  السلطات 

والقضاء مع الباطرونا و البرجوازية واالفتراس ...

Treso لعامالت ظروف أشبه ابلعبودية
من  بوجدة  االستشفائي  باملركز  »تريزو«  املناولة  شركة  عامالت  تعاني 

شتى أنواع

الطرد  إلى  ،وصوال  للعمل  املنظمة  القوانني  ضرب  و  واحلگرة  الشطط   
الطبية  الشهادة  انقضاء  بعد  أو  األمومة  عطلة  انتهاء  بعد  إما  التعسفي، 
العامالت فيتم الضغط عليهن بشتى  أما بقية  التي تثبت اإلصابة بكورونا. 
األساليب إلرغامهن على االستقالة، بل وهناك من وجدن أنفسهن مطرودات 

بعد انتهاء العطلة السنوية.

وكل هذه املمارسات و الضروب املخجلة من األساليب التعسفية اخلارجة 
االجتماعية،  احلقوق  مجال  يف  الدولية  التشريعات  كل  عن  و  القانون  عن 

يتم اللجوء إليها ليتخلص السماسرة املضاربون يف عرق العمال و الكادحني 
مبسمى »مناولة«، ليتخلصوا من الكلفة االجتماعية املترتبة عن االستغالل.

عامالت وعمال زالغ أگري الزراعيني 
معركهتم يرفعون 

بيانا  ش(  م.  ا.   ( آزرو-إفران-احلاجب  لنقابات  اإلقليمي  اإلحتاد  أصدر 
عوا،يوم  بضاية  الفالحية  آگري  زالغ  شركة  وعمال  عامالت  معركة  بشأن 
عمال  يخوضه  مفتوح  باعتصام  إعالنا  ،يتضمن  يناير2022   26 األربعاء 
وعامالت زراعيون منضوون حتت لواء اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي-ا. 
م. ش-االعتصام كان مرفوقا مببيت ليلي بحضور أعضاء االحتاد اإلقليمي 

يوم اجلمعة 28 يناير2022 

منذ  انطلقت  قد  كانت  الزراعية  العاملة  الطبقة  من  الفئة  هذه  معركة 
 20 حــوالــي  طــرد  خلفية  على  متقطعة  احتجاجية  بوقفات  أسبوعني 
اجلديد  مللفهم.  النشرة  من   49 العدد  تطرق  وقد  تعسفي،  بشكل  عامال 
على  اإلدارة  ُأرِغمت  املفتوح،  االعتصام  من  أيام  أربعة  بعد  و  األسبوع،  هذا 
التحاور مع العمال بحضور ممثلي السلطات املختصة و احمللية بإقليم إفران 
املاضي على  انعقد يوم االثنني  الذي  اللقاء  النقابيني. وقد أسفر  وممثليهم 
للعمل.  الرجوع  دون  سنتيم  ماليني   7 ب  املطرودين  من  عامال   20 تعويض 
أخرى  مطالب  أن  إال  املعوضون،  به  قبل  الذي  احلل  هذا  إلى  التوصل  ورغم 
الزالت عالقة و مطروحة بقوة من طرف االحتاد اإلقليمي النقابي ا. م. ش. 
وعلى رأسها ضرورة عقد جلنة إقليمية ودعوة مندوبية الشغل و الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي ووكالة حوض سبو لتكثيف الزيارات و املراقبة 
للكشف عن اخلروقات والتجاوزات)كل يف تخصصه( املرتكبة يف حق العمال 

والبيئة من خالل التأثير السلبي على الفرشة املائية. 

اجلهوية  الكتابة  بيان  ــل  داخ امللف  لهذا  اإلشـــارة  متــت  أن  سبق  وقــد 
للنهج  احمللية  الكتابة  بالغ  كذا  و  مكناس  فاس  بجهة  الدميقراطي  للنهج 
الدميقراطي بصفرو حيث مت التعبير فيه عن تضامن النهج الدميقراطي مع 
نضاالت الطبقة العاملة الزراعية بهذه الشركة التي يشتغل داخلها حوالي 
1006 عاملة و عامل، أكثر من الثلثني منهم ال يربطهم بالشركة أي عقد مما 

يعني احلرمان من مجموعة من احلقوق االجتماعية والشغلية. 

بين تجيت: النرص للصناع املنجميني
عرفت بلدة بني جتيت/ اقليم فكيك خالل شهر يناير اعتصاما مفتوحا 
اإلدارة  مقر  أمام  املنجميون  الصناع  و  املناجم  كادحي  من  العشرات  نفذه 
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املسؤولني  مطالبة  و  لالحتجاج  العمومية،  »كاديطاف«  لشركة  احمللية 
بإلغاء القرارات املتهورة التي سبق وأعلنت عنها املديرية اإلقليمية للطاقة 

و املعادن. 

الستقبال  رفضهم  خالل  من  كرامتهم  عن  بشراسة  دافعوا  املعتصمون 
يتم  لم  و  حقهم.  يف  الالئقة  غير  التصريحات  أحد  بسبب  اإلقليمي  املدير 
اللقاء إال بعد أن قدم هذا املديراالعتذار الواجب، و توج اللقاء باالستجابة 
التي  و  السابقة  قراراتها  عن  اإلدارة  تراجع  مقدمتها  ويف  مطالبهم  ألهم 
وصفت باملجحفة يف حق املنجميني التقليديني وكادحي جبل بوظهر. وهو 

انتصار عمالي يجب حتصينه مبزيد من اليقظة النضالية/العمالية.

طنجة :العمل ابملزيان منهتى بشاعة االستغالل
العوامة  الصناعية  باملنطقة  للنسيج  »كامبا«  شركة  عامالت  الزالــت 
االستغالل  كثافة  إلى  باإلضافة  املعاملة  سوء  و  للتضييق  يتعرضن  بطنجة 
املصنع  أمام  نفذنها  التي  االحتجاجية  الوقفة  بعد  ،خصوصا  وبشاعته 
خالل الشهر املاضي احتجاجا على إقرار و فرض اإلدارة أسلوب تقييم العمل 
بامليزان الذي رفضته العامالت مبا هو أسلوب مجحف على مستوى املجهود 

البدني املكثف و له آثار سلبية مباشرة على أجورهن الهزيلة أصال، خصوصا 
من  احلرمان  وبالتالي  قانونية  شغل  عقود  بدون  يشتغلن  أنهن  علمنا  إذا 
الصحية  التغطية  و  االجتماعي  الضمان  قبيل  من  اجتماعية  حقوق  عدة 

واالجتماعية وباقي احلقوق الشغلية.

إرضاب عن الطعام من أجل الراتب؟؟؟
دخل رجل أمن خاص بثانوية ابن عربي مبديرية سيدي بنور يف إضراب 
أجره  انقطاع  على  احتجاجا  فيها  يشتغل  التي  املؤسسة  داخل  الطعام  عن 

الهزيل أصال منذ ثمانية أشهر.

رشكة ازورا ابشتوكة ايت ابها
بعد معركة طويلة و مريرة خاضتها عامالت و عمال الشركة من وقفات 

الفقيدة  العاملة  استشهاد  فاجعة  ،عرفت  واعتصامات  احتجاجية 
وبعد  يناير،  شهر  من  األول  األسبوع  يف  اعتصام،  آخر  أثناء  دينار  صباح 
أمام  البطولي  الصمود  عن  التعبير  و  النضاالت  من  املرير  املسلسل  هذا 
بعد  خارجيا،  و  محليا  الزاخم  التضامن  وحشد   ، الباطرونا  و  اإلدارة  جشع 

النقابيني  والعمال وممثليهم  العامالت  الشركة إلرادة  إدارة  كل هذا رضخت 
لقاء  انعقد  ش-حيث  م.  الفالحي-ا.  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  شخص  يف 

مشترك،أفاد  بالغ  إثره  على  صدر   2022 يناير   27 اخلميس  يوم  بينهما 
اجلانبني  بني  بناءة  عالقة  لتأسيس  الناجعة  »السبل  تدارس  االجتماع  أن 
فرع  داخل  االجتماعي  احلــوار  مأسسة  على  واتفقوا  الثقة....«  تسودها 
ممثلي  مع  الدائم  للتواصل  آليات  وضع  ،ثم  باها  آيت  باشتوكة  الشركة 
الهدف  جماعية،  شغل  اتفاقية  عقد  على  اتفقوا  ،كما  والعمال  العامالت 
منها، حسب البالغ هو تثمني املكتسبات لصالح الطرفني. و قد تعهدت شركة 
صباح  الشهيدة  أبناء   4 ال  لألطفال  الدراسية  بالتكاليف  بالتكفل   azura

دينار.

مخرجات هذا احلوار و نتائجه أكيد أنها تبدو إيجابية، إال أن الضمانات 
الكفيلة باستمرار التزام الشركة بتعهداتها تبدو رهينة مبوازين القوة، إذ ال 
بد من طرح بعض األسئلة من قبيل جدولة أجرأة التزامات الشركة وكذلك 
مبصاريف  التكفل  مسألة  و  مستقبال  سيلتحقون  الذين  للعمال  بالنسبة 

متدرس أطفال الشهيدة صباح.

أفق  يف  حتصينه  و  النقابي  العمل  يف  باحلق  فاالحتفاظ  كله  ولهذا 
االفتراس  تاريخية كفيلة باجتثات  بأداة سياسية عمالية حتمية  موازاته 

و القضاء على االستغالل.

مكناس : عامالت وعمال »سيكوميك« يواصلون 
المصود

ال زال العشرات من عامالت و عمال شركة سيكوميك للخياطة مبكناس 
يواصلون معركتهم النضالية ضد إدارة الشركة و مالكيها و نواياهم املبيتة، 
شغلية-جتاه  و  محلية  سلطات    - املسؤولة  اجلهات  بصمت  استقووا  والذين 
مسلسل التسريحات اجلماعية التعسفية يف حق العامالت والعمال اللواتي 
معتصمهم  عرف  وقد  للتشريد.  عرضة  وعائالتهم  أنفسهم  وجدوا  والذين 
بها  قــام  التي  تلك  آخرها  تضامنية  زيــارات  عــدة  استغاللهم  موقع  أمــام 
مافيا  نزوع  إلى  املشكل  أصل  يعود  و  مبكناس.  ش  د.  للك.  احمللي  االحتــاد 
الرأسمال واالفتراس إلى تصفية هذه الشركة دون تكلفة اجتماعية ملزمة 
قوة  بيع  يف  طويلة  سنوات  أمضوا  الذين  والعمال  العامالت  لصالح  قانونيا 
العاملة  اليد  التخلص من  أرادوا  الذين  ملالكي شركة »سيكوميك«  عملهم/ن 
افتراسية  نيوليبرالية  عقلية  وهذه  جامدة.  آالت  من  يتخلصون  كأنهم 
ومتوحشة يجب التصدي لها مبزيد من النضال و الصمود و حشد التضامن 

لدى التنظيمات النقابية و احلقوقية و السياسية املنحازة ملصالح.
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شبكة تقاطع للحقوق الشغلية تتضامن مع عمال/
ات رشكة »جيكوطكس«

املغربية  اجلمعية  بفرع  الشغلية«  للحقوق  تقاطع  »شبكة  بيان  حسب 
شركة  عـــمـــال/ات  ــن  م مجموعة  فـــان  بــالــبــرنــوصــي   اإلنــســان  حلــقــوق 
بصرف  يطالبون  سنوات  سبع  منذ  العمل  عن  املتوقفة  »جيكوطكس« 
عدم  حلظوا  ما  بعد  الشركة  منقوالت  ببيع  بالتسريع  املالية  مستحقاتهم 

اجلدية من طرف اجلهات املسؤولة.

وحسب البيان التضامني املؤرخ يف 2 فبراير 2022 فان العمال /ات سبق 
واعتصامات،  وقفات  من  النضالية  األشكال  من  مجموعة  خوض  لهم/ن 
املالية  مستحقاتهم  من  ملفهم بتمكينهم  ملعاجلة  املسؤولة  اجلهات  ومراسلة 

وهم/ن مستعدون خلوض املزيد منها دفاعا عن مطالبهم املشروعة. 

الهنج الدميقراطي يتضامن مع عمال وعامالت 
رشكة فيداسو بفاس

قامت اللجنة احمللية للنهج الدميقراطي بفاس هذا املساء يومه األربعاء 
شركة  /ت  عمال  مستخدمني/ت  معتصم  إلــى  ــارة  ــزي 2022ب فبراير   03
19 ماي  فيداسو لإلعالميات بفاس الذين يواصلون اعتصامهم املفتوح مند 
2021 مع املبيت الليلي رغم أحوال الطقس مبقر الشركة التي يوجد مقرها 

بشارع ابن اخلطيب رقم 28 طريق اميوزار بفاس .

يأتي هذا االعتصام املفتوح ضمن الصيغ النضالية اليومية الذي يقررها 
املشروعة  ملطالبهم  االستجابة  لعدم  نظرا  والعمال/تنظرا  املستخدمني/ت 

والعادلة رغم مراسلة جميع املسؤولني على املستوى احمللي والوطني وكذلك 
وضع شكايات لذا احملاكم وكل هذا جوبه باالذان الصماء رغم توفرهم على 
داخل  عمل  من  سنوات)هناك  مند  مستخدمني  انهم  تثبت  قانونية  وثائق 
الشركة اكثر من 26سنة( كما اصبح يتبادر يف دهن العمال أن هناك تواطؤ 

بني بعض املسؤولني والباطرونا.حسب تصريح العمال. 

اخيرا نعلن للراي احمللي والوطني ما يلي:

ندين بشدة األذان الصماء والتواطؤ املكشوف للمسؤولني مع الباطرونا.

ويف  الشعبية  اجلماهير  نضاالت  مع  مشروط  وال  املبدئي  تضامننا  نعلن 
مقدمتهم مستخدمني/ت وعمال/ت شركة فيداسو بفاس. 

نطالب من جميع القوى احلية والهيئات السياسية التضامن والوقوف مع 
محنة العمال املطرودين. 

السياسية  اداتهم  خلق  والكداح  العمال  جميع  من  نطالب  األخير  ويف 
للتحرر واالنعتاق من االستغالل واالضطهاد.  

عاشت الطبقة العاملة وعموم الكادحني

عمال رشكيت »كرميار« و«كروماسيب« بزانتة ابلدار 
البيضاء

حوالي  عددهم  والبالغ  وكــرومــاســيــب،     كرميار  شركتي  عمال  نظم 
85عامل، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركتني يومه االربعاء 2فبراير2022 
احتجاجا على إغالق الشركة وعدم صرف أجورهم األشهر الثالثة املاضية 

وغياب أي مخاطب بعد إغالق الشركة.

العمال  بعض  وأن  الطرق،  أعمدة  صنع  يف  مختصة  الشركة  فإن  واإلشارة 
يشتغلون فيها ملدد طويلة تصل عند البعض إلى أكثر من 35سنة.

املشكل  حل  إليجاد  للتدخل  زناتة  عمالة  عامل  العمال  راســل  وقــد 
تزداد  فتئت  ما  العمال  وأوضاع  حالها،  على  زالت  ال  االمور  لكن  وإنصافهم، 
تدهورا، وأصبح العديد منهم مشتردا، والبعض اآلخر أصبح مهددا من طرف 
أصبح  البعض  إن  أنها.بل  يظهر  التي  املساكن  أصحاب  طرف  من  أو  اإلبناك 

مهددا يف صحته وحياته بسبب عجزه عن توفير الدواء.
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احتجاجات املواطنني عىل تعسفات السلطة لفرض جواز 
التلقيح

املغرب وخاصة يف اجلنوب واجلنوب  املواطنون يف عدة مناطق من  يعاني 
وبشكل  ترغمهم  التي  احمللية  السلطات  تعسفات  من  البوادي  ويف  الشرقي 
األمر  بلغ  الصحية.وقد  الطوارئ  حالة  مستغلة  اللقاح  اخذ  على  تعسفي 

إلى األسواق  املواطنني  ولوج  إلى ربط  السلطات يف عدة مناطق  ببعض هذه 
التلقيح  جواز  على  بالتوفر  املدعم  الدقيق  من  االستفادة  أو  األسبوعية 
غضب  التعسفات  هذه  أثــارت  والراشدية.وقد  زاكــورة  بإقليم  وقع  ما  مثل 
مثلما  عبراالحتجاجات  لها  واستنكارها  رفضها  عن  عبرت  التي  الساكنة 
أمام  وقفة  الساكنة  نظمت  حيث  الراشدية  بإقليم  بوذنيب  بلدة  يف  حدث 
شرط  أو  قيد  دون  املدعم  الدقيق  توفير  يف  بحقها  مطالبة  الباشوية  مقر 

التوفر على جواز التلقيح.

فئة رجال األمن الخاص فئة تعاين من االستغالل 
املكثف يف غياب ابسط الحقوق

لوزارة  اإلقليمية  باملديرية  بثانوية بن عربي  دخل عامل األمن اخلاص 
التربية الوطنية بسيدي بنور يف إضراب عن الطعام احتجاجا على توقيف 
مناشداته  من  ويأسه  الوسائل  لكافة  استنفاذه  بعد  أشهر   8 منذ  راتبه 
دخله  مصدر  تعد  التي  أجرته  صرف  اجل  من  للتدخل  للمسؤولني  املتكررة 

الوحيد إلعالة أسرته. 

يف  اخلــاص  األمــن  حــراس  ظاهرة  انتشرت  األخيرين  العقدين  فخالل   
املدة.وتشرف  محددة  عقد  عبر  واخلاصة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
املؤسسات  لتلك  عاملة  كيد  احلــراس  هؤالء  توفير  على  الوساطة  شركات 
الذي  الوقت  محدد.ويف  حتمالت  دفتر  إطار  يف  عموالت  مقابل  واملقاوالت 
هؤالء  يف  السمسرة  عبر  طائلة  أرباحا  تلك  الوساطة  شركات  فيه  جتني 
اجلسدية  ــراض  واإلم والفقر  البؤس  سوى  يجنون  ال  العمال  فان  العمال 
والنفسية بسبب االستغالل املكثف الذي ميارس عليهم لساعات طوال تصل 
إلى 12 ساعة يف اليوم يف شروط جد قاسية وبدون عطل وبأجور هزيلة ال 
تتجاوز يف حدها األقصى 2000 درهم شهريا̜ ويف غياب الضمان االجتماعي 
مطرقة  حتت  يظلون  العمال  هؤالء  أن  ذلك  من  الصحية.واألمر  والتغطية 
نقابيا  صفوفهم  تنظيم  يف  فكروا  إذا  أو  األسباب  ألتفه  العمل  من  الطرد 

للدفاع عن حقوقهم.

عقد  على  العمال  هؤالء  توقيع  فرض  إلى  الوساطة  شركات  بعض  وتلجا 
أو تعهد بشروطها

بحقوقهم  املطالبة  وعدم  البشع  الستغاللها  خضوعهم  لضمان  كوسيلة 
الوطني  الصندوق  يف  والتصريح  لألجور  ــى  األدن احلــد  ومنها  القانونية 
للضمان االجتماعي.كما تلجا إلى التخلص منهم مبجرد انتهاء العقدة التي 
جتمعهم بها وتعويضهم بعمال جدد لتبدأ دورة جديدة من القهر الرأسمالي 
األمن  عمال  طرد  منها  كثيرة  ذلك  على  واألمثلة  العمال.  دم  وامتصاص 

اخلاص مبستشفى الفارابي واملركز االستشفائي اجلامعي بوجدة.

ال  اخلاص  األمن  رجال  له  يتعرض  الذي  اجلشع  االستغالل  واقع  هذا  إن 
السلطات  بل  فقط  املشغلة  واملقاوالت  الوساطة  شركات  مسؤوليته  تتحمل 
وسكوتها  تواطئها  بسبب  الشغل  ومندوبيات  واحلكومية  واإلقليمية  احمللية 

وتساهلها مع شركات الوساطة يف خرقها ملدونة الشغل على عالتها.

 نضاالت حركة املعطلني
باملغرب  املعطلني  الشهادات  الوطنية حلملة  يواصل مناضلو/ات اجلمعية 
الشغل  يف  حقهم/ن  اجــل  من  الوطني  التراب  عبر  فــروع  عــدة  يف  نضالهم 
املناضل  إطارهم/ن  مع  احلوار  لباب  املسؤولة  اجلهات  فتح  والتنظيم.وعوض 
واالعتقاالت.ومن  القمع  أسلوب  إلى  دائما  تلجا  ذلك  من  العكس  على  فإنها 
وبن  جرسيف  من  بكل  االحتجاجية  الوقفات  ومنع  قمع  مؤخرا  ذلك  أمثلة 

جرير بتاريخ 23 و24 يناير 2022.

 ضحااي انهتاك الحق يف السكن
*يف إطار دعمها املتواصل لضحايا انتهاك احلق يف السكن أصدرت اللجنة 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  التابعة  والنواحي  ملديونة  احمللية 
سكان  مع  تضامنها  عن  فيه  تعبر   2022 يناير   29 بتاريخ  بيانا  بالبرنوصي 
ثالث  من  أكثر  منذ  يناضلون  الذين  مديونة  بإقليم  باملجاطية  أنعام  إقامة 
منازلهم.وقد  إصالح  وإكمال  وثائقهم  كافة  من  متكينهم  اجل  من  سنوات 
دخلوا يف اعتصام مفتوح منذ ثمانية أشهر.وعوض إنصافهم قامت السلطات 
الذي  الربيعي  محمد  كالسيد  منهم  العديد  واعتقال  بقمعهم  املخزنية 
بسجن  إيداعه  ومت  امللكي  الدرك  طرف  من   2022 يناير   20 بتاريخ  اعتقل 

عكاشة ليتابع يف حالة اعتقال.

السيد  اعتقال  هــذا  ضد  احتجاجية  وقفة  تنظيم  السكان  قــرر  وقــد 
الربيعي واملطالبة بإطالق سرحه يوم 7 فبراير 2022 أمام احملكمة الزجرية 
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بعني السبع. 

إطار  يف  السكن  من  استفادوا  الذين  السكان̜  هؤالء  فان  البيان  وحسب 
املركبة من سكان سيدي عثمان̜  دخلوا منازلهم وهي  برنامج تكميلي لألسر 
االجناز  يف  العقاري  املنعش  تأخر   بسبب  انتظار  طول  بعد  االجناز  طور  يف 

للمشروع. الكامل 

*كما أصدرت اللجنة بيانا يف 2 فبراير 2022 تتضامن فيه مع مجموعة 
من سكان دوار احميمير بإقليم مديونة من اجل حقهم يف االستفادة الكاملة 

من احلق يف السكن كباقي السكان̜

يف اطار برنامج ساكني دور الصفيح̜ محملة السلطات احمللية مسؤولية أي 
تالعب أو خروقات قد تشوب عملية االستفادة.

ويعاني هؤالء السكان من احلرمان من السكن الالئق وما يخلفه من اضرار 
منذ 2017.  

األمنية̜  لألجهزة  ملختلف  كثيف  إنــزال  حتت  احمللية̜  السلطات  *قامت 
تشريد  إلى  أدى  مما  بسال  ناحية  الصفيحي  لبراهمة  دوار  مساكن  بهدم 
إلى  اضطرت  أو  مأوى  بدون  الشارع  يف  نفسه  معظمها   وجد  التي  الساكنة 
التكدس يف  غرف ضيقة ومساكن مكتراة مما أثار االحتجاجات وخاصة من 
طرف املقصيني من اإلحصاء والذين يقدرون بحوالي 600 حسب تصريحات 

املتضررين.

كافة  بأسفي  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  اجلمعية  ــرع  ف مكتب  *دعـــا 
بأسفي  االبتدائية  احملكمة  أمام  احلضور  إلى  واملتعاطفني/ات  املناضلني/ات  
الرفيقة  احلقوقية  املناضلة  مع  للتضامن   2022 يناير   25 الثالثاء  يوم 
تتم  التي  الالئق  غير  السكن  ضحايا  وجلنة  اجلمعية  عضوة  بنباري  نعيمة 
متابعتها قضائيا بناء على شكاية من طرف احد عناصر الشرطة باملقاطعة 

التي تتبع لها سكنى الرفيقة نعيمة.  

 ساكنة القليعة بعمالة انزكان ايت ملول تحتج 
عىل الحرمان املاء الصالح للرشب

الصالح  املــاء  قطع  من  ملول  ايت  انزكان  بعمالة  القليعة  ساكنة  تعاني 
من  اليومية  معاناتها  عمق  مما  السنة  من  يقرب  ملا  منازلها  عن  للشرب 
حرمانها من هذه املادة احليوية يف االستعمال اليومي وخاصة يف ظل جائحة 
املتكررة  وعودها  رغم  املشكل  حلل  املسؤولة  اجلهات  تتدخل  أن  دون  كورونا، 

املتضررين/ات. لتنسيقية 

أمام  باعتصام  ابتدأ  تصاعديا  نضاليا  برنامجا  التنسيقة  سطرت  وقد 
مقر باشوية القليعة يوم األحد 16 يناير 2022 ثم اعتصام يومي اخلميس 

واجلمعة 27 و28 يناير 2022 أمام مقر الباشوية أيضا.

وكرد فعل على نضاالت تنسيقية املتضررين/ات أصدرت السلطة احمللية 
قرارا تعسفيا يقضي مبنع الساكنة من االعتصام يومي 27 و28 يناير 2022 
الذرائع  العام.وهي  بالنظام  واإلخــالل  املسبق  التصريح  عدم  ذريعة  حتت 
التي تلجا لها السلطات املخزنية دائما لقمع ومنع حرية التظاهر والتعبير.

ملف ضحااي جمعية القصور الكلوي بخنيفرة
اجلمعية  فرع  تبناها  التي  امللفات  من  الكلوي  القصور  ضحايا  ملف  يعد 
مست  التي  اخلطيرة  لالنتهاكات  نظرا  بخنيفرة̜  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
الفساد  بسبب  بعضهم  وفاة  إلى  وأدت  صحتهم  على  وأثرت  الضحايا  هؤالء 

باألدلة  واملوثق  اجلمعية  هذه  تسيير  عن  املسؤولني  وسط  يف  املستشري 
يف  العامة  النيابة  طرف  من  بعضهم  ومتابعة  اعتقال  أثبته  ما  وهو  الدامغة 

حالة اعتقال.  

 وقد كلف هذا امللف فرع اجلمعية يف شخص الرفيق كبير قاشا الكثير من 
الضرائب املوجعة من حصار ومتابعة قضائية بناء على شكايات كيدية من 

طرف مكتب جمعية القصور الكلوي. ال زالت أطوارها جارية

جسيمة،  قانونية  و  أخالقية  مسؤولية  الصحة  وزارة  فيه  تتحمل  ملف 
باملندوب  االتصال  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  ربط  فقد 
مسؤول  إدانــة  مشترطا  التعاون  رفض  الشأن،  بهذا  الصحة  لــوزارة  السابق 

سابق جلمعية القصور الكلوي، قبل أن يتهرب نهائيا من امللف.

أما الباشا السابق فقد تعامل مع فرع اجلمعية بحذر شديد مؤكدا وجود 
شكاية  يقدم  أن  قبل  منهم،  االقتراب  يستطيع  لن  امللف  هذا  يف  أشخاص 
مدينة  تعريض  و  الكلوي  القصور  مرضى  حتريض  بتهمة  قاشا  الرفيق  ضد 

خنيفرة خلطر انتشار كوفيد..

أطر طبية أخرى و مستخدمون من املركز قدموا للمكتب الفرع معطيات 
بأمانة  معه  تعامل  ما  وهو  أسمائهم،  عن  الكشف  عدم  منه  طلبوا  و  ثمينة 

تامة ومبا يلزمه الضمير يف عدم الكشف عن املصادر.

و  الكلى،  آلة غسل  إلى  بآلة خارج اجلسم  و يضخ ب  مرضى يسحب دمهم 
و  دمهم،  من  التخلص  فيتم  آخر،  بجهاز  جهاز  استبدال  منهم  يطلب  أحيانا 

جلهم يعاني فقر الدم املزمن.

حضر  قد  و  حقيقي،  تعطل  حالة  يف  كانا  التصفية  أجهزة  من  جهازان 
السابق̜  الباشا  مبعية  املركز  مبقر  اجتماع  بعد  الفرع،  مكتب  عن  ممثلون 
بوجه  فخرج  احلصة،  وسط  املرضى  ألحد  التصفية  جهاز  توقف  حلظة 
رحيال  متوسال  و  للموت  مستسلما  باألحياء،  يربطه  ما  لكل  مفتقد  شاحب 

ينهي أمله و هو لم يتجاوز عقده الثاني إال بسنوات.

الفوسفور  الرتفاع  دوما  تشير  التحاليل  و  األملنيوم،  بفعل  مسودة  وجوه 
كل  و  لتصفية،  حاجة  يف  التصفية  أن  يعني  الدم،  يف   PTHو البوتاسيوم  و 
كانوا  قد  و  املقابل،  لدفع  مالبسه  بيع  منه  يطلب  إضافية  بحصة  طالب  من 
هذا  نقول  كنا  للمركز،  الصحة  وزارة  متنحها  أدويــة  ثمن  أيضا  يدفعون 

للمسؤولني و نطالبهم بفتح حتقيق و ترتيب املسؤوليات، و لكن بال جدوى.

يكون  و  الغذائية،  العناصر  من  مجموعة  اجلسم  يفقد  التصفية  أثناء 
يقدم  املركز  أن  إال  الفيتامينات  مكمالت  استعمال  الضروري  من  بالتالي 
للمرضى قنينة ))رايبي(( و خبزة حافية يابسة بحجم درهم.إنها فضيحة 

كبرى.

درهم،   1000 تتجاوز  ال  بأجرة  و  بالستيكي  بحذاء  املركز  ولج  مستخدم 
توفيره  وزارة  أي  يف  موظف  ألي  ميكن  ال  ما  ميلك  القذرة  بقدرته  فأصبح 
هؤالء  جلود  من  عجالتها  مطاط  سيارة،  يركب  العمل،  من  سنة   40 طيلة 
يربط  كان  باالعتقال،  بالتهديد  فيغاثون  يستغيثون  و  يئنون  كانوا  الذين 

اتصاالته أمام سمعهم و أبصارهم ليؤكد لهم بأنه يف منأى من كل مساءلة 

وجبر  الضحايا  إيذاء  عن  املسؤولني  كل  محاسبة  عبر  متر  امللف  معاجلة 
األضرار التي حلقت بهم وتوفير كل الشروط املناسبة والدائمة لعالجهم. 
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فريوس كوروان: منظمة الصحة العاملية تؤكد وجود عقار 

أوميكرون يف 57 دولة 
منذ أن مت اكتشافه ألول مرة يف جنوب إفريقيا قبل عشرة أسابيع ، استمر 
الصحة  منظمة  أعلنت  الفرعية.  املتغيرات  ومعه  االنتشار  يف   Omicron

العاملية يوم الثالثاء أن أحدها مت اكتشافه يف 57 دولة.

يف نشرتها الوبائية األسبوعية ، أوضحت منظمة الصحة العاملية أن متغير 
الفيروسات  عينات  جميع  من   ٪  93 من  أكثر  ميثل  الــذي   ،  Omicron
املتغيرات  من  العديد  لديه   ، املاضي  الشهر  خالل  جمعها  مت  التي  التاجية 
الفرعية: BA.1 ، BA.1.1 ، BA.2 و BA.3 . ال يزال األولني يشكالن أكثر من 
 GISAID التي مت حتميلها على قاعدة بيانات Omicron 96 من سالسل٪

العاملية.

 ،  BA.2 على  تنطوي  التي  احلاالت  عدد  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  ولكن 
والتي حتتوي على العديد من الطفرات املختلفة عن النسخة األصلية ، وال 
ضرورًيا  يعد  والذي  الفيروس  سطح  مييز  الذي  الشائك  البروتني  على  سيما 
لدخول اخلاليا البشرية. تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن »التسلسالت 
 ، اآلن«  حتى  دولــة   57 قبل  من   GISAID إلــى  تقدميها  مت   BA.2 املعينة 
مضيفة أن هذا البديل يف بعض البلدان ميثل اآلن أكثر من نصف تسلسالت 

Omicron التي مت جمعها.

دراسات أخرى

عن  القليل  يعرفون  يــزالــون  ال  العلماء  أن  إلــى  كذلك  املنظمة  تشير 
حول  دراســـات  ــراء  إج طلبت  لذلك  الفرعية.  املتغيرات  بني  االختالفات 
على  وقدرته  لالنتقال  بقابليته  يتعلق  فيما  سيما  ال   ، الفيروس  خصائص 

اإلفالت من احلماية املناعية ومدى ضراوتها.

أكثر  معدي   BA.2 أن  إلى  بالفعل  احلديثة  الدراسات  من  العديد  أشارت 
إحدى   ، كيركوف  فان  ماريا  أوضحت   ، جانبها  من  األصلي.   Omicron من 
اخلبراء البارزين يف منظمة الصحة العاملية بشأن CovId-19 ، يوم الثالثاء 
أن املعلومات عن البديل كانت محدودة ، لكن بعض البيانات األولية أشارت إلى 
BA. .1 ». يتسبب  BA.2 شهدت »زيادة طفيفة يف معدل النمو مقارنة بـ  أن 
Omicron عموًما يف أمراض أقل خطورة من املتغيرات السابقة للفيروس 
التاجي ، ووفًقا ملاريا فان كيركوف ، ال يوجد دليل حتى اآلن على أن البديل 

الفرعي BA.2 أكثر خطورة.

تعترب منظمة الصحة العاملية أنه من »السابق ألوانه« 
Covid-19 إعالن النرص« عىل«

السابق  أنه من  الثالثاء من  العاملية يوم  الصحة  العام ملنظمة  املدير  حذر 
ألوانه أن تدعي الدول االنتصار على CovId-19 أو التخلي عن محاوالتها 

لوقف انتقال الفيروس.

يف مواجهة CovId-19 ، ال تعلن النصر مبكًرا. حذر املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية )WHo( يوم الثالثاء 1 فبراير من أنه »من السابق ألوانه على 
 TedrOS لـ  CovId-19. وفًقا  أي دولة« إعالن النصر يف مواجهة جائحة 
عن  التخلي  أيًضا  ألوانــه  السابق  من   ،  AdhAnom Ghebreyesus
من  العديد  جتتاح  بينما   ، الفيروس  انتقال  وقف  إلى  تهدف  التي  التدابير 

.Omicron البلدان موجة بسبب متغير

تزايد  من  قلق  صحفي  مؤمتر  يف  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  وقــال 
الوفيات يف معظم أنحاء العالم »من السابق ألوانه أن تستسلم أي دولة أو تعلن 

النصر«.

وتأتي دعوته للحذر يف الوقت الذي تفكر فيه بعض الدول يف العودة إلى 
احلياة من قبل. حتى أن الدمنارك اتخذت هذه اخلطوة يوم الثالثاء ، على 
الرغم من املستوى القياسي حلاالت CovId-19 ، معتبرة نفسها قادرة على 
.Omicron القيام بذلك بفضل تغطية التطعيم العالية وقلة شدة متغير

قال مدير الطوارئ يف منظمة الصحة العاملية ، مايكل رايان ، إنه يخشى 
أن ترغب بعض الدول - بسبب الضغط السياسي - يف محاكاة احلكومات التي 

تخفف بالفعل اإلجراءات ، دون النظر يف وضعهم الصحي والتغطية.

يف   -19 كوفيد  جائحة  إدارة  عن  املسؤولة   ، كيركوف  فان  ماريا  حــذرت 
منظمة الصحة العاملية ، من التخفيف السريع لإلجراءات. وقالت »نحث على 

توخي احلذر ألن العديد من الدول لم تصل بعد إلى ذروة أوميكرون. العديد 
من الدول لديها مستويات منخفضة من تغطية التطعيم«.

من  املزيد  يعني  العدوى  انتقال  من  »املزيد  بأن  تيدروس  الدكتور  وذّكــر 
فان  ملاريا  بالنسبة  فشيًئا«  »شيًئا  اإلجراءات«  »رفع  يتم  أن  يجب  الوفيات«. 

كيركوف ، »هذا ليس الوقت املناسب إلطالق سراح كل شيء دفعة واحدة«.

»نوصي دائًما باحلذر )...( مبا يف ذلك يف رفع هذه اإلجراءات التي يجب أن 
تتم ببطء وثبات ، شيًئا فشيًئا. ألن هذا الفيروس ديناميكي للغاية وال يزال 

لدينا الكثير لنتعلمه منه« ، أكدت كذلك .

منذ أن مت حتديد متغير Omicron ألول مرة قبل عشرة أسابيع فقط ، 
مت اإلبالغ عن ما يقرب من 90 مليون حالة إلى منظمة الصحة العاملية.

قال رئيس منظمة الصحة العاملية: »نحن قلقون من أن السرد قد ترسخ يف 
وشدة   ، العالية  أوميكرون  انتقال  وقابلية  اللقاحات  بسبب  أنه  البلدان  بعض 
عن  يكون  ما  أبعد  هذا  شيء  ال  ممكًنا.  العدوى  انتقال  منع  يكون  لن   ، أقل 

احلقيقة«. .

بالنسبة للدكتور تيدروس ، »هذا الفيروس خطير«. رسالة أنه لم يتوقف 
.Omicron عن التكرار منذ ظهور متغير

وقال »نحن ال نطلب من أي دولة إعادة اإلغالق. لكننا ندعو جميع الدول 
إلى حماية شعوبها باستخدام جميع األدوات املتاحة ، وليس فقط اللقاحات«.

وقال إن الفيروس سيستمر يف التطور ، ودعا البلدان إلى مواصلة االختبار 
ال  كنا  إذا  الفيروس  هذا  محاربة  ميكننا  »ال  وتسلسله:  الفيروس  ومراقبة 
نعرف ماذا يفعل«.كما شعر أنه إذا استمر الفيروس يف التطور ، »فقد حتتاج 

اللقاحات إلى التطور أيضا«.
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 80٪ مرض فريوس كوروان. املغرب: تطعمي فعال بنسبة 

-19 ضد كوفيد 

أن  تعلن  للتحصني   والعلمية  الفنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
بالفيروس  التلوث  من  كبيرة  نسبة  من  يقي  اللقاح  أن  تضمن  توصياتها 

التاجي.

وهي االستنتاجات التي بينت أن التطعيم ضد كوفيد 19- أثبت فعاليته 
ومن  السن  بكبار  يتعلق  فيما  خاصة   ، املرض  بآثار  يتعلق  فيما   80٪ بنسبة 

يعانون من أمراض مزمنة.

كبيرة  شريحة  أن  حتديد  إلى  والعلمية  الفنية  اللجنة  عضو  أشار  كما 
من األشخاص غير امللقحني يتعرضون ملخاطر كبيرة بسبب آثار الفيروس ، 
مع التأكيد على تسجيل احلاالت احلرجة بني غير امللقحني وأيًضا. من بني 

الثالثة من لقاح فيروس كورونا. الذين لم يتلقوا اجلرعة 

 7 19-: سيعيد املغرب فتح مجاله الجوي يف  كوفيد 
فرباير بعد أكرث من هشرين من إغالقه

7 فبراير ، إعادة فتح املجال اجلوي  قررت احلكومة املغربية ، اعتبارا من 
للبالد أمام الرحالت اجلوية املغادرة والقادمة من املغرب.

الذين  واملغاربة  املفلس  السياحة  قطاع  من  لضغوط  السلطات  تتعرض  و 
 2021 نونبر   29 منذ  احلدود  إغالق  بسبب  اخلارج  يف  السبل  بهم  تقطعت 

.sARs-Cov-2 Omicron بسبب تفشي فيروس 

املتعلقة  القانونية  لألحكام  وفقا  يأتي  القرار  »هذا  أن  احلكومة  وتعلن 
والفنية  العلمية  اللجنة  توصيات  وبعد  الصحية  الطوارئ  حالة  بــإدارة 
هذا  تنفيذ  أنه«لدعم  أضافت  املغرب«.  يف  الوبائي  الوضع  لتطور  ومراعاة 
القرار ، تدرس جلنة فنية حاليا اإلجراءات التي سيتم اعتمادها يف املراكز 
عنها  اإلعــالن  سيتم  والتي   ، للمسافرين  املطلوبة  والشروط  احلدودية 

الحقا«.

السياحة  عن  املسؤول  املنتدب  الوزير   ، لوموين  بابتيست  جــان  قــال 

لشركات  جيدة  أخبار  »هذه   ، واملتوسطة  الصغيرة  الفرنسية  والشركات 
يختار  عندما  وجهات   3 أفضل  يف  تقليديا  املغرب  ألن   ، الفرنسية  السفر 

اخلارج«. إلى  السفر  الفرنسيون 

لقاحات مصنع 

األسبوع  خالل   Omicron مبتغير  التلوث  ذروة  إلى  الوصول  مت  إذا 
املمتد من 17 إلى 23 يناير ، وفًقا لوزارة الصحة املغربية ،لدى  فإن السلطات 

مع ذلك تشعر بالقلق إزاء زيادة احلاالت يف العناية املركزة.

36 مليون نسمة يعتمد على حملة التطعيم و  البالغ عدد سكانه  املغرب 
جرعة  شخص  مليون   23 من  أكثر  تلقى  الوباء:  لوقف  الوطني«  »التضامن 
مليون   30 حوالي  أو   ، السكان  من   80٪ حتصني  هو  السلطات  هدف  ثانية. 

.PfizeR-BionTech و sinoPhArm شخص ، بلقاحات 

 ،  -19 كوفيد  لفيروس  مضاد  لقاح  مصنع  بناء  موقع  افتتاح  مت  قد  و 
مبنطقة  بنسليمان  يف   ، املقبل  يوليو  يف  اإلنتاج  يبدأ  أن  املقرر  من  والذي 

االقتصادية. العاصمة  البيضاء  الدار 

حيث سُيخصص هذا املصنع املسمى »sensyo PhArmateCh« لـ 
أخرى«  ولقاحات   CovId-19 لفيروس  املضادة  اللقاحات  حقنة  »تصنيع 
اإلجمالية  اإلنتاجية  طاقتها  ستصل  صناعية  خطوط  »ثالثة  له  وسيكون 
2024 »، وجتذر اإلشارة  إن هذه الشركة بالشراكة  إلى 116 مليون وحدة يف 
للمغرب  الذاتي  االكتفاء  »ستضمن  السويدية   recIPhArm شركة  مع 

اللقاحات«. من 

الفعالة  »املادة   ،  2025 و   2022 عامي  بني   ، تصنيع  يف  الهدف  يتجلى  و 
ألكثر من عشرين لقاحًا ومنتجات عالج حيوي ، مبا يف ذلك ثالثة لقاحات 
من  وأكثر  املغرب  احتياجات  من   70٪ من  أكثر  تغطي   ، كورونا  فيروس  ضد 

٪60 من تلك املنتجات. وأفادت الوكالة أن »أفريقيا«.

 sinoPhArm اللقاح الصيني  إنتاج جرعات من  بدأ املغرب بالفعل يف 
)أكثر من ثالثة ماليني كل شهر(. ومن املتوقع أن يصل هذا اإلنتاج الشهري 
إلى خمسة ماليني جرعة اعتباًرا من الشهر املقبل وأكثر من عشرين مليوًنا 

.2022 بنهاية عام 
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
حزب  مع  يتضامن  اإلنسان  لحقوق  املغريب  االئتالف 

الدميقراطي الهنج 

بيانا   2022 يناير   31 بتاريخ  اإلنسان  حلقوق  املغربي  االئتالف  اصدر 
عقد  من  منع  الذي  الدميقراطي  النهج  حزب  مع  تضامنه  عن  فيه  يعبر 
 2022 يناير   28-29-30 ايام  مقررا  كان  الذي  اخلامس  الوطني  مؤمتره 
للممارسات  إدانته  وعن   ̜ والتضييق  للمنع  تتعرض  التي  القوى  كل  ومع   ̜
للدولة  املخالفة  اآلراء  على  اإلجهاز  حتاول  التي  للسلطات  التعسفية 
حق  مصادرة  االئتالف  املجتمع.واعتبر  وسط  الواحد  الــرأي  وتسييد 
دستور  يضمنه  ما  مع  يتناقض  مؤمتره  عقد  يف  الدميقراطي  النهج 
والقانون  األساسية  واحلقوق  باحلريات  املتعلق  الثاني  الباب  يف   2011
بحقوق  املتعلقة  الدولية  املغرب  التزامات  ومع  العامة  للحريات  املنظم 
املعارضة  القوى  كل  أفــواه  تكميم  محاوالت  استمرار  مسجال   ̜ اإلنسان 
احترام  عن  بعيدة  تزال  ال  والتي  املغربية  للدولة  العمومية  للسياسات 

احتقانا.  إال  األوضاع  تزيد  لن  والتي  والقانون  احلق 

الدميقراطي  الهنج  مناضل  ضد  كيدية  شكاية 
سعيد محمد  الرفيق  ابلعرائش 

السكرتارية  عضو  سعيد  محمد  الرفيق  العمالي  املناضل  استدعاء  مت 
الضابطة  طــرف  مــن  الــدميــقــراطــي  للنهج  العمالي  للقطاع  الوطنية 
بناء   2022 يناير   20 اخلميس  يوم  إليه  لالستماع  بالعرائش  القضائية 
التي  بالعرائش  لألحذية  األملانية  الشركة  طرف  من  كيدية  شكاية  على 
ودفاعه  النقابي  نشاطه  بسبب  منها  طرده  ومت  سابقا  بها  يشتغل  كان 

العمال/ات. مصالح  عن 

يناير   20 بتاريخ  بيانا  الدميقراطي  للنهج  العمالي  القطاع  اصدر  وقد 
الطبقي  التحالف  فه  ويدين  سعيد  الرفيق  مع  تضامنه  فيه  يعلن   2022
مصالح  ضد  املغربية  الدولة  مع  االستغاللية  وشركاتها  االمبريالية  بني 
والتضامن  التحالف  إلى  األخيرة  هذه  داعيا  املغربية  العاملة  الطبقة 
يف  واالنخراط  الطبقي  التحالف  هذا  وجه  يف  احلازم  الوقوف  اجل  من 

املستقل. السياسي  حزبها  تأسيس 

االعتقال  ضحية  متغارت  ايت  ابراهمي  السيد  وفاة 
ازيالل التعسفي/اقلمي 

جماعة  من  تسعيني  شيخ  وهــو  متغارت̜  ايــت  ابراهيم  السيد  تــويف 
أن  بعد  مراكش  مستشفيات  بأحد  ازيــالل̜  بلقليم  نومرصيد«  »تامدا 
له  تعرض  الــذي  التعسفي  االعتقال  نتيجة  الصحية  حالته  ســاءت 
مراعاة  دون   ، املؤقت  السراح  منحه  قبل  احلبس  يف  يوما   15 وقضاءه 
أراد  التي  قبيلته  وارض  أرضــه  عن  دفاعا  الصحية  ولوضعيته  لسنه 

عليها. االستحواذ  املنطقة  يف  املعروفني  العقارية   املافيا  عناصر  احد 

يف  الحق  اجل  من  خنيفرة  إىل  حقوقية  قافلة 
السلمي التظاهر 

ووقف  السلمي  التظاهر  يف  احلــق  عن  الــدفــاع  اجــل  شعار«من  حتت 
اإلنسان«  حقوق  عن  واملدافعني  املدافعات  ضد  واملضايقات  املتابعات 
بني  بجهة  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  للجمعية  اجلــهــوي  املكتب  دعــا 
ووطنيا  جهويا  اجلمعية  مناضالت/لي  كافة  له̜  نداء  يف  خنيفرة̜  مالل 
الوطنية  القافلة  يف  املشاركة  إلى  التقدمية  الدميقراطية  القوى  وكل 
يوم  بخنيفرة  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  مع  للتضامن 
ابوالقاسم  ثانوية  بساحة  صباحا   11 الساعة  على  فبراير   6 األحــد 
ومتابعات  تضييق  مــن  الــفــرع  أعــضــاء  لــه  يتعرض  مــا  على  لالحتجاج 
مدينة  يف  السلمي  التظاهر  أشكال  من  شكل  وألي  للوقفات  وقمع  ومنع 

. ة خنيفر

وحظر  لقمع  ومختبرا  منوذجا  أصبح  خنيفرة  إقليم  فــان  لإلشارة 
املناضلني  ومــحــاكــمــة  ومــتــابــعــة  واعــتــقــال  التعبير  وحــريــة  الــتــظــاهــر 
واملــدونــني. والصحفيني  االجتماعي  الــتــواصــل  ونشطاء  احلقوقيني 
الرئيس  املسلم  الكرمي  عبد  كمحاكمة  احلاالت  بعض  إلى  اإلشارة  وتكفي 
الفقيد  والنقابي  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  السابق 
اهانة  تهمة   ( اوفــريــد  وسعيد  التشهير(  تهمة  اإلبراهيمي)  جمال 
ورموزها  اململكة   علم  إهانة  على  التحريض  بــودا)  وغسان   ) موظف 
عموميني(  موظفني  إهانة  )تهمة  فــالت  وياسني  الترابية(  والــوحــدة 
حول  منشور  )بسبب  ملرابطي  وحلسن  محمد  وشجيع  محمد  وبــوزرو 
حول  )تدوينة  الصبري  اإللــه  عبد  والتلميذ  الغذائية(  املساعدات 
جمعية  ضــحــايــا  )مــلــف  وكــبــيــرقــاشــا   ) الــغــذائــيــة  املــســاعــدات  تــوزيــع 

طويلة.   والالئحة  الدياليز( 

من  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  فرع  حرمان   
القانوين اإليداع  وصل 

املتعلق  القانوني  امللف  تسلم  الرباط  بوالية  اجلمعيات  قسم  رفض 
بتاريخ  بالرباط  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  بتجديد 
بتاريخ  له  بيان  يف  الفرع  مكتب  اعتبره  الذي  األمر  وهو   .2022 يناير   5
ووالية  الداخلية  لــوزارة  ومتعجرفا  ــا  الاداري إجــراء    2022 يناير   21
اإليداع  وصل  على  باحلصول  قانونا  املكفول  بحقه  متمسكا  الرباط̜ 
املسؤولة  اجلهات  مبراسلة  الفرع  مكتب  قام  السياق  هذا  ويف  القانوني. 

الداخلية. ووزارة  احلكومة  رئاسة  مقدمتها  ويف 

املغربية  للجمعية  واجلهوية  احمللية  الــفــروع  من   88 فــان  للتذكير 
من  القانونية  ملفاتها  ــداع  إي ــوالت  وص من  محرومة  اإلنــســان  حلقوق 
هذا  الــوطــنــي.ويــنــدرج  الصعيد  على  للجمعية   98 الــفــروع  مجموع 
العامة  احلريات  على  املمنهج  والهجوم  القمع  سياسة  إطار  يف  احلرمان 
الهيئات  ضد  والتعبير  التنظيم  حرية  ومنها  املخزنية  الدولة  طرف  من 

الدولة. لسياسة  املعارضة  املناضلة 
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
فيسبويك  انشط  عىل  الحكم 

جلماعة  الــعــام  ــني  األم جنــل  عــبــادي  يــاســر  الــشــاب  على  احلــكــم  مت 
قدرها  وغرامة  التنفيذ  موقوفة  حبسا  أشهر   6 ب واإلحسان  العدل 
 2022 يناير   24 بتاريخ   بسال  االبتدائية  احملكمة  طرف  من  درهم   500
على  تدوينة  بسبب  وذلك  جلسة̜   13 بلغت  اجللسات  من  سلسلة  بعد 
السلطوية  السلوكات  فيها  انتقد  الفيسبوك  يف  الشخصية  صفحته 

الصحي. احلجر  فترة  يف  األمنية  لألجهزة 

ابلناظور العالوي  يوسف  املناضل  اعتقال 

الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية  الناظور  لفرع  بيان  حسب 
فرع  مناضل  اعتقال  مت   2022 يناير   25 يف  مــؤرخ  باملغرب  املعطلني 
على  بالناظور  القاعديني  الطلبة  وفصيل  بسلوان  الوطنية  اجلمعية 

الوطنية. واجلمعية  الطالبية  احلركة  يف  النضالي  نشاطه  خلفية 

االعتقال  هذا  مدينا  يوسف  الرفيق  مع  تضامه  عن  الفرع  عبر  وقد 
املناضلني  ضد  التعسفية  االعتقاالت  ضمن  يندرج  الــذي  التعسفي 

البيان.  حسب  املناضلة  اإلطارات  جميع  يف  الشرفاء 

ابلتصفية  للهتديد  اهللا  عبد  زهري  الصحفي  تعرض 
واالغتصاب الجسدية 

تهديدا   2022 يناير   22 السبت  يوم  اهلل   عبد  زهير  الصحفي  تلقى 
فتحت  هاتفية.وقد  مكاملة  عبر  واالغتصاب  اجلسدية  بالتصفية 
بناء  العامة  النيابة  من  بأمر  املوضوع  يف  حتقيقا  القضائية  الضابطة 

الضحية. بها  تقدم  شكاية  على 

له  تتعرض  الذي  والتضييق  القمع  إطار   يف  التهديد  هذا  ويندرج 
السلطة  طرف  من  سواء  اإلعالمي  بدورها  القيام  من  ملنعها  الصحافة 

واملؤسسات. اوالهيئات  األفراد  أو 

ستيتو وعماد  الرايض  عرم  الصحفي  محاكمة 

جلسة  أخـــرى  ــرة  م الــبــيــضــاء  ــدار  ــال ب االســتــئــنــاف  محكمة  أجــلــت   

سنوات  بست  ابتدائا  عليه  احملكوم  الراضي  عمر  الصحفي  محاكمة  
جلسة  إلى  سراح  حالة  يف  املتابع  ستيتو  عماد  الصحفي  نافذو  حبسا 
األولية  والطلبات  الشكلية  الدفوعات  الستكمال   2022 فبراير   3

. ع فا للد

ابشا  طرف  من  السلطة  استعمال  يف  شطط        
و صفر

 25 بتاريخ  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  مكتب  اصــدر 
الترهيب  أســلــوب  فــيــه  يــديــن  الــعــام  ــرأي  الـ ــى  إل بــيــانــا   2022 يــنــايــر 
ورفضه  ب.ف  السيدة  ضد  صفرو  مدينة  باشا  مارسه  الذي  والتخويف 
بكتابة  ذلك  يف  ومساومتها  العوز  شهادة  هي  إداريــة  وثيقة  تسليمها 
املغربية  اجلمعية  من  خالله  من  تتبرأ  بتصريح  واإلدالء  شخصي  بيان 

بشان  ومناضليها  اإلنسان  حلقوق 

ضد  بالتحريض  واتهامهم  السكن  يف  باحلق  املتعلق  عائلتها  ملف 
لها. واإلساءة  الدولة  مؤسسات 

العدالة من  الهارب  الكوييت  البيدوفيل  محاكمة 

جلسة  إلى  الكويتي  البدوفيل  محاكمة  جلسة  تأجيل   17 للمرة  مت 
االبتدائية  باحملكمة  اجلنائية  الغرفة  قرار  على  بناء   2022 فبراير   03
الكويتي  البدوفيل  حضور  عدم  بسبب   2022 يناير   25 بتاريخ  مبراكش 
املغرب  سفارة  طريق  عن  املتكرر  استدعاءه  رغم  القضاء  أمام  للمثول 

الكويت. يف 

باغتصاب  إلى  البيدوفيل  هذا  قيام  إلى  تعود  القضية  فان  وللتذكير 
ومتابعته  وعوض   .2019 يوليوز  شهر  يف   2005 مواليد  من  قاصر  طفلة 
يناير   28 يــوم  االستئناف  محكمة  قــررت  اعتقال  حالة  يف  قضائيا 
القضائية  للمراقبة  إخضاعه  دون  املؤقت  بالسراح  متتيعه   2020
إلى  تهريبه  من  مكن  مما  وجهه  يف  احلدود  وإغالق  سفره  جواز  وسحب 
املغربية  اجلمعية  فرع  حمل  العقاب.وقد  من  واإلفالت  احلدود  خارج 
مدن̜ي  كطرف  امللف  يتابع  الــذي  مبــراكــش،  باملنارة  اإلنــســان  حلقوق 
يف  العقاب  من  اإلفالت  تكريس  يف  املسؤولية  املغربية  والدولة  القضاء 

االغتصاب.     جرائم 

جنوب  إفريقيا  من  مهاجرين  أطفال  ثالثة  وفاة 
ء  لصحرا ا

 25 بتاريخ  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  الناظور  فرع  اصدر 
ثالثة  وفــاة  بفاجعة  فيه  يخبر  العام  الــرأي  إلــى  بيانا   2022 يناير 
 7 عن  أعمارهم  تقل  الصحراء  جنوب  منطقة  من  املهاجرين  من  أطفال 
بغابة  أمهم  رفقة  فيه  يعيشون  بالستيكي  مأوى  داخل  احتراقا  سنوات 
2022.وتوفيت  يناير   24 االثنني  يوم  الناظور  غرب  شمال  غوروغو 
متأثرة  الناظور  مستشفيات  بأحد  يناير   30 األحد  يوم  أيضا  أمهم 
يف  املهاجرين  معاناة  أن  إلى  الفرع  لها.ويشير  تعرضت  التي  باحلروق 
بسبب  للتدفئة  النيران  إشعال  إلــى  يعمدون  جتعلهم  الشتاء  فصل 
هــؤالء  يعيشها  الــتــي  األوضـــاع  خــطــورة  مــن  مــحــذرا  ــارس  ــق ال الــبــرد 
يف  السلطات  متادي  بسبب  سنوات  منذ  الناظور  غابات  يف  املهاجرين 
ال  حتى  أمامهم  العراقيل  شتى  ووضــع  السكن  يف  احلــق  من  حرمانهم 
يف  املهاجرين  بباقي  أسوة  الناظور  بإحياء  مساكن  كراء  من  يتمكنوا 

األخرى. املغربية  املدن 


