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فبراير   20 األحـــد  ــوم  ي حتــل 
عشر  ــة  ــادي احل ــرى  ــذك ال  2022
فــبــرايــر   20 حــركــة  النـــطـــاق 

املجيدة.

ونحن كقوى وفعاليات مناضلة، 
واالجتاهات،   املواقع  مختلف  ومن 
فليس  الــذكــرى  هـــذه  نخلد  إذ 
اساسا  بــل  فقط  الــذكــرى  بهدف 
ــا  ــه مـــن اجـــل اســتــحــضــار دالالت
ــا الــغــنــيــة لــبــنــاء رؤيــة  ــهـ ودروسـ
الشعبي  لــلــنــضــال  مستقبلية 
جتارب  ومعيقات  هفوات  يتجاوز 
خاضها  التي  والنضال  املقاومة 
الشعب املغربي حلد اآلن من اجل 
الدميقراطية  وحتقيق  حتـــرره 
النظام  أنــقــاض  على  احلقيقية 
املخزني االستبدادي خادم الكتلة 

الطبقية السائدة واالمبريالية.

ولـــــعـــــل مــــــن ابــــــــــرز هــــذه 
 20 ــة  ــركـ حـ أن  هـــي  الـــــــدروس 
وحــدويــا  ــاءا  ــ وع شكلت  فــبــرايــر 
املناضلة  ــوى  ــق ال فــيــه  انــصــهــرت 
للنظام،مبرجعياتها  واملــعــارضــة 
اإليـــديـــولـــوجـــيـــة املــخــتــلــفــة: 
اليسارية والليبرالية واإلسامية، 
حتت  واســعــة  اجتماعية  وفــئــات 
والفساد  االستبداد  محاربة  شعار 
ــل الـــكـــرامـــة واحلــريــة  ــ ــن اج ــ وم
واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
الفعلية.لكنها يف نفس اآلن، وهذا 
مــن ابــرز دروســهــا أيــضــا، عجزت 
عــن بــلــورة قــيــادة مــوحــدة على 

يستوعب  سياسي  برنامج  أرضية 
واالقتصادية  السياسية  املطالب 
ملكونات  والثقافية  واالجتماعية 
على  سهل  مما   ، املغربي  الشعب 
االنحناء  مهمة  املخزني  النظام 
فــبــرايــر   20 حـــركـــة  لــعــاصــفــة 
مرور  مع  وإضعافها  ومحاصرتها 

الوقت.

لتخليد  طــريــقــة  ــل  ــض أف إن 
املجيدة،   فبراير   20 حركة  ذكرى 
املخزني  التغول  اشــتــداد  ظل  يف 
وصمود  املتوحشة  والليبرالية 
تقوم  أن  هي   ، الشعبية  املقاومة 
واملناضلة  للنظام  املعارضة  القوى 
ــي  ذات بنقد  التغيير  اجـــل  ــن  م
وتشتتها  ضعفها  ــن  ع حقيقي 
احلركة  عــن  وتخلفها  وتهاونها 
والتي   ، املغربي  للشعب  النضالية 
إحدى  فبراير   20 حركة  شكلت 
والنوعية،  األساسية  محطاتها 
وعــمــلــيــا،  ــا  ــري ــظ ن ــب،  ــك ــن ت وان 
على  مسبقة،    اشتراطات  وبدون 
للنضال  األساسية  األداة  بلورة 
اجلبهة  وهي  املرحلة  يف  الشعبي 
الشعبية الواسعة الكفيلة وحدها 
لصالح  الـــقـــوى  ــن  ــوازيـ مـ بــقــلــب 
من  والتخلص  الشعبية  الطبقات 
الوطنية  الــدولــة  وبــنــاء  املــخــزن 
حيث  الشعبية  الــدميــقــراطــيــة 
للشعب.فهل  والسيادة  السلطة 
مع  املــوعــد  يف  الــقــوى  هــذه  تكون 

التاريخ؟            

  ذكرى حركة 20 فبراير المجيدة والحاجة إلى جبهة 

شعبية واسعة للنضال من اجل التغيير
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طنجة عمال/ات  فاجعة  ذكرى 

التي  األليمة  للفاجعة  األولــى  الذكرى   2022 فبراير   8 يوم  حلت 
األمطار  مياه  غمر  بسبب  عامل/ة   29 بحياة  أودت  والتي  بطنجة  وقعت 
خارج  يشتغل  الفيات.معمل  إحدى  بقبو  املوجود  للخياطة  سري  ملعمل 
مع  املتواطئة  املختصة  السلطات  ومسمع  مرأى  أمام  القانونية  الضوابط 
حساب  على  ولو  األرباح  مراكمة  سوى  لها  هم  ال  التي  اجلشعة  الباطرونا 

العمال/ات. وحقوق  وحياة  صحة 

ينتظرون  العام  والرأي  الضحايا  عائات  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف 
تفاجئوا  الفاجعة  عن  واملسؤولني  املتورطني  جميع  ومحاسبة  اإلنصاف 
سنة  ملدة  النافذ  بحبسه  القاضي  املعمل  صاحب  ضد  الصادر  باحلكم 
اعتبروه  الذي  احلكم  درهم.وهو   1000 قدرها  مالية  وغرامة  ونصف 
إلى  باإلضافة  الضرر،  وحجم  الفاجعة  لهول  مناسب  وغير  منصف  غير 

املساءلة. عن  املسؤولني  باقي  إبعاد 

العاملة  بالطبقة  أملــت  أخــرى  فــواجــع  تلتها  قــد  طنجة  فاجعة  إن 
مادامت  أخرى  املميتة.وستتلوها  النقل  حوادث  بسبب  الزراعية  وخاصة 

سافر  ضرب  يف  والباطرونا  الرأسمالية  الشركات  مع  متواطئة  السلطات 
ومشتت  ضعيف  النقابي  العمل  دام  ومــا  عاتها،  رغــم  الشغل  ملدونة 

الباطرونا.   مع  بدورها  متواطئة  بيروقراطيات  عليه  وتهيمن 

التعلميية  ابملؤسسات  الطبخ  عامالت  معاانة 
ة   بخنيفر

تتوصلن  لم  بخنيفرة  التعليمية  باملؤسسات  الطبخ  عامات  زالت  ال 
وبإيعاز  مشغلهن  طــرف  مــن  منهن  أصا-انتقاما  بأجورهن-الهزيلة 
القافلة  يف  مشاركتهن  بسبب  وذلــك  احمللية،  املخزنية  السلطات  من 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  نظمتها  التي  الوطنية  التضامنية 
مال/خنيفرة.  بني   - اجلهوي  املكتب  من  بدعوة  يناير   29 األحد  يوم 
للتضييق  التصدي   أجل  من  ،نظمت  قمعيا  تدخا  عرفت  التي  القافلة 
القضائية  املتابعات  و  بخنيفرة  اجلمعية  فرع  له  يتعرض  الذي  القمع   و 

الفرع. مناضلي  يف 

يف  ليلي  مبيت  و  اعتصام  يف  الدخول  اخلمسة  العامات  قررت  و  هذا 

شهريا.  درهم   800 تتجاوز  ال  التي  أجورهن  بصرف  للمطالبة  املعتصم 

للخياطة سيكوميك   : مكناس 

عرفت الوقفة االحتجاجية التي دعا لها االحتاد احمللي للكونفدرالية 
التنفيذي  املكتب  دعــوة  مع  ،انسجاما  مبكناس  للشغل  الدميقراطية 

 2022 فبراير   13 األحد  يوم  بجعل  ش  د.  ك.  النقابية  املركزية  لذات 
ومن  النقابي  العمل  على  والتضييق  األسعار  ارتفاع  على  لاحتجاج  يوما 
لعمال  وزاخمة  مكثفة  مشاركة  وهادف،عرفت  جاد  اجتماعي  حوار  أجل 
املشاركون  احملتجون  عبر  وقد  للخياطة.  سيكوميك  شركة  وعامات 
مأساتهم/ن  على  احلكومية  اجلهات  لصمت  رفضهم/ن  و  سخطهم/ن  عن 
عدة  منذ  العمل  عن  توقيفهم/ن  بسبب  تشريد  من  يعيشونه  ما  حول 
االرتفاع  ظل  يف  خصوصا  واحلاجة  الفقر  تكريس  إلى  أدى  ،مما  أشهر 

االستهاكية. املواد  أسعار  يف  املتزايد 

الشركة  تصفية  نية  يف  ماضون  الشركة  هذه  مالكو  فازال  للتذكير 
أصبحوا  الذين  العمال  و  العامات  اجتاه  االجتماعية  الكلفة  حتمل  دون 

القضاء. و  واحلكومة  الباطرونا  حتالف  ضحية 

العامالت  أرواح  إزهاق  اسمترار   : صالح  بن  الفقيه 
الزراعيني والعمال 

لانقاب  املأساوي  احلادث  حصيلة  هي  خطيرة  إصابات  وعدة  قتلى   3
 11 اجلمعة  يوم  صالح  بن  الفقيه  بنواحي  الزراعيني  العمال  لنقل  حافلة 

 2022 فبراير

الذي  احلادث  نفس  يف  عمال/ات   10 من  أزيد  احلادث  يف  أصيب  وقد 
سائق  أن  علما  املابسات  و  األسباب  ملعرفة  بصدده  مستمرا  البحث  الزال 
حافلة  انقاب  يف  التسبب  يف  ساهم  أنه  قيل  الذي  كاط(  )كاط  سيارة 

بالفرار. الذ  العمال،  نقل 
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فاس : عامالت و عمال رشكة »فيداسو« يف الشارع

مستخدميها  و  فيداسو  شركة  عمال  و  عــامــات  أصبحت 
يحاربون اجلوع والفقر و مد اليد للغير ببيع املأكوالت اخلفيفة 

يتقاضون  كانوا  بعدما  األخــرى  الشركات  أبــواب  يف  دراهــم(   5(
أزيد  فمنذ  ما(.  )نوعا  تصونها  و  كرامتهم  حتفظ  شهرية  أجورا 
3 أشهر أغلقت هذه الشركة املتخصصة يف املعلوميات أبوابها  من 
ليجدوا  مستخدميها  و  عمالها  و  عاماتها  من  العشرات  وجه  يف 
سنوات  عن  تعويض  أي  بــدون  و  عمل  بــدون  الشارع  يف  أنفسهم 
العمل التي أمضوها داخل الشركة. و أغلب ضحايا هذا التسريح 
اجلماعي التعسفي أسسوا أسرا، بل منهم من ارتبط بزميات لهم 

مما يعني أن الوقع كان مزدوجا.

صفرو : مهنيو النقل يحتاجون ضد ارتفاع األسعار

عقد املكتب اإلقليمي لقطاع الشاحنات بصفرو املنضوية حتت 
لواء االحتاد املغربي للشغل،اجتماعا يوم 10 فبراير 2022،تدارس 
خاله الوضع املعيشي لهذه الفئة من املهنيني، يف ظل ارتفاع أسعار 
املواد االستهاكية و احملروقات. و قد أصدر باغا يدعو فيه إلى 
و  احلكومة  صمت  ضد   2022 فبراير   20 األحد  يوم  االحتجاج 
عجزها عن مواجهة لوبي احملروقات. و عبر مهنيو النقل بإقليم 
العمل  عن  اإلضراب  و  النضالي  للتصعيد  استعدادهم  عن  صفرو 
من أجل التصدي للسياسة احلكومية الرامية إلى ضرب قدراتهم 
الشرائية و انحيازها املفضوح ملصالح اللوبيات و على رأسها لوبي 

احملروقات.

تحالف الباطروان ومفتشية الشغل والسلطة املحلية 
يرشد عامالت نقابيات بتعاونية الرميلة أبيت ملول.

يف  تختص  ملول  بأيت  الصناعي  باحلي  الرميلة  تعاونية  تقع 
إضافة  أقدمية  ذات  عاملة   60 حوالي  تشغل  احلوامض،  تلفيف 

إلى جلوئها إلى عامات الوساطة. 
طرد  على   2022 فبراير   13 يوم  التعاونية  هذه  إدارة  أقدمت 

ثاث عامات نقابيات ومندوبات األجراء وهن: 
الدلهامي خديجة  .1

سكتان خديجة  .2
العزوزي فاطنة  .3

للمشاكل  حل  إيجاد  أجــل  من  لـــإدارة  توجههن  بعد  وذلــك 
املطروحة.  املشاكل  ومناقشة  الشغل  استقرار  بعدم  املتعلقة 
العمل  إلى تشتيت  اإلدارة عند هذا احلد بل جلأت  ولم تتوقف 
 UGTM ل  تابعة  جديدة  نقابة  تفريخ  مبحاولة  وذلك  النقابي 
مع  بتواطؤ  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  وضرب  حملاصرة 

السلطة احمللية ومفتش الشغل.

أبرز املشاكل التي تعاني منها العامات:
محاربة العمل النقابي والطرد للعامات ألتفه األسباب  •

 CNSS لدى  بها  التصريح  وعــدم  األجــرة  من  االقتطاع   •
وغياب التغطية الصحية

جتاوز  رغم  التقاعد  على  مسنات  عامات  إحالة  عدم   •
بعضهن 66 سنة بسبب عدم التصريح باأليام الفعلية للشغل

عدم استقرار الشغل وتقليص ساعات العمل اليومية الى   •
على  يؤثر  مما  الوساطة  عامات  إلى  واللجوء  ساعات   5 من  أقل 

وضعيتهن
غياب وسائل النقل   •

وعدم  التغذية  وأماكن  والسامة  الصحة  شروط  انعدام   •
مائمة املرافق الصحية والنظافة خلصوصية العامات

غياب منحة األقدمية  •
إحدى  طرد  إلى  أدى  مما  بالعامات  اجلنسي  التحرش   •

العامات يف السنة املاضية بعد احتجاجها.
•   التمييز السلبي بني العامات.  
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دوار براهمة رشقاوة ابملحمدية
يعيش العشرات من املواطنني/ات سكان دوار براهمة شرقاوة يف ظروف جد 
قاسية وسط خراب مهول حيث تنعدم أدنى شروط الكرامة اإلنسانية.فمن 
السكان من مت هدم »براكته« وأصبح مشردا رغم انه يتوفر على وثائق تثبت 

استفادته يف إطار برنامج السكن اخلاص بدور الصفيح.

اإلنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية  الدميقراطي  النهج  من  وفد  قام  وقد 
للقطاع  الوطنية  للجامعة  التابعة  للفاحني  الوطنية  والنقابة  باحملمدية 
الفاحي ) ا م ش( بزيارة تضامنية للضحايا من اجل حقهم يف السكن الائق.

دوار فكيك بعني السبع ابلدار البيضاء
صارخا  منوذجا   ، الصفيح  دور  من  كغيره   ، السبع  بعني  فكيك  دوار  يعد 
أعشاش  عن  عبارة  مساكن  املستويات:  كافة  على  اإلنسانية  الكرامة  إلهدار 

األوساخ  انتشار  الصحي،  الصرف  وقنوات  والكهرباء  املاء  غياب   ، وبراريك 
والبرك اآلسنة مما كان يتسبب يف انتشار األمراض ومنها املسببة للوفيات يف 

صفوف بعض السكان.

وبفضل نضاالت السكان املتواصلة منذ سنني بدعم من اجلمعية املغربية 
حلقوق اإلنسان بالبرنوصي التي كانت دائما متواجدة معهم ، متكنوا أخيرا 
قرار  حقهم   يف  صدر  بعدما  مديونة  بإقليم  أرضية  بقع  من  االستفادة  من 

اإلفراغ وهدم براريكهم.

احتجاجات عىل اعتقال مواطن بناء عىل 
شكاية من مقاول عقاري مبديونة

نظم العديد من املواطنني/ات سكان إقامة أنعام  مبديونة بالدار البيضاء 
وقفة احتجاجية يوم االثنني 14 فبراير 2022 أمام احملكمة االبتدائية بعني 
 63 السبع احتجاجا اعتقال جارهم السيد محمد الربيعي، البالغ من العمر 
باجناز  مكلف  عقاري  مقاول  لصالح  باإلفراغ  قضائي   حكم  اثر  على   ، سنة 
مشروع السكن االجتماعي لفائدة ساكنة حي صفيحي بسيدي عثمان بعد 
مت هدمه.ويقوم هذا املقاول برفع دعاوى قضائية ضد السكان إلفراغهم من 

السكن مما يهددهم بالتشرد.

ويطالب هؤالء احملتجون بإطاق سراح السيد الربيعي وبتدخل اجلهات 
حتت  املبرم  االتفاق  على  بناء  حقوقهم  يضمن  مبا  امللف  ملعاجلة  املسؤولة 

إشراف السلطة احمللية. 

إطار  يف  السكن  يف  بالتشارك  املستفيدين  املواطنني  هؤالء  فان  لإشارة 
برنامج تكميلي لألسر املركبة  دخلوا منازلهم وهي يف طور االجناز مبوافقة 
من السلطات بعدما طال انتظارهم بسبب متاطل املقاول املكلف يف إمتام اجناز 

املشروع. 

دوار الرميلة بتيط مليل إبقلمي مديونة ابلدار 
البيضاء

اجلمعية  لفرع  التابعة  والنواحي  مديونة  إلقليم  احمللية  اللجنة  نظمت 
14 فبراير وقفة تضامنية  املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي يوم االثنني 
مع العمال الزراعيني السابقني القاطنني بدوار الرميلة بتيط مليل واملهددين 
كانوا  عندما  السنني  عشرات  منذ  بها  يقطنون  التي  مساكنهم  من  باإلفراغ 

يشغلون كعمال زراعيني بهذه األرض.

اعتقال مواطن بسبب الحق يف السكن
الراضي رحال وهو فاح  املواطن  2022 اعتقال  7 فبراير  مت يوم االثنني 
مبنطقة تيط مليل بإقليم مديونة على خلفية ملف اإلفراغ من السكن. وقد 

سبق أن مت اعتقاله واحلكم عيه باحلبس يف ذات امللف.

* الحرمان من الحق يف الصحة
احلوز  اوريــر  بايت  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  بعث 
اجلهوية  املديرة  من  كل  إلى   2022 فبراير   14 يف  مؤرخة  مفتوحة  برسالة 

وضعية  موضوع  يف  احلــوز  باقليم  للصحة  اجلهوي  واملدير  الصحة  ــوزارة  ل
املستوصف احلضري بايت اورير واملشاكل التي يعاني منها بناء على شكايات 

مجموعة من املواطنني.

توفير  يف  التقصير  ومنها  املشاكل  هذه  ابــرز  رسالته  يف  املكتب  وتعرض 
املستوصف  خارج  الى  االنتظار  قاعة  وحتويل  محيطه  ويف  داخله  النظافة 
واالهانات املتكررة للمرتفقني من طرف بعض العاملني ومشكل توقيت تسليم 
األدوية للمستفيدين من ذوي األمراض املزمنة والتعامل مبنطق التمييز بني 
املواطنني وعدم االلتزام بأوقات العمل الرسمية وعدم توفر املستوصف على 
الفحص  بقاعة  وخاصة  الصحية  األطر  عمل  لتيسير  األساسية  التجهيزت 
وقسم طب األسنان وغياب تخصص الكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم.
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  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
ويطالب املكتب بالتحرك العاجل للبحث يف صحة ما ورد يف الرسالة 
التوتر واالحتقان مبا يضمن فضاء صحيا مريحا  واتخاذ املتعني لرفع 
اخلدمة  تطوير  بهدف  املستوصف  يف  العاملني  مع  جدي  حوار  وفتح 
واالحترام  ــودة  واجل الكفاءة  ولتحقيق  توفيرها  املفروض  الصحية 

للجميع.

*فالحون إبقلمي القنيطرة يقطعون الطريق 
بسبب مياه السقي

قام مجموعة من الفاحني بإقليم القنيطرة يوم االثنني 14 فبراير 

الغرب  ثاثاء  سوق  منطقة  بني   1 رقم  الوطنية  الطريق  بقطع   2022
وسوق أربعاء الغرب أمام حركة املرور احتجاجا على حرمانهم من مياه 

السقي مما يهدد محصولهم الزراعي بالضياع واإلفاس.

السخط  عن  تعبير  هي  النوعية  االحتجاجية  اخلطوة  هذه  إن 
التردي  عن  الناجتني  الفقراء  الفاحني  وسط  الكبيرين  واالحتقان 
تتفاقم  فتئت  ما  والتي  واالجتماعية  االقتصادية  ألوضاعهم  الكبير 
سنة بعد أخرى وخاصة منذ انتشار جائحة كورنا يف ظل غياب أي دعم 

أو إجراءات حكومية فعلية لصاحلهم.

*ساكنة القليعة إبقلمي انزكان ايت ملول 
تحتج من اجل الحق يف املاء الصالح للرشب

وقفة  القليعة  مبدينة  املــاء  قطع  من  املتضررين  تنسيقية  نفذت 
يف   ،  2022 فبراير   9 األربعاء  يوم  الباشوية  أمام  جديدة  احتجاجية 

إطار برنامجها النضالي املسط، احتجاجا على حرمانها من املاء الصالح 
 519/2021 عدد  االستعجالي   القضائي  احلكم  تنفيذ  وعدم  للشرب 
الصادر لصاحلهم والقاضي بضرورة ربط املساكن املتضررة بشبكة املاء 
 2022 5 فبراير  بتاريخ  لهم  بيان  التنسيقة يف  للشرب.وحتمل  الصالح 
مسؤولية هذا الواقع للمجلس اجلماعي ولباشا املدينة واملكتب الوطني 
للماء الصالح للشرب وجمعية اإلحسان مطالبة بحل امللف وربط منازل 

املتضررين/ات باملاء الصالح للشرب.

*معاانة عامالت الطبخ يف املؤسسات 
بخنيفرة التعلميية 

تعليمية  مؤسسات  يف  الطبخ  عــامــات  نساء  خمس  تتوصل  لــم 
وذلك  فبراير  شهر  نصف  مرور  رغم  أصا  الهزيلة  بأجورهن  بخنيفرة 
التي  احلقوقية  التضامنية  القافلة  يف  مشاركتهن  على  منهن  انتقاما 
بني  بجهة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  اجلهوي  املكتب  نظمها 
مال خنيفرة يوم األحد 6 فبراير 2022 ضد احلصار والقمع املخزني 
لظروف  خنيفرة.وفضحهن  مبدينة  والتعبير  التظاهر  أشكال  كل  ضد 
التصريح  وعدم  هزيلة  أجور  من  فيها  تعشن  التي  واحليف  االستغال 
طرف  من  لها  يتعرضن  التي  والتعسفات  للعمل  احلقيقية  بالساعات 

بعض رؤساء املؤسسات التعليمية.

*نضاالت حركة املعطلني
باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  عقدت   -
مؤمترها الوطني 15  ايام 11 و12 و13 فبراير 2022 مبقراالحتاد املغربي 
للشغل بالرباط حتت شعار »شهداء اإلطار: مصطفى حمزاوي ̜ جنية 
ادايا ، كمال احلساني ، نبراس نضاالت اجلمعية الوطنية من اجل حقي 

الشغل والتنظيم«.

السبت  بسوق  املعطلني  من  مجموعة  أقدم  تصعيدية  خطوة  يف   -
بإقليم بني مال على شرب مادة سامة أمام مقر املجلس البلدي كشكل 
احتجاجي على حرمانهم من احلق يف الشغل.وقد مت نقل ثاثة منهم 

إلى املستشفى اجلهوي ببني مال لتلقي اإلسعافات.

الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فروع  من  مجموعة  تواصل   -
املعطلني باملغرب نضاالتها عبر الوقفات واالعتصامات من اجل احلق يف 
بإقليم  املختار  وسيدي  وامنتانوت  كتامة  فروع  ومنها  والتنظيم  الشغل 

شيشاوة وفاس وبن جرير وتالسينت...

التعلميية الشغيلة  *نضاالت 
اجل  من  نضالية  أشكاال  التعليمية  الفئات  من  مجموعة  خاضت 
حقوقها العادلة واملشروعة.ويف هذا اإلطار نظمت التنسيقة الوطنية 
الوطنية  النقابة  مع  واإلدارة  االقتصاد  وملحقي  التربويني  للملحقني 
للمساعدين اإلداريني واملساعدين التقنيني يف إطار اجلامعة الوطنية 
وزارة  أمام  مشتركة  احتجاجية  وقفة  الدميقراطي  للتعليم/التوجه 

التربية الوطنية بتاريخ 8 فبراير 2022.

  



6صوت العمال والكادحين 
العدد :  51   

 اخلميس   17  فبراير   2022 

        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
الحاالت  يف  ملحوًظا  انخفاًضا   : العاملية  الصحة  منظمة 

يف جميع أنحاء العامل ، وال تزال الوفيات تزتايد

 ،  )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  اإلحصائيات  آلخر  وفًقا 
األسبوع  خال  اخلمس  بنحو   Covid-19 لـ  اجلديدة  احلاالت  عدد  انخفض 
املاضي. بني 7 فبراير و 13 فبراير ، مت اإلباغ عن حوالي 16 مليون حالة إلى 
يف  للوباء  ذروة  آخر  ووصلت  السابق.  األسبوع  عن   19٪ بانخفاض   ، املنظمة 
نهاية شهر يناير ، حيث مت تسجيل أكثر من 22 مليون حالة. منذ ذلك احلني 

، بدأت األرقام يف االنخفاض يف فبراير.

BA.2  تفشي املتغير الفرعي

جميع  يف  احلــاالت  تقارير  من  أقل  عدد  هناك  كان   ، املاضي  األسبوع  يف 
مناطق العالم تقريًبا. تستمر األرقام يف االرتفاع فقط يف غرب احمليط الهادئ 

وشرق آسيا وأوقيانوسيا.

حاالت  عدد  يف  انخفاض  حــدوث  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  تشير  ال 
اإلصابة بفيروس كورونا فحسب ، بل تشير أيًضا إلى زيادة مطردة يف اإلصابات 

.Omicron من متغير BA.2 مبتغير

كانت BA.2 مسؤولة عن أكثر من ُخمس حاالت Omicron التي مت حتليلها 
زخًما  الفرعي  املتغير  هذا  يكتسب  فبراير.  بداية  يف  العالم  أنحاء  جميع  يف 
أرقام  يف  انخفاًضا  تشهد  التي  وتلك  زيادة  تشهدان  اللتني  املنطقتني  كلتا  يف 

.Omicron

الوفيات يف ارتفاع

يف  أسبوع  خال  أخرى  مرة  كورونا  لفيروس  اجلدد  الضحايا  عدد  ارتفع 
العالم األسبوع املاضي ، بنحو ٪9. تويف أكثر من 74000 شخص بسبب فيروس 

كورونا األسبوع املاضي. لوحظ انخفاض بنسبة 9 ٪ فقط يف جزء من آسيا.

ومن بني املناطق األخرى ، وصل االمتداد إلى ٪1 فقط يف أوروبا. لكنها أثبتت 
وجودها أيًضا بأكثر من الثلث يف املجموع يف شرق البحر األبيض املتوسط.

أعلى  جانبه  من  كورونا  بفيروس  اجلديدة  اإلصابة  حاالت  عدد  يزال  ال 
من 16 مليوًنا على مدار أسبوع واحد. ومع ذلك ، فإن االنخفاض كبير جًدا يف 
اجلديدة  التلوثات  زادت  حيث  الهادئ  احمليط  غرب  باستثناء  املناطق  جميع 
بنسبة 20 ٪ تقريًبا. على الرغم من التراجع الكبير ، عادت أوروبا إلى ما فوق 

٪60 من إجمالي اإلصابات اجلديدة.

ميتد وجود Omicron إلى أبعد من ذلك مقارنة باملتغيرات األخرى. على 
مدار شهر ، ُنسب إليه ما يقرب من 99 ٪ من احلاالت املتسلسلة. ال يزال أحد 
ساالت أوميكرون الفرعية املعدية يتزايد ويتجاوز نصف اإلصابات اجلديدة 
لفيروس  شخص  مليون   5.8 من  أكثر  استسلم   ، املجموع  يف  بلدان.  عشرة  يف 

كورونا منذ بداية الوباء. أصيب أكثر من 410 مليون شخص.

 ، اللقاحات  : عدم املساواة يف  العاملية  منظمة الصحة 

فشل أخاليق ولكنه وابيئ أيًضا

، تيدروس أدهانوم غيبريسوس  حذر املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
الغنية  الدول  لقاحات كوفيد بني  على  يف احلصول  املساواة  عدم  من عواقب 

والنامية.

إذا كان تطوير العديد من اللقاحات يف وقت قياسي مبثابة انتصار للعلم ، 
وقد غير مسار وباء كوفيد - 19 قبل كل شيء ، فإن هذا الوضع اجلديد يظل 
»مأساة عندما لم يستفد بايني األشخاص بعد من اللقاحات املنقذة للحياة ، 
 )AU( واالحتاد األفريقي )EU( انتقد تيدروس يف اجتماع لاحتاد األوروبي

يف ماربورغ.

اللقاحات  يف  »املساواة  حول   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  ندد 
ألفريقيا« ، بعدم املساواة يف احلصول على اللقاحات املضادة لفيروس كورونا 

بني البلدان الغنية والبلدان النامية.

بالنسبة لرئيس منظمة الصحة العاملية ، ليس فقط »فشًا أخاقًيا ، ولكن 
يف  جديدة«  متغيرات  لظهور  املثالية  الظروف  يخلق  مما   ، وبائًيا  فشًا  أيًضا 

العالم.

وهكذا انتقد املوقف األناني للدول الغنية وانتقد بشكل غير مباشر بعض 
مصنعي اللقاحات. ومع ذلك ، بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية ، ميتلك الكوكب 

»األدوات الازمة للسيطرة على جائحة كوفيد 19- هذا العام«.

لكننا ابتليت بعدم املساواة املتفشية. قال رئيس منظمة الصحة العاملية : 
، ظهرت رواية  التي تتمتع بتغطية عالية بالتطعيم  البلدان  العديد من  »يف 

خطيرة مفادها أن الوباء قد انتهى«.

تغطية  انخفاض  من  يكافح  العالم  نصف  من  أكثر  يــزال  ال   ، الواقع  يف 
، وفًقا لوكالة الصحة العاملية التابعة  التطعيم وضعف القدرة على االختبار 
لألمم املتحدة ، التي تشير إلى أن 116 دولة »ليست على املسار الصحيح« حالًيا 
 70 تلقيح  يف  املتمثل  العاملية  الصحة  ملنظمة  املشترك  الهدف  إلى  للوصول 

النسبة املئوية لسكان كل بلد بحلول منتصف عام 2022 ».

 80٪ من  أكثر  يتلق  »لم  حيث  األفريقية  القارة  يف  واضحة  الفجوة  تبدو 
من السكان حتى اآلن جرعة واحدة«. وفًقا إلحصاء أصدرته منظمة الصحة 
العاملية يوم االثنني ، مت إعطاء أكثر من 10.2 مليار جرعة من اللقاح يف جميع 

أنحاء العالم ، معظمها يف الدول الغنية.

احمللي  اإلنتاج  إن  العاملية  الصحة  منظمة  تقول   ، الفجوة  هذه  لسد  ولكن 
»ضروري«. قال الدكتور تيدروس: »ال ميكننا حتقيق هذا الهدف إال من خال 
التعاون احلقيقي يف تطوير وإنتاج وتوزيع واستخدام اللقاحات على املستوى 

احمللي ، باستخدام مجموعة متنوعة من املنصات«.
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
فريوس كوروان: آخر املستجدات بشأن الجائحة يف العامل

جائحة  تطورات  آلخر  النقاط  وأبــرز  جديدة  وتقارير  جديدة  تدابير 
كوفيد 19- يف العالم.

- أملانيا تخفف القيود -

ضوابط،  دون  عادي  بشكل  واملطاعم  املتاجر  الرتياد  العودة  أملانيا  قررت 
وعودة اجلمهور إلى املاعب ، وإعادة فتح النوادي الليلية ، بعد أن حذت أملانيا 
حذوها يوم 16 فبراير 2022 مع جيرانها األوروبيني وأعلنت الرفع التدريجي 

.Covid-19 ملعظم القيود املفروضة على

قال املستشار أوالف شولتز ، أكبر اقتصاد يف أوروبا ، يف 
خطة تخفيف من ثاث خطوات تهدف إلى إزالة »جزء كبير من القيود املعمول 

بها حالًيا« بحلول 20 مارس ، بعد اجتماع مع قادة 16 منطقة من الباد.

- العودة إلى احلياة الطبيعية تقريبا يف سويسرا ... -

إلى  للعودة  سويسرا  تستعد   ، والدمنارك  والنرويج  هولندا  خطى  على 
حالة طبيعية معينة ، مع رفع جميع التدابير تقريًبا. أعلن املجلس االحتادي 
)حكومي( األربعاء 16 فبراير 2022 ، أن القناع فقط يف مؤسسات النقل العام 

والصحة وعزل املرضى ملدة 5 أيام مستمر حتى نهاية مارس.

-  ويف النمسا -

أعلن املستشار كارل نيهامر أنه »اعتباًرا من 5 مارس ، ستختفي العديد من 
القيود التي يشتكي منها الناس كثيًرا«.

ال داعي إلظهار بطاقة التطعيم عند مداخل الفنادق واملطاعم واحلفات 
املوسيقية واألحداث الرياضية. كما مت رفع حظر التجول.

- اسبانيا: نهاية عدادات املاعب -

أعلنت السلطات الصحية ، أن إسبانيا ستزيل مقاييس األحداث الرياضية 
بنسبة  اجلمهور  استيعاب  على  قادرة  املاعب  وستكون  مارس   4 من  اعتباًرا 

٪100 من سعتها ، كما كان احلال قبل الوباء.

- فرنسا تفكر يف إلغاء القناع -

الداخل  يف  األقنعة  ارتداء  إنهاء  تدرس  أنها  الفرنسية  احلكومة  أوضحت 
للكبار واألطفال »منتصف مارس« ، فضًا عن خفض تصريح التطعيم يف هذا 

التاريخ ، إذا كان انتشار الفيروس »منخفًضا جًدا«. ..

- سجل حاالت جديدة يف نيوزيلندا -

حالة   1160( األربعاء  يوم  اإلصابات  من  قياسًيا  عدًدا  نيوزيلندا  سجلت 
التي نصبت نفسها  الكندية  إصابة جديدة(. مستوحاة من »قوافل احلرية« 
احمليطة  الشوارع  إغاق  للقاحات  املناهضون  املتظاهرون  يواصل   ، بنفسها 

بالبرملان يف ولنجتون.

- كندا: انذار للمحتجني -

كان   ، أوتاوا  يف  الصحية  اإلجراءات  على  االحتجاج  من  العشرين  اليوم  يف 
استخدام  دون  لطردهم  محاولة  يف  املتظاهرين  على  يضغط  القانون  تطبيق 
القوة ، حيث قال رئيس الوزراء جاسنت ترودو إن الشرطة لديها اآلن الوسائل 

لضمان »انتهاء ذلك«.

- اململكة املتحدة لتطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 11-5 سنة -

، أن اململكة املتحدة ستفتح  أعلنت احلكومات احمللية املسؤولة عن الصحة 
برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 و 

11 عاًما.

- لقاحات: مصانع أطقم شحن إلى إفريقيا -

 Covid-19 وهو أصل أول لقاح مرنا ضد ، BioNTech كشف املختبر األملاني
مت تطويره مع شركة Pfizer ، عن وحدات إنتاج متنقلة من املقرر إرسالها إلى 

إفريقيا هذا العام لتصنيع اللقاح هناك.

- أكثر من 5.8 مليون قتيل -

5.8 مليون شخص يف جميع أنحاء  تسبب الوباء رسميا يف مقتل أكثر من 
العالم منذ نهاية دجنبر 2019 ، وفقا لتقرير صادر عن وكالة فرانس برس.

عدد  أكبر  لديها  التي  الدولة  هي  املتحدة  الواليات   ، املطلقة  بالقيمة 
والهند   )640774( البرازيل  على  متقدمة   ،  )928444( الوفيات  من 

)509.872( وروسيا )342383(.

مت إباغ السكان بأن البلدان التي تسبب فيها الوباء بأكبر قدر من الضرر 
هي بيرو وبلغاريا والبوسنة واملجر ومقدونيا الشمالية.

زيادة  االعتبار  يف  األخــذ  مع   ، العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  تشير 
حصيلة  أن  إلى   ،  Covid-19 بـ  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  املرتبطة  الوفيات 

الوباء ميكن أن تكون أعلى مبرتني إلى ثاث مرات من تلك احملددة رسمًيا.
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
دراسة : ارتفاع مخاطر اإلصابة أبمراض القلب بعد 

COVID-19 تشخيص اإلصابة بـ

أظهرت دراسة أمريكية كبيرة أن خطر اإلصابة بأمراض القلب يزداد خال 
العام التالي لتشخيص اإلصابة بـ COVID-19 ، سواء كان هناك دخول إلى 
املستشفى أم ال. خطر اإلصابة بنوبة قلبية ، على سبيل املثال ، أعلى بنسبة 

.72٪

وهو   ، لويس  سانت  يف  واشنطن  بجامعة  األوبئة  عالم   ، العلي  زياد  يقول 
Nature Medicine مجلة  يف  ُنشرت  التي  للدراسة  الرئيسي  املؤلف 
جميع  على  يؤثر  ألنه   ، للغاية  مذهل  أمر  »إنه   :  2022 فبراير   7 بتاريخ 
من  وصغاًرا.  كباًرا   ، العرقية  املجموعات  جميع   ، والنساء  »الرجال  الفئات«. 
يصيب  وال   ، للغاية  عــاداًل  مرًضا   -19 كوفيد  مرض  يعد   ، القلبية  الناحية 

مجموعة واحدة أكثر من مجموعة أخرى. «

قسم  رئيس   ، اللييه  فيليب  الدكتور  أكــد   ، للقلب  مونتريال  معهد  يف 
بسبب  املستشفى  دخول  بعد  القلب  أمــراض  من  حاالت  شاهد  أنه   ، الوقاية 
 COVID-19 إنهم ليسوا غالبية املرضى أو غالبية مرضى« .COVID-19
، لكن كان لدينا أشخاص أصيبوا بقصور يف القلب ومت نقلهم إلى املستشفى يف 
هناك  أن  القول  ميكن  ال   ، ذلك  ومع   .COVID-19 بسبب  السابقة  األشهر 

عاقة سببية ألي فرد معني. «

»يجب أن نتجنب التحذير«

الدراسة  هذه  من  بالقلق  نشعر  أن  ينبغي  ال  أنه  اللييه  الدكتور  يعتقد 
بـ  مصاب  مريض   150.000 شملت  ألنها  سيما  ال   ، صارمة  يعتبرها  التي 
COVID-19 من نظام املستشفيات من قدامى احملاربني يف اجليش األمريكي 
وأكثر من خمسة مايني مريض خاضع للسيطرة. لكنه يعتقد أن االستشفاء 
بسبب COVID-19 ، ال سيما يف العناية املركزة ، ميكن أن يكون جزًءا من عوامل 
اخلطر التي يجب مراعاتها عند تقييم مريض يف أمراض القلب ، على األقل يف 

السنوات القليلة املقبلة.

من املعروف أن االلتهاب يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب ، لذلك فا 
عجب. ويعتقد أن اخلطر ينخفض يف السنوات التي تلي احلدث االلتهابي. لكن 

سيتعني علينا أن نرى ما سيحدث مع املتابعة طويلة املدى.

دكتور فيليب اللييه ، رئيس خدمة الوقاية يف معهد مونرتايل للقلب

 COVID-19 هل ميكن للمريض الذي يدخل املستشفى يف العناية املركزة مع

أن يرى فرط كوليسترول الدم اجلديد أو ارتفاع ضغط الدم يتم عاجه بشكل 
أكثر فعالية باألدوية؟ »هذا ممكن ، ولكن من السابق ألوانه معرفة ذلك« ، كما 
يتجاهلوا  ال  حتى  املرضى  إباغ  ميزة  لها  النتائج  هذه  اللييه.  الدكتور  يقول 
أعراض القلب واألوعية الدموية ، ولكن يجب جتنب االنزعاج. ويضرب مثااًل 
إذا  القلب بنسبة ٪0.2 يف عام معني.  ملريض معرض خلطر اإلصابة بأمراض 
كانت مخاطره أعلى بثاث مرات ، فسيكون لديه ٪0.6 ، وهو ما يزال منخفًضا.

مخاطر أقل يف عدم دخول املستشىف

بالنسبة للمرضى الذين مت تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 دون دخول 
املستشفى ، فإن الزيادة يف مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
يف العام التالي منخفضة ، كما يشير الدكتور اللييه. نحن نراه على مستوى 
السكان ، لكنه ليس زيادة كبيرة مبا يكفي لتشكيل مشكلة لنظام املستشفيات. 
بالنسبة ملرض القلب نفسه مع خطر سنوي قدره ٪0.2 ، فإن الزيادة بنسبة 
غير  األشخاص  لدى  لوحظت  التي  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  يف   15٪

املقيمني باملستشفى تضع اخلطر اجلديد عند 0.23٪.

 150.000 من  املكونة  املجموعة  هذه  متابعة  العلي  الدكتور  سيواصل 
مريض على مستوى األوعية الدموية. »سنكون قادرين على مراقبة ما يحدث 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  يقلل  كان  إذا   ، التطعيم  مع 
الدموية. كان لدينا عدد قليل جًدا من املرضى الذين مت تطعيمهم يف بداية 

متغير  مع  يحدث  ما  نــرى  أن  أيًضا  علينا  سيتعني  ــد.  واح عــام  ملــدة  املتابعة 
Omicron ، والذي يبدو أنه يعطي أعراًضا أقل خطورة. «

من  يعانون  الذين  املرضى  من  أقل  عدًدا  يرى  أنه  اللييه  الدكتور  يشعر  ال 
Omicron ، لكنه يشير إلى أن عدد املرضى املصابني أعلى بكثير من املوجات 

األخرى.

لتشخيص  التالي  العام  يف  القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر  ــادة  زي  15٪
COVID-19 يف املرضى غير املقيمني يف املستشفى

لتشخيص  التالي  العام  يف  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  زيــادة   200٪
COVID-19 يف املرضى يف املستشفى

لتشخيص  التالي  العام  يف  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  زيــادة   400٪
COVID-19 ، يف املرضى يف املستشفى يف العناية املركزة
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
عىل  يحتج  المشالية  البيضاء  ابلدار  الدميقراطي  *الهنج 

البولييس الحصار 

النهج  ضــد  واملتصاعد  املمنهج  املــخــزنــي  واحلــصــار  التضييق  إطـــار  يف 
الدميقراطي

والذي كان آخره منعه من القاعات العمومية لعقد مؤمتره الوطني اخلامس 
2022 أقدمت السلطات املخزنية على محاولة  و30 يناير  و29   28 ايام 
والتشريد،  املتضررين من اإلغاق  الشركات،  منع مجموعة من عمال إحدى 
لولوج مقر احلزب بالدار البيضاء لعد جمع عام لهم بتاريخ 6 فبراير 2022 

لوال التصدي احلازم ألعضاء من احلزب لهذه احملاولة حيث مت إفشالها.

الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بالدار البيضاء الشمالية  وقد أصدرت 
الطبقة  معاهدة  املخزني  احلصار  هذا  بشدة  فيه  أدانت  اليوم  نفس  يف  بيانا 
يف  مشرعة  وقبضته  الدميقراطي  النهج  صوت  أن  الكادحني  وعموم  العاملة 

وجه الفساد واالستبداد حتى زواله النهائي.

عىل  التلقيح  لفرض  تعسفية  حكومية  *إجراءات 

املواطنني/ات

بعد فشلها يف إقناع املواطنني/ات بأخذ اجلرعة الثالثة من التلقيح اتخذت 
واملواطنني/ املوظفني/ات  إدارية تعسفية إلجبار  وإجراءات  احلكومة قرارات 
ات على التلقيح مبا فيها اشتراط جواز التلقيح  من ولوج أماكن العمل واملرافق 
ما يعتبر  للموظفني/ات وهو  بالنسبة  التلقيح  بتلقي  العمومية وربط األجر 

ابتزازا رخيصا وتطاوال على االجور.

السخط  من  موجة  التعسفية  واإلجـــراءات  الــقــرارات  هــذه  ــارت  أث وقــد 
واالستنكار وسط الرأي العام الذي اعتبرها ماسة بحقوق األفراد ويف حريتهم 
يف التصرف يف أجسادهم خاصة مع الشكوك التي حتوم حول فعالية اللقاحات 
ضد كورونا وآثارها احملتملة على صحة امللقحني وتهرب الدولة ووزارة الصحة 

من حتمل املسؤولية القانونية والتكفل بضحايا العواقب السلبية للتلقيح.

القرابطي مرمي  والنقابية  الحقوقية  املناضلة  *محاكمة 

مثلت املناضلة مرمي القرابطي ، عضوة مكتبي فرع املنارة مراكش وفرع جهة 
مراكش أسفي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان واجلامعة الوطنية للتعليم/
التوجه الدميقراطي مبراكش، مرة أخرى أمام احملكمة االبتدائية يوم االثنني 
للثانوية  السابق  املدير  طرف  من  كيدية  شكاية  على  بناء   2022 فبراير   14
الذي  اجلنسي  للتحرش  فضحها  بسبب  مبراكش  عياض  القاضي  التاهيلية 

مارسه على إحدى املوظفات بالثانوية.

ب  اجلنسي  التحرش  اجل  من  عليه  احلكم  مت  قد  املشتكي  فان  ولإشارة 
مدني  وتعويض  درهم   2000 قدرها  نافذة  وغرامة  التنفيذ  موقوفة  شهرين 
للضحية قدره 3000 درهم.ويبقى هذا احلكم غير متناسب مع الفعل اجلرمي 
الذي مارسه املعني باألمر ومن شانه تشجيع ظاهرة التحرش اجلنسي عوض 

ردعها.  

فيه  أكد    2022 فبراير   13 يف  مؤرخا  بيانا  مراكش  املنارة  فرع  اصدر  وقد 
مساندته ومؤازرته للمناضلة مرمي متشبثا ببراءتها ومطالبا بوقف متابعتها 
احلازم  والتصدي  املــرأة  كرامة  إهــدار  بوقف  اجلمعية  مطلب  مجددا  فــورا 
املدافعني/ات عن حقوق اإلنسان  العمل وحماية  أماكن  للتحرش اجلنسي يف 

والشهود واملبلغني/ات عن التحرش اجلنسي.

وقد مت تأجيل ملف املناضلة مرمي إلى يوم 7 مارس 2022 بناء على طلب 
الدفاع.

بخنيفرة الحقوقية  القافلة  *قمع 

تعرضت القافلة احلقوقية الوطنية التي دعا إلى  تنظيمها املكتب اجلهوي 
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بجهة بني مال خنيفرة واللجنة اإلدارية 
انطاقها لتفريق  إلى عنف أهوج قبل   2022 6 فبراير  للجمعية يوم األحد 
والعسكرة  احلصار  فك  إلى  الهادفة  مسيرتهم  تنظيم  من  ومنعهم  احملتجني 
واالنتقام  بها  التظاهر  أشكال  جميع  ومنع  خنيفرة  مدينة  على  املضروبني 

مبناضليها واألصوات احلرة باالعتقاالت واملتابعات واحملاكمات الصورية.

 2022 فبراير   17 بتاريخ  بيانا  بخنيفرة  اجلمعية  فرع  مكتب  اصدر  وقد 
يدين فيه هذا القمع ويطالب الدولة املغربية بوقف القمع الذي تتعرض له 
اجلمعية باإلقليم والتحرش مبناضليها باإلضافة إلى حرمانها من وصل إيداع 

ملفها القانوني وبإطاق سراح املعتقلني السياسيني وكل ضحايا انتهاك احلق يف 
الرأي والتعبير والتفكير وبوقف متابعة الرفيق كبير قاشا عضو الفرع بسبب 
فضحه للجرائم املرتكبة يف حق مرضى القصور الكلوي بخنيفرة وإحالة ملف 

معتقلي مركز الدياليز على محكمة جرائم األموال بالدار البيضاء.

عكاشة  بسجن  ازمار  سعيد  املعتقل  *معاانة 

وجهت تنسيقية سجناء الري واحلقوق األساسية بسجن عكاشة التابعة 
رسالة  البيضاء  بالدار  بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع 
ووكيل  عكاشة  سجن  ومدير  للسجون  العام  واملندوب  العدل  لوزير  مفتوحة 
امللك باحملكمة الزجرية بعني السبع مؤرخة يف 16 فبراير 2022 تطالبهم فيها 
بالتدخل الفوري والعاجل من اجل متكني املعتقل سعيد ازمار من العاج النه 
مريض بإمراض مزمنة كالسل وفقر الدم  والربو احلاد باإلضافة إلى إصابته 

بحروق ، وذلك وفق ما تنص عليه القوانني اجلاري بها العمل.

وتخبر التنسيقية انه منذ اعتقاله ، على خلفية ملف اإلفراغ من السكن 
، لم يسمح لعائلته باالتصال به حيث مت منع والده من زيارته يوم 16 فبراير 

2022 وتأجيلها ألسبوع آخر.


