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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف األسبوع  :االثنني واخلميس

افتتاحية

الدولة املخزنية يف خدمة مصالح الربجوازية

عندما حلت جائحة كورونا ومت فرض
حالة الطوارئ الصحية وإنشاء صندوق
تدبير اجلائحة˛ بالطريقة املخزنية
املألوفة˛ اتضح ومنذ البداية أن هدف
الدولة املخزنية هو :
● تــســريــع الــتــحــكــم يف األوضــــاع ويف
مسارها حتى ال تتجه نحو زعزعة األوضاع
الطبقية السائدة ورمبا انفجارها˛بالنظر
لألزمة االقتصادية واالجتماعية كانت
قد بلغت مستويات كبيرة˛والتي تعمقت
م ــع اجلــائــحــة˛ فــأصــبــح م ــن املستحيل
التخفيف منها فما بالك مبعاجلتها...
● تــوفــيــر املــــوارد املــالــيــة الــضــروريــة
ملواجهة اجلــائــحــة عــبــر استغالل املــال
العمومي واالقتطاع من أجــور املوظفني
ومساهمة املواطنني دون املساس بأموال
الشركات واملقاوالت الرأسمالية˛التي اتضح
أن معظمها لم يساهم يف مالية الصندوق
ملواجهة اجلائحة.واألكثر من ذلــك أنها
هي التي أصبحت تتحكم يف جلنة اليقظة
االقتصادية إلى جانب ممثلي الدولة

.

وبـــاملـــوازاة مــع ذل ــك سمحت الــدولــة
للعديد من الشركات واملقاوالت باالشتغال
يف ظــل اجلــائــحــة ممــا حــول الــعــديــد من
الــوحــدات الصناعية إلــى بــؤر النتشار
اجلائحة كما حــدث ومــا زال يحدث يف
طنجة والــدار البيضاء والعرائش وفاس
والــقــنــيــطــرة...وقــررت مــؤخــرا السماح
للمتوقفة منها باستئناف نشاطها رغم
خطورة ذلك على صحة وحياة العمال/ات
واملواطنني/ات كافة بدعوى إعادة إنعاش
احلياة االقتصادية

.

وبـــــاملـــــوازاة مـــع ذلــــك ايـــضـــا هــاهــي
الباطرونا˛ عن طرق نقابتها االحتاد العام
ملــقــاوالت املغرب˛تتقدم للجنة اليقظة
االقتصادية˛خالل هذا األسبوع˛مبقترح
حول خطة اإلنعاش االقتصادي اقترحت
فــيــهــا ســبــع إجــــــراءات تــصــب يف خدمة

مصاحلها عــبــر اســتــغــال جــهــاز الــدولــة
أخطرها إحداث البطالة اجلزئية ابتدءا
من  30يونيو  2020مع مشاركة التكاليف
بــن املــشــغــل واألجــيــر وإنــشــاء صناديق
خاصة لفائدة املقاوالت املتوسطة والكبرى
والتخفيض املؤقت على الضريبة وتسريع
الــشــراكــات بــن القطاع اخلــاص والقطاع
العام وإنشاء صناديق مشتركة بينهما
طبعا البتالع املــوارد العمومية أي ثروات
الشعب

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية
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.

هــكــذا يــتــضــح مــن خـــال مــا ســبــق أن
الــدولــة جــهــاز طبقي يف خــدمــة مصالح
الطبقة البرجوازية املالكة لوسائل اإلنتاج
والتوزيع.هذه حقيقة موضوعية تؤكدها
الوقائع امللموسة ملوقعها ودورها يف الصراع
الطبقي اجلاري وسط املجتمع بني الكتلة
الطبقية السائدة املكونة من البرجوازية
الطفيلية الوكيلة للرأسمال األجنبي
ومــاك األراضــي الكبار واملافيا املخزنية
املتحكمة يف أجــهــزة الــدولــة السياسية
واإلدارية واألمنية والعسكرية والقضائية
واجلماعات الترابية من جهة والطبقة
الــعــامــلــة وعــمــوم اجلــمــاهــيــر الشعبية
والطبقات الوسطى املتضررة من الوضع
القائم من جهة أخرى

األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية
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.

وإذا كان للبرجوازية جهازها الطبقي
وهو الدولة وتنظيماتها األخرى للدفاع عن
مصاحلها فان الطبقة العاملة واجلماهير
الكادحة تفتقر إلي هذه التنظيمات مما
يفرض عليها التضامن فيما بينها و تنظيم
وتوحيد صفوفها وبناء تنظيماتها للدفاع
عن نفسها ويف مقدمتها التنظيم النقابي
الــدميــقــراطــي الــتــقــدمــي اجلــمــاهــيــري
املستقل وحزبها السياسي املاركسي القائد
لنضالها من اجل حتررها وحترر املجتمع
ككل وبناء املجتمع الدميقراطي احلقيقي
الذي يفتح اآلفــاق أمام بناء االشتراكية
حيث حتكم املنتجني األحرار يف مصيرهم

.

االنتهاكات  :رضب الحريات العامة
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1

 الطبقة العاملة الصناعية بني االستغالل الرأسماليوجائحة كورونا

تتعمق يوما بعد يــوم معاناة الطبقة العاملة الصناعية

2

املنتشرة عبر الــتــراب الــوطــنــي والــتــي تبني بــوضــوح استهتار

الباطرونا والسلطة بأرواح العمال/ات من اجل األرباح.

● شركة «صوماكا» للسيارات « بالدار البيضاء

من جــراء االستغالل املتوحش من طرف الشركات الرأسمالية
احمللية واألجنبية وبتواطؤ من طرف النظام املخزني الذي سمح
لها باستئناف أنشطتها رغم خطورة ذلك على صحة وسالمة
العمال/ات واملواطنني واملواطنات ككل ورغم حتول الكثير من
الوحدات الصناعية إلى بؤر وبائية ما زالت تفعل فعلها يف انتشار
اجلائحة .فهاهي وحــدات جديدة تضربها اجلائحة ومازالت
مصرة على مواصلة نشاطها وشعارها «اإلربــاح قبل األرواح»˛
وها هي أخــرى تستغل اجلائحة لتكثيف استغالل العمال/ات

والهجوم على مكتسباتهم/هن .ومن مناذج ذلك :
● شركة ابتيف» (دلفي سابقا) بطنجة
شــركــة «ابــتــيــف» (دلــفــي سابقا) شــركــة أمريكية متعددة
اجلنسيات متخصصة يف الــكــابــاج باملنطقة احلــرة بطنجة
.استأنفت نشاطها كغيرها من الشركات الرأسمالية العمالقة

شركة»صوماكا» للسيارات باحلي الصناعي «البرنوصي»
بالدار البيضاء والتابعة ملجموعة» رونــو» الفرنسية املتعددة
اجلنسيات سجلت  32حــالــة إصــابــة مــؤكــدة بكوفيد 19بعد
فحص  300عامل حسب بالغ داخلي لها مؤرخ يف  20ماي .2020
وحسب بعض املــصــادر فــان الــعــدد يتجاوز أالن  100مــن عمال
ومستخدمني ومخالطني .فانضافت بدورها إلى البؤر الوبائية
الصناعية العديدة مبدينة الدار البيضاء.وحسب البالغ نفسه
فان التحليالت املخبرية ستعمم على باقي العمال وسيتم حصر
املخالطني إلخضاعهم للمراقبة والتتبع.لكن دون تبيان كيف
ميكنها ذلــك خصوصا وان العمال يسكنون يف أحياء مختلفة
ويخالطون أناسا كثيرين أثناء التنقل ويف األحياء واألســواق
واملتاجر وغيرها.
● احلي الصناعي»انزا» باكادير
والتي تشغل أعدادا هائلة من العمال/ات بترخيص من السلطة
.ويظهر أن كل ماتدعيه من احلرص على سالمة وصحة العمال/
ات مجرد كالم عار من الصحة.إذ مت اإلعالن عن تسجيل سبع
إصــابــات مؤكدة بكوفيد 19يــوم األربــعــاء 20مـــاي 2020حسب
نشرة داخلية وجهتها للعمال/ات.وهو ما أكدته مديرية األوبئة
بوزارة الصحة كبؤرة وبائية جديدة تضاف إلى البؤر الصناعية

مت تسجيل أول إصابة بكوفيد 19مبعمل لتصبير السمك
باحلي الصناعي «انــزا» باكادير.فحسب مصادر نفابية يتعلق
األمر بإصابة عاملة تقطن بحي شعبي يبعد عن املعمل بحوالي
 12كلم مما يرجح إصابة مخالطني لها يف املعمل واحلي وأثناء
التنقل للعمل.

الـنـشـرة

العدد 12 :
اإلثنني  25ماي 2020

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
● مصنع األحذية بالعرائش
مت تــســجــيــل إصـــابـــة إحــــدى عـــامـــات مــصــنــع األحــذيــة
مبنطقة»الهيايضة» بالعرائش يوم األربعاء  20مــاي 2020
حسب موقع»العرائش نيوز».ومت اكتشاف هذه اإلصابة بعد
فحص  36عاملة وقع عليهن االختيار من طرف إدارة الشركة
ليكن أول املستأنفات للعمل بعد التوقف طوال املدة املاضية.
وحسب نفس املوقع فان العاملة أصيبت بسبب احتكاكها بأسرة
إحدى عامالت مصنع تصبير السمك واملصابة بالفيروس.مما
يثير املخاوف من انتشار الفيروس مجددا.

املــأزومــة لــعــمــال/ات شــركــة»ســويــس ســبــور»˛والــتــي تــعــد من
الشركات املتعددة االستيطان املختصة يف اخلدمات األرضية
للمطارات على الصعيد العاملي˛والتي يوجد مقرها مبدينة»

● شركة «يازاكي» اليابانية للكابالج
شــركــة»يــازاكــي» شركة متعددة اجلنسيات متخصصة يف
صناعة أجــزاء السيارات وتوزيعها تشكل ما يناهز  15ألف
عامل بوحداتها الثالث املوجودة بكل من طنجة والقنيطرة
ومكناس .هي تستفيد من امتيازات مالية وضريبية كثيرة ومن

منع وقمع العمل النقابي ومهارة اليد العاملة متدنية األجور..
وحسب تقرير لعمال الشركة فإنها تستغل جائحة كورونا
لتشن الــعــدوان على مكتسبات الــعــمــال/ات حيث حرمتهم/
هن من تعويضات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعد
التوقف عن العمل منذ منتصف شهر مارس  ˛2020فوجدوا/ن
أنفسهم/هن بــدون دخــل˛ولــم تــصــرف لــهــم/ن ســوى تسبيق
هزيل نصفه مقتطع من منحتي عيد الفطر وعيد األضحى
والعطلة السنوية (نصف املبلغ الشهري البريل  +500درهم
منحة عيد الفطر و 75+درهــم نصف منحة عيد األضحى +
اقتطاع 6ايام من اإلجازة السنوية).كما رفضت جتديد عقود
100من العمال/ات يف نهاية شهر ابريل .2020ويف نفس الوقت
استدعت العمال/ات الستئناف العمل˛بعد فترة التوقف˛يف
عــزاجلــائــحــة وظــهــور وبــائــيــة صــنــاعــيــة مفضلة األربـــاح أمــا
أرواح العمال/ات فإلى اجلحيم حسب التقرير الذي دعا إلى
وحــدة الطبقة العاملة وتنظيمها ونضالها مــن اجــل إجبار
الرأسماليني على تلبية حقوقها ومن اجل حتررها من نظام
االستغالل الرأسمالي والطغيان السياسي.
● شركة «سويس سبور» مبراكش
عبر مكتب فرع املنارة للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان˛يف
بيان له مؤرخ يف  22ماي ˛2020عن استنكاره الشديد للوضعية

زوري ــخ» السويسرية˛بسبب عــدم أداءه ــا ملستحقاتهم/هن
االجرية واملنحة السنوية عن سنة .2019كما استنكر أساليب
التمييز الــذي متــارســه ضــد الــعــمــال/ات املغاربة مقارنة مع
عمالها يف الــدول األخرى˛ومحاولتها التخلص مــن حوالي
./.60منهم/هن وخفض أجورهم/هن إلى النصف حتى نهاية
.2020وقــــد عبر مكتب الــفــرع عــن تضامنه مــع الــعــمــال/ات
وطالب باحترام حقوقهم/هن ســواء العاملني بعقود دائمة
اوالعاملني مبوجب عقود الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل
والــكــفــاءات وصــرف مستحقاتهم ووقــف كــل أشــكــال التسريح
والطرد من العمل وحتميل العمال/ات االنعكاسات السلبية
لالز مة.
● شركات النسيج بطنجة
وافقت والية طنجة على استئناف مصانع النسيج واخلياطة
لنشاطها بعد عيد الفطر بعدما أغلقت أبوابها بسبب حتول
بعضها إلى بؤر النتشار كوفيد  19وسط العمال/ات وساكنة
إقليم طنجة.فحسب موقع»طنجة  »7فانه مت عقد اجتماع
بــالــواليــة تــرأســه والــي اجلــهــة بــتــاريــخ 21مــاي  2020مت فيه
االتفاق على الشروع يف العمل تدريجيا بعد عيد الفطر بعد
قرار احلكومة بعودة نشاط املقاوالت.هكذا تتحالف السلطة
مع الرأسمال للمغامرة بــأرواح وسالمة العمال/ات واستغالل
قوة عملهم/هن قصد مراكمة األرباح.
● احلي الصناعي باجلديدة
مت يــوم اخلــمــيــس  21مــاي  2020تسجيل إصــابــة عامل
بإحدى الشركات الصناعية باحلي الصناعي باجلديدة بعد
إجراء حتليالت مخبرية للعمال واملستخدمني .وقد مت نقل
املعني باالمرإلى املستشفى اإلقليمي باجلديدة للعالج.
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية
 - 2الطبقة العاملة الزراعية

● عمال شركة» ريشبوند» بالدار البيضاء
شركة»ريشبوند» بالدار البيضاء حترم عمالها من االستفادة
من صندوق تدبير جائحة كورونا بعد توقفها عن العمل بسبب

تزداد معاناة الطبقة العاملة الزراعية يوما بعد يوم من جراء
االستغالل البشع للشركات الرأسمالية يف ظــل جائحة كورونا
وتداعياتها االجتماعية والنفسية عليها أو من جراء التسريحات
الفردية واجلماعية واحلرمان من احلقوق وضرب املكتسبات الهشة
اصال .ويف اطارمواجهة هذا الوضع والدفاع عن العمال/ات اصدر
الفرع اجلهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي (ا م ش) بجهة
سوس ماسة بالغا مؤرخا يف  19ماي 2020عبر فيه عن استياءه
من مظاهر هذه املعاناة˛ ومنها حرمان املئات من العمال/ات مبحطة
التلفيف» مبروكة» و» صوفيا سود»و»سابياما»وضيعة»ورثة كيدي»
بتارودانت و»سوبروفيل» باشتوكة ايــت باها من االستفادة من
تعويضات فقدان الشغل عن شهر ابريل  2020بسبب جائحة كورونا
مما تسبب لهم/هن يف أزمة مالية كبيرة الشيء الذي زاد من مأساة
الفقر واحلاجة لديهم.وطالب فيه كافة املسئولني واملتدخلني على
مستوى الشركات والسلطات التدخل التخاذ اإلجراءات الضرورية
إلنصاف العمال/ات

.

اجلائحة.فحسب تصريحات لعدة عمال ملوقع «هبة بريس» فان
الشركة لم تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رغم أنها أخبرتهم بكونها قامت بذلك وهو ما نفاه مسئولو الصندوق
عند االتصال بهم.مما حرمهم من االستفادة من تعويضات التوقف
املؤقت عن العمل بسبب اجلائحة

 - 3الشغيلة اجلماعية

اصدر املكتب اجلامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي اجلماعات
احمللية بيانا يف  20ماي  2020يحذر فيه احلكومة من أي محاولة

.

● شركة «طوبكندي» باحملمدية
حسب تقرير لفرع النهج الدميقراطي باحملمدية مؤرخ يف 24
مــاي اجلــاري فــان عامالت مصنع»طوبكندي» املتخصص يف إنتاج
احللويات (بيسكوي-كوفريط ˛)...ويوجد بجماعة»سيدي موسى
احملجوب»ضواحي احملمدية˛ نظمن وقفة احتجاجية يوم السبت
 23مــاي  2020على عــدم توصلهن بأجورهن رغــم اشتغالهن يف
ظروف صعبة ( غياب التدابير االحترازية ضد اجلائحة واحلرارة
املفرطة والصوم وبعد السكن عن املصنع )...وعدم التصريح بهن لدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

.

● عمال شركة» فانتازيا» بالدشيرة
قام عمال شركة»فانتازيا» بالدشيرة بإضراب عن العمل يوم
األربعاء  20ماي  2020مما أدى إلى شلل تام باملعمل˛املتخصص
يف صناعة اخلشب˛ احتجاجا على قرارا دارة الشركة بان يشتغل
العمال  9ساعات ويتم احتساب  6أو  5ساعات فقط ضدا على قانون
الشغل محاولة استغالل ظــروف جائحة كورونا لضرب حقوقهم
ومكتسباتهم

.

ويشتكي العمال أيضا بسوء ظروف العمل وعدم اتخاذ اإلدارة
للتدابير االحترازية الكافية ملواجهة فيروس كورونا ومنها على
اخلصوص التعقيم واحترام مسافة األمان الصحية

.

استغالل اجلائحة لتمرير بعض القرارات املاسة مبصالح العاملني
بقطاع اجلماعات الترابية وحتميلهم فاتورة أزمة كورونا˛ويعتبر
أن حرمان املوظفني من الترقية وعدم صرف التعويضات عن التنقل
والساعات اإلضافية واألشغال الشاقة واالقتطاع من أجورهم إجهازا
صريحا على قدرتهم الشرائية

.

ويطالب املكتب اجلامعي يف بيانه وزارة الداخلية بفتح حوار مع
املكتب النقابي للنقابة الوطنية لعامالت وعمال اإلنعاش الوطني
التابعة للجامعة إليجاد حل ملطالبهم العادلة واملشروعة وتسوية
أوضاع العمال العرضيني وإدماجهم يف امليزانيات اجلماعية.ويعبر عن
تضامنه مع عمال التدبير املفوض بالسعيدية وعمال شركة»امانور»
املضربون عن العمل ومع عموم الطبقة العاملة والفالحني الفقراء

.
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
• تاماسينت ( احلسيمة) الدولة تدفع املواطنني لكسر احلجر
الصحي:
احتج اليوم أهالي متاسينت بإقليم احلسيمة على حرمانهم من
االستفادة من الدعم املالي املؤقت املقدم عبر صندوق تدبير « جائحة
كورونا « ،حيث يعاني اغلب األهالي من الفقر الذي سببه احلجر الصحي
بعد فقدناهم ملوارد أرزاقهم ..وتعرف عملية توزيع الدعم اختالالت
كبيرة وفادحة ما أدى إلى حرمان أغلبية ساكنة متاسينت من الدعم...
• كورامة (إقليم ميدلت) :
نظمت ساكنة تيزي وياللن صبيحة يوم اخلميس  21مايو 2020
مسيرة احتجاجية سلمية انتهت بوقفة امام مقر قيادة كورامة ،للتنديد
باخلروقات التي شابت تأسيس «تعاونية كرامة لألعشاب الطبية و
العطرية» و التي من ضمن أعضائها الرئيس و امني املــال بصفتهما ال
ينتميان إلى دوي احلقوق .هدفها استغالل مادة االزير يف املجال الغباوي
دون توافق كل أطياف قصرهم .و حسب رواية ناشط جمعوي من عني
املكان ،فان الساكنة تتساءل عمن قام بتفويت أو منح الشهادة اإلدارية
لألعضاء أثناء التأسيس ،كما أن تعرضا كتابيا سبق أن وضع لدى مصالح
القيادة و مصالح اجلماعة الترابية لم يؤخذ بعني االعتبار ملعاجلة األمر
يف بدايته دون اللجوء إلى مثل هدا االحتجاج ،كما أن تواطئا مكشوفا
حــدث يف تفويت و تسهيل مساطير السطو على حقوق الساكنة من
طرف املؤسسني الغير املنتسبني لدوي احلقوق .كما أن السلطة فتحت
باب احلوار مع احملتجني ،و قدمت وعدا بتسوية الوضع عند رفع احلجر
الصحي ،و دلك بعقد اجتماع مبقر القيادة يضم كل األطــراف املعنية
(املكتب املسير للتعاونية ،وعناصر من احملتجني و مصالح املياه و الغابات)
بغية التوصل إلى حلول منصفة للجميع...
• فاس  :جشع و طمع املدارس اخلاصة و مخالفة قانون االلتزامات
والعقود
احتجت العديد من األصوات املنتمية ألولياء أمور التالميذ للمدارس
اخلاصة بفاس مؤخرا ،على ما سموه “جشع و طمع” و “ أكل السحت” لبعض
املدارس اخلاصة بسبب اإلصرار على إرغامهم أداء مصاريف التمدرس
كاملة رغم توقيف الدراسة احلضورية.
و حتولت جل املدارس اخلاصة بسبب جائحة كوفيد  19بفاس ،إلى
نظام التدريس عن بعد مما أدى إلى تغيير جوهري يف التزامات املدارس
اخلاصة اجتاه أولياء األمور.
و يقول أحد اآلباء ” والدنا تيقراو عن بعد و حنا لتنقريوهم حيث
كاين ملتيعرفش للبرامج التجريبية ديالهم ،فميمكنش نخلصوهم”.
وتقول سيدة أخرى ” ميمكنش نخلصو نفس الشهرية وولدنا عندنا
وحاضرين غير عن بعد و بفلوس االنترنيت ديالنا و زيد زيد … «(.فاس
نيوز يوم  21مايو)
• خنيفرة :أساتذة التعليم اخلصوصي بخنيفرة يستغيثون :
تعيش شغيلة مدارس القطاع اخلاص يف ظل هذه األجواء وضعا شبيها
من حيث بشاعته مبا عاناه العبيد يف مزارع القطن و قصب السكر ،فوزارة

5

التربية الوطنية على لسان الناطق الرسمي باسمها «أمــزازي» تبرأت
من كل حماية قانونية لهم ونبذتهم بالعراء ،معلنة بأن ما يربطها
بهذا القطاع بيداغوجي صرف ،و بذلك تركتهم لرحمة مخالب أرباب
املدارس...
عالقة مبا سبق فان بعض مدارس القطاع اخلاص بخنيفرة امتنعت
عن أداء أجــور مدرسيها ،و أخــرى منحتهم بقشيشا لم يتجاوز 500
درهــم لكل أستاذ طيلة مــدة التوقف ...فهل مبلغ  250درهــم شهريا
كفيل باإلبقاء على احلياة ألسرة مكونة من ثالثة أفراد مثال؟ أو حتى
فرد واحــد ،يف الوقت الــذي تتجاوز وجيبة كــراء بعضهم  1300درهم،
وهناك حاالت تنفق مبلغ  500درهم شهريا لتغطية نفقات التطبيب
لها و لصغارها ناهيك عن التزامات مالية قارة لألبوين بعد أن بلغا أرذل
العمر ...إن شغيلة املدرسة اخلصوصية ال تطالب مبقاربة إحسانية و
لكنها تنادي بضرورة التزام املخزن بإعمال التزاماته الدولية و قوانينه
احمللية و دستوره أيضا ...
...إن االنحطاط الرأسمالي يف سعيه وراء الربح لم يغرق إلى هذه
األعــمــاق الرهيبة من الوحشية مبثل ما يحدث راهــنــا ،و لذلك فان
مستهلكي خدمات املدرسة اخلصوصية مدعوين ملمارسة ضغط أكبر على
هذه املؤسسات ألداء أجور هؤالء الذين احترقوا من اجل أبنائهم...
• بحث للمندوبية السامية للتخطيط « :احلجر يعصف بأرزاق نصف
التجار واحلرفيني»...
تسبب احلجر الصحي يف فقدان أزيد من ثالثة ماليني أسرة مصدر
دخلها بسبب توقف نشاطها ،وتعتبر األسر بالعالم القروي أكثر تضررا
من الوسط احلضري.
وأبان البحث أن النسبة ترتفع إلى  44يف املائة داخل األسر الفقيرة،
و 42يف املائة بالنسبة إلى تلك التي تقطن يف مساكن عشوائية .كما
فقد أزيد من نصف احلرفيني والعمال املؤهلني مصدر دخلهم ،وعصفت
اجلائحة مبصدر رزق  47يف املائة من التجار و 46يف املائة من العمال واليد
العاملة الفالحية.
ويضطر أزيد من مليون و 120ألف أسرة إلى اللجوء لالقتراض من أجل
متويل نفقاتهم ،خالل فترة احلجر الصحي ،يف حني تعتمد  640ألف
أسرة على املساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية.
وأكدت املندوبية ،بناء على نتائج بحثها ،أن مليون و 600ألف أسرة
حصلت على مساعدات من الدولة عن فقدان الشغل 13 ،يف املائة منها،
يف إطار نظام املساعدة الطبية ،و 6يف املائة استفادت من برنامج مساعدة
األجراء بالقطاع املنظم.
وأفــادت نسبة  60يف املائة من األسر ،التي فقد أحد أفرادها عمله،
صعوبات يف احلصول على املساعدات العمومية .وأكدت  59يف املائة ،منها،
أنها مسجلة لكنها لم تستفد بعد ،يف حني أن  7يف املائة ،لم تقدم طلبها.
وتستفيد  16يف املائة من األســر ،يف إطــار التضامن االجتماعي،
من حتويالت مالية من أسر أخرى مقيمة باملغرب ،و 3يف املائة تتلقى
دعما ماليا من املغاربة املقيمني باخلارج ،و 4يف املائة من املنظمات غير
احلكومية ،و 3يف املائة من اإلدارات العمومية وشبه العمومية...

الـنـشـرة

العدد 12 :
اإلثنني  25ماي 2020

تطورات الحالة الوبائية باملغرب

أعلنت وزارة الصحة املغربية على أن العدد اإلجمالي للمصابني
بالفيروس يف املغرب إلى  7433حالة .وأوضح محمد اليوبي ،مدير
مديرية علم األوبــئــة ومكافحة األمـــراض بـــوزارة الصحة ،يف
تصريحه الصحايف اليومي ،أنه مت تسجيل  199حالة وفاة  .وعن
تسجيل  4703حالة استشفاء  .أما عن احلاالت املستبعدة بعض
حتاليل مخبرية سلبية ،فقد بلغ  135449حالة.
كوفيد  : 19لقاح مت اختباره على القرود يؤكد اآلمال يف
العالج الوقائي لإلنسان
يستمر البحث عن لقاح مت اختباره على الــقــرود .يبدو أن
الدراسات اجلديدة تؤكد االختبارات األولى واعدة ألنها أول من
يثبت أن القرد يطور مناعة واقية ضد  .Sars-CoV-2مشجع
ً
أيضا ألنه يوضح أن اللقاح سيكون ممكنً ا عند البشر.
دراستان «واعدتان» على الرغم من االختالفات الكبيرة بني
قــرود والبشر  ،التي نشرتها مجلة ساينس ،أن القرود التي مت
أجساما
تطعيمها أو إصابتها بالفيروس التاجي اجلديد طورت
ً
مضادة تسمح لها باحلماية من اإلصــابــة اجلــديــدة .وقــال دان
بــاروش الباحث الــذي أجــرى الــدراســتــن يف املــركــز الطبي بيث
ديكونس ( )BIDMCيف بيان «نتائجنا تضيف إلى التفاؤل بأنه
سيكون من املمكن تطوير لقاحات ضد  ، .»Covid-19يف بوسطن.

وقــال «ستكون هناك حاجة إلــى بحث جديد لإلجابة على
أسئلة مهمة حول مدة احلماية» وكذلك تفاصيل لقاحات Sars-
 CoV-2املطورة للبشر  ،وأشــادت املجلة العلمية «ساينس» بأن
هذه الدراسات « ،من بني أولى الدراسات التي تثبت أن احليوانات
غير البشرية ميكن أن تطور مناعة وقائية ضد السارسCoV-2 -
واعدة».
كن حذرا على الرغم من هذه النتائج املشجعة
يف الدراسة األولــى  ،أصيب تسعة قــرود قــرود املكاك البالغة
بفيروس  .Sars-CoV-2بعد الشفاء  ،مت إعادة العدوى بعد 35
جميعا أعراض «قليلة أو معدومة».
يوما .ثم ظهرت عليهم
ً
ً
«تشير هذه البيانات إلى أن اإلصابة بفيروس Sars-CoV-2
تسبب حصانة وقائية» يف قــرود املكاك  ،واختتم مؤلفوها مع
التأكيد على «االختالفات الكبيرة» يف عدوى فيروس التاجية
يف قــرود املكاك والبشر .يف الدراسة الثانية  ،أعطى الباحثون
لقاحات جتريبية لـ  35من قرود املكاك البالغة.
عندما أصيبت هذه القرود باألنف بواسطة Sars-CoV-2
بعد ستة أسابيع « ،كانت لديهم مستويات كافية من األجسام
املضادة يف الدم لتحييد الفيروس يف غضون أسبوعني»  ،كما يقول
سا ينس
وقــال الباحثون إن هــذه املستويات كانت مماثلة لتلك التي
مت اكتشافها يف انتعاش البشر بعد إصابتهم بالفيروس التاجي
اجلديد .قال لورنس يونغ  ،الباحث يف جامعة وارويك الذي لم
يشارك يف العمل« :هذه دراسات مشجعة للغاية».
لكن الــعــدوى بالفيروس التاجي اجلديد «ستكون مختلفة
يف البشر  ،مبا يف ذلــك قــدرة الفيروس على إصابة العديد من
األنسجة واخلاليا األخرى يف البشر» .ويحذر من أن االستجابات
املناعية ستكون مختلفة للغاية.
الفيروس التاجي يف جميع أنحاء العالم :ما يقرب من 100000
قتيل يف الواليات املتحدة األمريكية  ،األرقام والنتائج يف
إسبانيا وإيطاليا ...

شخصا على األقل يف جميع أنحاء العالم
قتل الوباء 342،295
ً
منذ ظهوره يف ديسمبر يف الصني  ،وفقً ا ألحدث تقرير من وكالة
األنباء الفرنسية .مت تشخيص أكثر من  5،327،680حالة إصابة
رسمي ًا يف  196دولــة ومنطقة منذ بداية الــوبــاء .ومــن بني هذه
عالجا .الواليات
احلاالت  ،يعتبر اآلن ما ال يقل عن 2066300
ً
املتحدة هي الدولة األكثر تضرر ًا من حيث عدد الوفيات واحلاالت
 ،حيث بلغت  97.087حالة وفاة لـ  1،622،670حالة .مت اإلعالن
شخصا على األقــل .بعد الــواليــات املتحدة
عن شفاء 361،239
ً
 ،فــإن البلدان األكثر تضررا هي اململكة املتحدة حيث سجلت
 36675حالة وفاة لـ  257154حالة  ،وإيطاليا مع  32735حالة
وفاة ( 229327حالة)  ،وإسبانيا مع  28678حالة وفاة (235.290
حالة) وفرنسا مع  28332حالة وفاة ( 182469حالة).
إذا كانت العديد من البلدان األوروبــيــة قد بــدأت يف عملية
التطهير  ،فإن منظمة الصحة العاملية تشعر بالقلق من التقدم
النيزكي للوباء يف أمريكا اجلنوبية .يف الواقع  ،يبلغ إجمالي
عــدد الوفيات يف أمريكا اجلنوبية والكاريبي  36000حالة و
جديدا
 651000حالة إصابة« .أصبحت أمريكا اجلنوبية مركزً ا
ً
للمرض .ونرى أن عدد احلاالت يتزايد يف العديد من دول أمريكا
اجلنوبية .القلق يتعلق بالعديد من هذه البلدان ولكن من الواضح
تأثرا يف هذه املرحلة هو البرازيل» قال مدير الطوارئ
أن أكثرها
ً
مبنظمة الصحة العاملية مايكل ريــان يوم اجلمعة خالل مؤمتر
افتراضي من جنيف.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية  ،اليوم السبت  ،أن البرازيل
سجلت  965حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس التاجي  ،وبذلك
يصل العدد اإلجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى .22013

وقــالــت الـــوزارة إنــه مت حتديد أكثر مــن  16500حالة تلوث
جديدة  ،مبا مجموعه  347398حالة يف البالد .وهي أكبر عدد
من احلاالت يف العالم بعد الواليات املتحدة .وأوضح كريستوف
فينتورا  ،مــديــر األبــحــاث يف ( IRISمعهد الــبــحــوث الدولية
واالستراتيجية) يف  France Infoأن هذا الوضع «ميكن توقعه»
بسبب انخفاض املوارد البشرية« .حذرت العديد من الشخصيات
يف أمريكا الالتينية  ،واملنظمات اإلقليمية مثل ( Cepalاللجنة
االقتصادية لتنمية أمريكا الالتينية) أو منظمة الصحة العاملية
من أن الظروف يف أمريكا الالتينية هي على األرجح أفضل الظروف
إلى انفجار اقتصادي واجتماعي وصحي مرتبط بكوفيد .« 19
مع استمرار تفشي وباء الفيروس التاجي يف جميع أنحاء العالم
بشكل ال ينضب  ،تعرض القارة األفريقية ميزانيات عمومية
نسبيا .تفسر عدة عوامل هذه املرونة الصحية.
رسمية منخفضة
ً
ً
أوال  ،اتخذت غالبية الدول األفريقية تدابير وقائية بسرعة ،
مبا يف ذلك احلد من السفر والسفر .باإلضافة إلى ذلك  ،وبسبب
كون الوباء أكثر خطورة على كبار السن  ،تتمتع القارة األفريقية
مبيزة كبرى هنا 60٪ :من السكان حتت سن .25
ً
انخفاضا يف انتشار وباء Covid-19
تشهد أوروبا  ،من جانبها ،
حيث تظهر التقارير اليومية حالة صحية مستقرة ومضبوطة.
قــررت عــدة دول  ،مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا  ،رفــع تدابير
االحــتــواء تدريجي ًا  ،بينما أعــادت بعض الــدول فتح حدودها.
أعلنت إيطاليا عن إعادة فتح حدودها اعتبار ًا من  3يونيو أمام
سياح االحتــاد األوروبـــي .كما علقت السلطات احلجر الصحي
اإللزامي للزوار األجانب .يف اليونان  ،سيبدأ املوسم السياحي يف
 15يونيو وستستأنف الرحالت الدولية يف  1يوليو .تأمل خمس
دول يف وسط أوروبا (أملانيا والنمسا واملجر وسلوفاكيا وجمهورية
التشيك)  أن تتمكن من إعادة فتح احلدود بينها بحلول منتصف

يونيو .
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النهج الدميقراطي مبراكش يكشف عن مظاهر الفساد يف
عمليات االستفادة من دعم ويحذر من استغالل الظرف احلالي..

وزارة التربية والتعليم تكشف عن مسطرة التوجيه املدرسي
واملهني..

أصدرت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي يوم أمس بيانا ،أكدت
فيه عن تسجيلها جلملة من مظاهر الفساد التي تكتنف عمليات
االستفادة من الدعم العيني يف مجموعة من األحياء الشعبية،
حيث بلغ توزيع قفف املــواد الغذائية إلى حد املتاجرة فيها من
طرف بعض أعوان السلطة وسماسرة االنتخابات (احملاميد ،دوار
إيزيكي ،دوار بــرادة ،عني ايطي ،سيدي امــبــارك…) .كما أدانــت
يف نفس البيان االصطفاف املفضوح للدولة إلى جانب الباطرونا
ضدا على الطبقة العاملة ،من خالل التغاضي عن تفعيل األدوار
الرقابية و فرض االلتزام باإلجراءات االحترازية الوقائية املتعلقة
بتوفير شروط الصحة والسالمة يف أوساط العمل ،و التلكؤ يف إغالق
الوحدات االنتاجية والتجارية غير الضرورية ،كما حــذرت من
مغبة استغالل حالة الطوارىء الصحية لتعميق تغول السلطوية
و العصف بحقوق اإلنسان و تصفية احلسابات السياسية ،واإلجهاز
على حرية الصحافة مبقتضى حالة الطوارئ خاصة غير التابعة
منها لإلعالم الرسمي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين املهني
والبحث العلمي عن البرمجة الزمنية ملختلف العمليات املتعلقة
بالتدبير الرقمي ملسطرة التوجيه املــدرســي واملهني بالتعليم
الثانوي ،حيث سيتم بتاريخ  6يونيو متكني جميع التالميذ/ات
املعنيني/ات مبسطرة التوجيه من رموز مسار وأقنانهم السرية و ما
بني تاريخي  6و  19يونيو سيتم ولوج التالميذ إلى فضاء متمدرس
للتعبير عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية فيما سيتم حتصيل
ومسك رغبات التالميذ الذين تعذر عليهم األمــر على مستوى
املؤسسات التعليمية ما بني 20يونيو و  4يوليوز ،و سيتم مسك
مالحظات أطر التوجيه العاملني بالقطاعات املدرسية بخصوص
اختيارات املتعلمني والسيما بالنسبة لالختبارات ذات املقاعد
احملددة بتاريخ  9يوليوز وسيتم تنظيم انعقاد جلن االنتقاء األولي
ما بني تاريخي  9و 11يوليوز وأخيرا بتاريخ  14و 18يوليوز سيتم
انعقاد األقسام اخلاصة بالتوجيه للحسم النهائي يف اختيارات
التالميذ وإصدار قرارات التوجيه.

 AMDHترصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف ظل
كورونا وسوء أحوال أهل البادية..
أصدر املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بيانا
يوم أمس حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف ظل كورونا
وســوء أحــوال أوضــاع أهــل البادية ،عبر فيه عن تتبعه لألوضاع
االجتماعية واالقتصادية الكارثية واملزرية ،التي تعيشها فئات
واسعة من املواطنني واملواطنات ،يف كافة ربوع الوطن ،من خالل
عملية الرصد امليداني لنماذج احلــاالت التي تعاني من تردي
أحوالها املعيشية وتدهور أوضاعها احلياتية ،بصورة تسيء إلى
الكرامة اإلنسانية وتتنافى مع املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان؛
حيث سجل تفاقم قــســاوة وهشاشة الــظــروف احمليطة بسكان
البوادي واألرياف ،خصوصا سكان اجلبال؛ نتيجة تزامن اجلائحة
مع مضاعفات اجلفاف ،وغلق األســواق األسبوعية وغياب بديل
لترويج املنتوجات الفالحية واحلصول على التموين ،كما أقرت
اجلمعية يف نفس البيان عن اعتماد األسلوب السلطوي املبني على
التعسف والشطط يف تدبير املساعدات ،كما هو احلال ب “بوميا”
بإقليم ميدلت ،و”سوق السبت أوالد النمة” بإقليم الفقيه بنصالح،

وب “بني جتيت”.

وبناء على هــذا الوضع فقط طالب املكتب املركزي للجمعية
بالتدخل العاجل وحتمل املسؤولية من طرف كل املؤسسات ذات
الصلة بتدبير صناديق املالية العمومية وحتديد أولويات صرفها
مبا يضمن حق الطبقة الفقيرة والهشة من نصيبها من الدعم
وحقها يف العيش الكرمي .وأيضا بتشديد املراقبة على احترام
إجــراءات السالمة الصحية ملنع انتشار الوباء وتفعيل املساطر
القانونية الالزمة ضد املقاوالت املخالفة لقوانني الشغل ،وخاصة
تلك املتعلقة بالتهرب من التصريح بجميع العمال والعامالت لدى
صندوق الضمان االجتماعي ،ومتكني املتضررين واملتضررات من

االستفادة من مستحقاتهم بأثر رجعي.

بعد قرار عودة بعض وحدات اإلنتاج للعمل CDT ،تطالب
بإحداث جلنة يقظة اجتماعية
دعت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بواسطة منشورا
رقــم  4/2020يهم إج ــراءات وتدابير العمل باملرافق العمومية
بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ،املسؤولني واملوظفني واألعــوان
بــاإلدارات العمومية واجلماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت
العمومية والعاملني بهذه املرافق لاللتحاق بشكل تدريجي إلى
مقرات عملهم ،وأبرزت الوزارة أنها عدت دليال تطبيقيا ملرحلة ما
بعد الطوارئ الصحية يهدف ملجموعة من التوجيهات واإلرشادات
األساسية وتوضيح عدد من ملهام واألنشطة التي ميكن لــإدارات
استئنافها بشكل تدريجي مبا يضمن سالمة وصحة املوظفني
واملرتفقني ويف نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة
ودميومة تقدمي خدماتها.
واجلدير بالذكر أن  CDTأكدت يف بالغها الصادر عن اجتماعها
األخير أن مرحلة ما بعد رفع احلجر الصحي واستئناف العمل
بالوحدات اإلنتاجية واإلدارات واملؤسسات العمومية ،يجب أن تتم
وفق رؤية نسقية شاملة ترتكز على مبدأ صحة العمال واملواطنني،
كما دعت إلى ضرورة بتشكيل جلنة اليقظة االجتماعية ملتابعة كل

التطورات واالنعكاسات االجتماعية.

وزارة الثقافة تقرر استئناف إصدار ونشر الصحف واجلرائد
الورقية..

كشف وزيــر الثقافة والشباب والــريــاضــة أنــه بإمكان ناشري
الصحف واجلرائد الورقية استئناف إصدار ونشر وتوزيع الطبعات
الورقية ابتداءا من يوم الثالثاء  26ماي  2020مع احترام املعايير
والتدابير الصحية اآلمنة املعمول بها واحملددة من طرف السلطات

العمومية املختصة.
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حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا
يستمر انتهاك احلريات وحقوق االنسان يف مختلف الواجهات
ويف ظل قوانني الطوارئ التي تفرضها جائحة كوفيد  ، 19وهذه
مناذج صارخة للمس باحلريات وحقوق االنسان كما ترصدها بعض

فروع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان واملواقع االجتماعية.
الدوريات والقوانني الصادرة يف زمن كورونا

بها قائد قيادة « الزيايدة « جماعة « عني تيغزة
 مت تأجيل محاكمة الشاب « عبد الرحيم العشابي « الى يوم 1يونيو  2020باحملكمة االبتدائية ببني مالل بتهم اهانة موظف

عمومي أثناء قيامه بعمله وإهانة الضابطة القضائية .

 دورية وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العاليوالبحث العلمي بتاريخ  22مايو  2020بشأن تأمني االستمرارية

اإلدارية.

 دعت احلكومة املغربية يوم  23ماي  2020جميع ناشريالصحف واجلــرائــد الورقية الــى استئناف اصــدار ونشر وتوزيع
طبعاتها ابتداءا من يوم الثالثاء  26ماي  2020بعد توقيف دام

أكثر من شهرين .

– احلريات العامة :
 الشطط يف استعمال السلطة  :قياد املغرب يف زمن كورونايتابعون
تطبيق سياسة «طحنمو»
 قائد قيادة «بومية» اقليم ميدلت يستعمل اساليب يف ترهيباملواطنني واملواطنات واهانة كرامتهم واالنتقام منهم أمام المباالة
السلطات اإلقليمية  ،مما أدى الى خلق جو من االحتقان والسخط

الشعبي.

 برملاني بــأزيــال يقيم وليمة عشاء مبناسبة ليلة القدرحضرها مجموعة من املسؤولني احملليني ورجال السلطة يف خرق
 إدارة الفايسبوك تواصل منع العديد من النشطاء ويف هذااالطــار ،متنع الرفيق « التيتي حلبيب « عضو الكتابة الوطنية
للنهج الدميقراطي ،وكــذا الرفيق « حلسن موموش» كاتب جهة

الرباط من النشر والتعليق ملدة  24ساعة.

 اعتقلت املصالح االمنية بوالية أمن مراكش الشاب « خالدالورياشي «يوم االربعاء  20ماي على خلفية تصويره شريط فيديو
يوثق معاناة مواطنني قاطنني يف بعض الفنادق يف املدينة العتيقة

مبراكش وقررت متابعته بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية .

 اعتقال الصحفي سليمان الريسوني عشية يوم  22ماي 2020من أمــام بــاب منزله بالدار البيضاء من طــرف عناصر الشرطة

باللباس املدني.

 عناصر الدرك امللكي ببنسليمان تعتقل مواطنا احتج علىحرمانه من الدعم املخصص جلائحة كورونا يوم  22ماي « 2020
صالح محريز « املعروف « صالح صالح» وذلك بناءعلى شكاية تقدم

واضح لقانون حالة الطوارئ واحلجر الصحي الذي مينع التنقل

والتجمع.

– حصيلة خرق حالة الطوارئ يف املغرب
حسب إعــان رئــاســة النيابة العامة لــيــوم اجلمعة  22ماي
 2020فان  4362شخصا أحيلوا على احملكمة يف حالة اعتقال
واوضحت رئاسة النيابة العامة أن  558شخصا من املجموع العام
 4362معتقال اعتقلوا بتهمة خرق تدابير احلجر الصحي وحدها
اما الباقون وعددهم  3804فقد اقترن خرقهم لتدابير احلجر

الصحي بارتكابهم افعال أخرى من جرائم احلق العام.

ومنذ دخول قانون رقم  2.20.292حيز التطبيق قامت السلطات
العامة بتحريك املتابعة القضائية يف حق  91623شخصا قاموا

بخرق حالة الطوارئ الصحية الى جانب ارتكابهم جلرائم أخرى.
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