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افتتاحية

فاجعة عامالت وعامل «اللة ميمونة» من املسؤول؟

إن مــا وقــع مبنطقة «اللــة ميمونة»
بإقليم القنيطرة مــن إصــابــة أكثر من
 600مــن الــعــامــات والــعــمــال بفيروس
كـــورونـــا املــســتــجــد˛يف مــحــطــة تلفيف
الفراولة ومخالطيهم/هن˛ ليس مفاجئا.
فكل املــؤشــرات كــانــت تــوحــي بإمكانية
ح ــدوث ــه يف أيـــة حلــظــة بــالــنــظــر إلــى
الــظــروف القاسية التي يشتغلون فيها
والــتــي تفتقد إلــى التدابير الوقائية
وعدم تعميم التحليالت املخبرية رغم
مــطــالــبــتــهــم/هــن بــذلــك مــنــذ تسجيل
إصابات بالفيروس منذ شهر ماي املاضي.
واحلصيلة مرشحة لالرتفاع بحكم كثرة
املخالطني وتعدد مواقع سكن العمال/ات
( أقاليم القنيطرة ووزان والعرائش)
إن انفجار الــبــؤرة الوبائية ب»اللــة
ميمونة» يؤكد˛ مرة أخرى˛ مدى استهتار
الــبــاطــرونــا اجلشعة والــنــظــام املخزني
بأرواح وصحة الطبقة العاملة.فرغم كل
صرخات العمال والعامالت وحتذيرات
ومطالبات القوى الدميقراطية والــرأي
العام بوقف أنشطة الوحدات اإلنتاجية
غير املؤثرة يف احلياة اليومية للمواطنني/
ات والغير الضرورية بالنسبة لعيشهم
وتعميم التحليالت املخبرية كإجراء
استباقي ملواجهة الفيروس˛ فــان صم
اآلذان والتجاهل هي اللغة الوحيدة التي
يتعامل بها النظام املخزني وأجهزته.
إن إصــابــة مــئــات الــعــامــات والعمال
بكوفيد  19ب «الل ــة ميمونة» تعتبر
جرمية يف حــق الطبقة العاملة تضاف
إلى البؤر/اجلرائم األخرى التي أملت بها
يف وحدات إنتاجية صناعية وخدماتية
وزراع ــي ــة أخـــرى يف طنجة والــعــرائــش
والــبــيــضــاء والــقــنــيــطــرة(رونــو-مــصــانــع
األحذية والنسيج وتصبير السمك)...
يــتــحــمــل الــنــظــام املــخــزنــي املسئولية
الرئيسية يف ذلك بسبب ترخيصه لتلك
الــوحــدات بــاالشــتــغــال والــتــواطــؤ معها
فيما يــخــص ظـــروف الــعــمــل .فانفجار
الــبــؤر الــوبــائــيــة يــؤكــد غــيــاب مراقبة
السلطات اإلداريــة والصحية والشغلية
لتلك الوحدات وإال ما كان ليقع ما وقع.
فــجــل الــوحــدات اإلنــتــاجــيــة ال حتترم

الــشــروط الدنيا للتدابير االحترازية
ملواجهة الــفــيــروس مــن تعقيم ووســائــل
النظافة واحترام مسافة األمان الصحية
والنقل يف شــروط صحية وإنسانية...
وال أدل على ذلــك هــو مــا وقــع ب «اللــة
مــيــمــونــة» حــيــث يــتــم نــقــل املــئــات من
العامالت والعمال الزراعيني يوميا إلى
مواقع العمل مكدسني/ات يف شاحنات
وبيكوبات وحافالت مهترئة أمــام أعني
أجهزة السلطة املختلفة.دون أن ننسى
إص ــدار وزارة الــفــاحــة لــقــرار استبعاد
عمال/ات القطاع الفالحي والصناعات
الغذائية والصيد البحري من االستفادة
مــن التعويض عــن الــتــوقــف عــن العمل
بسبب اجلائحة الشيء يدفع باآلالف
مــنــهــم/هــن إل ــى الــشــغــل مــضــطــريــن/ات
بحثا عن لقمة العيش مما يجعلهم/هن
عرضة لالستغالل يف ظروف جد قاسية
ولإلصابة بالفيروس

.

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية
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كما تتحمل الباطرونا املسئولية أيضا
فيما يقع للطبقة العاملة مــن خالل
استهتارها بصحة وحياة العمال/ات من
اجل مصاحلها األنانية يف مراكمة اإلرباح
والثروات عبر االستغالل املكثف لهم/هن
يف ظــروف الانسانية أشبه بالعبودية.
وهــذا مــن صميم طبيعتها الرأسمالية
اجلــشــعــة .فــاألربــاح بالنسبة لها قبل
األرواح

.

أمــــام هـــذا االســتــغــال الــرأســمــالــي
املتوحش والــتــواطــؤ املخزني املكشوف
أصــبــحــت وحـــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة
وانخراطها يف النضال النقابي ضــرورة
ملحة .فبدون تنظيم نقابي ستفتقد
ألهم سالح للدفاع عن نفسها واملطالبة
بحقوقها وصيانة مكتسباتها˛وملواجهة
جشع وبطش الباطرونا وخادمها النظام
املخزني.ويبقى دور الــقــوى املاركسية
أساسيا يف مساعدتها على امتالك هذا
السالح عبر االرتباط بها ودعم نضاالتها
وتوجيهها وإيــصــال الوعي الطبقي لها
كخطوة ضرورية يف سيرورة بناء حزبها
السياسي الــقــادر وحــده على حتريرها
ومعها املجتمع من االستغالل واالستبداد

.

االنتهاكات  :رضب الحريات العامة
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
• مأساة العامالت والعمال الزراعيات/ين ب»اللة ميمونة»
باقليم القنيطرة
تأكدت يوم اجلمعة  19يونيو  2020إصابة أكثر من 600
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طرف شركة»روزا فلور» باشتوكة ايت باها التي تتابع ثالثة
نقابيني وخمس عامالت توصلن باستدعاءات يوم اخلميس
 18يونيو  2020إحــداهــن عمرها  71سنة ولــم حتصل على

عاملة وعامل مبعامل تلفيف الفراولة مبنطقة «اللة ميمونة»
بكوفيد .19واحلصيلة مرشحة لالرتفاع بحكم كثرة العمال/
ات وســكــنــهــم/هــن يف مــنــاطــق مختلفة مــن إقــلــيــم القنيطرة
والعرائش ووزان والعرائش˛ وبحكم كثرة املخالطني مما يهدد
بتفشي الفيروس وتشعب بؤر الوباء باجلهة ككل.

التقاعد بعد بسبب عدم التصريح بها يف الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي رغــم اقدميتها الكبيرة˛عوض تسوية
أوضاعهم/هن ومتتيعهم/هن بحقوقهم/هن.كل ذلك من اجل
إجهاض اعتصام العمال/ات أمام مقر الشركة واملستمر منذ
ماي .2019
ويــخــوض الــعــمــال/ات يف اجلــهــة احــتــجــاجــات واعتصامات
إن مــا وقــع مبنطقة «اللـــة مــيــمــونــة» هــو جــرميــة يف حق
العمال/ات تتحمل مسئوليته الشركات الرأسمالية اجلشعة
الــتــي متــارس يف حــقــهــم/هــن اســتــغــاال بشعا بــهــدف مراكمة
األربــاح˛ والسلطات املخزنية املتواطئة معها والتي رخصت
لها باستئناف أنشطتها رغم إدراكها خلطورة ذلك على صحة
وحياة العمال/ات خاصة وانــه قد سبق للعامالت أن طالنب
بالفحص املخبري بعد ظــهــور حــاالت إصــابــة بالفيروس يف
موقع العمل يف شهر ماي املاضي˛لكن صرخاتهن لم جتد أذانا
صاغية حتى وقعت الكارثة.
•العمال/ات الزراعيني/ات بجهة سوس
يشتد هجوم الباطرونا على حقوق ومكتسبات العمال/ات
عبر الطرد الفردي واجلماعي وضرب احلق يف التنظيم النقابي
وعــدم التصريح يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والتخفيض مــن األج ــور وخــرق مــدونــة الشغل وتلفيق تهم
واهية للمسؤولني النقابيني ملتابعتهم قضائيا كما حدث من

للمطالبة بحقوقهم/هن ومنها التصريح بالصندوق الوطني
للضمان االجتماعي واالســتــفــادة مــن دعــم صــنــدوق كــورونــا
كاحتجاجات عــامــات وعــمــال محطة التلفيف «مــبــروكــة»
باوالد تامية واعتصام عمال/ات شركات «روزا فلور» وسواس»
و»صوبروفيل» و»كوما برمي»...

 - 2معمل تنقية « القيمرون» بجرادة
تعاني عامالت «وحدة تنقية القمرون» بجرادة من أوضاع
مزرية نتيجة املعامالت احلاطة بالكرامة و االستغالل البشع
الـــذي تــتــعــرضــن لــه وعـــدم الــتــصــريــح بــالــعــديــد مــنــهــن لــدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي˛ وإقــدام الباطرون
عــلــى طــرد وتــشــريــد مجموعة مــن الــعــامــات يف خــرق سافر
ملدونة الشغل ولدفتر التحمالت ولتعهدات السلطات املسؤولة
باجلهة إبــان احلــراك الشعبي بجرادة بضمان االستقرار يف
الشغل واحترام كرامة وحقوق العمال.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

 - 3شركة «رونو» بطنجة

أقدمت إدارة مصنع «رونو» بطنجة˛ على توقيف ما ال يقل عن

 400عامل من تطوان بشكل كلي مع تقليص عدد العاملني تدريجيا
وعدم فتح أية توظيفات جديدة بالشركة يف الوقت الراهن.وجاء
هــذا التوقيف˛حسب نفس املوقع˛ بعد االنتقادات التي وجهت
للشركة بعد إصابة عدد من العمال وخالطيهم بكوفيد  19ينتمون

أساسا إلى لتطوان.

نشير إلى أن مصنع رونو عرف إصابة أكثر  36عامال بكوفيد 19

إلى حدود  17يونيو  2020حسب موقع «طنجة  ˛»7ورغم ذلك فان

نشاطه مازال مستمرا عكس مصانع «رونو» يف فرنسا التي مازالت

مغلقة جتنبا النتشار الفيروس.

 - 4شركة»ابتيف» للكابالج بطنجة
(دلفي سابقا)

استأنفت شركة «ابتيف» االمريكية نشاطها بطاقة ./.60من
اليد العاملة.ويف إطار التحايل على القانون تقوم بتشغيل العمال
بشكل مؤقت ملــدة أســبــوع ثــم تأمرهم بــالــتــزام منازلهم بحجة
اجلائحة˛وتؤدي لهم أجرة األسبوع والباقي تؤديه الدولة من املال
العام ومن اقتطاعات ومساهمات املأجورين يف الصندوق الوطني

للضمان االجتماعي.
 - 5عمال الوساطة الفوسفاطيني بخريبكة
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من شركات مختلفة واحلرمان من االستفادة من صندوق كورونا.
وتطالب الكتابة احمللية الدولة والسلطات اإلقليمية بالتدخل لدى
إدارة الفوسفاط من اجل وضع حد لهذه التعسفات وإنصاف العمال

وإدماجهم يف القطاع.

 - 6عمال شركات الوساطة لدى شركة
اخلطوط امللكية املغربية

ورد يف موقع «كازابريس» أن مئات العمال الذين يشتغلون لدى
اخلطوط امللكية املغربية عبر شركة الوساطة»ك ب اي» موقوفني
عن العمل بسبب جائحة كورونا˛ ولم يتوصلوا حلد اآلن بتعويض

الدفعة الثالثة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي بسبب تأخر
شركة الوساطة يف إجراءات عملية التصريح بالعمال˛وعددهم ما
يقارب 1200عامل خدمات أرضية يشتغلون مبطارات املغرب.الشيء
الــذي جعلهم يعانون من أزمــات مادية خانقة بسبب االلتزامات

العائلية ومصاريف الكراء والكهرباء وغيرها.

 - 7مستخدم شركة النقل احلضري
«فيكتاليا» باسفي

خــاض مستخدمو شركة النقل احلضري «فيكتاليا» باسفي
وقفة احتجاجية بتاريخ  17يونيو  2020واعتصام مفتوح امام
مقر الشركة احتجاجا على عدم احترام دفتر التحمالت املبرم مع
جماعة أسفي وللمطالبة باحلوار اجلاد واملسئول وتلبية املطالب

العادلة واملشروعة يف الترسيم والتغطية الصحية والترقية.

 - 8اعتداء جنسي على عاملة نظافة بإقليم
مديونة

تعرضت إحــدى عــامــات النظافة بإقليم مديونة العتداء
جنسي .فحسب رسالة مفتوحة للجنة املــرأة يف فــرع اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي للجهات املسئولة فان موظفا
جماعيا يعرضها ملضايقات كثيرة منذ أكثر من ثالث سنوات˛ مبا

فيها التحرش اجلنسي مما تسبب لها يف اضطرابات نفسية إلى
درجة أنها أقدمت على محاولة االنتحار مرارا.وطالبت اللجنة من
اجلهات املسئولة فتح حتقيق يف النازلة.

 - 9موت تراجيدي ألحد العمال بالدار
البيضاء

أصــدرت شبكة»تقاطع» للحقوق الشغلية عن فــرع اجلمعية
يعيش عــمــال/ات الوساطة الفوسفاطيني مبنطقة خريبكة
أوضاعا كارثية من جراء الهجوم الكاسح والشرس الذي تقوده إدارة
الفوسفاط ضدهم حسب بيان للكتابة احمللية للنهج الدميقراطي
بخريبكة.ومن مظاهر ذلك ممارسة الضغط والتعسف والتهديد
بالطرد وهزالة األجــور وتخفيضها وتأخير أداء أجرة شهر ماي
وعــدم أداء مستحقات العطلة السنوية وتوقيف  120عامل/ة

املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي بالغا بتاريخ 21/06/2020
تخبر فيه بفاجعة رمــي عامل ميت يدعى قيد حياته احمد
العسكري أمــام باب منزله من طرف مشغله بعد إصابته مبرض
خطير لم يجد من وسائل وإمكانيات ملعاجلته نظرا حلرمانه من
طرف املشغل من حقوقه املنصوص عليها يف مدونة الشغل.وتطالب
الشبكة اجلهات املسئولة بفتح حتقيق يف الواقعة واتخاذ اإلجراءات

حملاسبة املشغل.
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احملامون/ت باملغرب  :وقفة الغضب والكرامة بالبيضاء

احملــامــيــات واحملــامــن بجميع هيئات املــغــرب يحتجون أمــام
احملكمة االبتدائية وأمــام عمالة آنفا ،بــرفــع شــعــارات لشجب
األفعال اإلجرامية التي ارتكبت يف حق احملامي األستاذ احلسني
الطالبي ويف حق حرمة مكتبه وسرية ملفاته ويف حق موكليه
ضدا على كل القوانني .....
احملمدية  :دوار براهمة شرقاوة ،اجلمعة  19يونيو .2020
حوالي  350عائلة تختنق ،املضاربة العقارية تريد إخالء
املنطقة من الساكنة بدون مقابل .

 ي ــع ــد.ك ــاري ــان بــراهــمــة شـــرقـــاوة م ــن أقـــــدم كــاريــانــاتاحملمدية(حوالي  3كلم خارج املدينة) .موجود منذ االستعمار.
تقطنه أســر أغلبيتها مــنــحــدرة مــن الــوســط الــفــاحــي (عمال
زراعيني ،فالحني نهبت أراضيهم)...
 العديد مــن نساء و رجــال ال ــدوار يشتغلون كعمال ،باعةمتجولني ،عامالت البيوت...العشرات من املعطلني و املعطالت.
 العشرات من املرضى نتيجة املطرح البلدي املجاور ،الذي لميتم نقله اال يف السنوات األخيرة.
 من سنة  ،2019بدأت جهة مجهولة الهوية يف تشيد مشروعضخم(حوالي  500 6شقة)و محطة وقـــود....و يشمل املشروع
جزء من الكاريان ،حيث سيتم تشريد «قانونيا» العشرات من
األسر ظلما و عدوانا.
 يف املدة األخيرة ،حطت باملنطقة (حسب الساكنة) عمالقالعقار  alliances darnaمما يشدد اخلناق على الساكنة.
 املنطقة كانت فالحية إلى حدود  ،2019و كانت تساهم يفتزويد مدينة احملمدية باخلضر ،و توفر فرص الشغل ،قد حتولت
اليوم إلى مشاريع عقارية تستفيد منها كمشة من املضاربني على
حساب ساكنة دوار براهمة شرقاوة ،على حساب ساكنة مدينة
احملمدية ،على حساب الهواء النقي ...

العدد 20 :
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*اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي تدين استهتار احلكومة
والباطرونا اجلشعة الذي يهدد حياة العمال/ات،محملة إياهما
املسؤولية يف كارثة اللة ميمونة وحتذر من تكرارها يف مناطق
أخرى*.

تتابع اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي – االحتــاد املغربي
للشغل ،بقلق شديد ،أخبار تفشي فيروس كورونا يف صفوف املئات
من العامالت والعمال الزراعيني بضيعات إنتاج الفواكه احلمراء
ومحطات التبريد والتلفيف بقرية اللة ميمونة ،ومتدد الفيروس
ليصيب أسر العامالت والعمال ومخالطيهم يف عدد من دواويــر
املنطقة وأحياء سوق أربعاء الغرب ،ناهيك عن حالة الهلع التي
تعيشها املنطقة والتي تشهد منذ شهور نشاطا زراعيا مفرطا يف
ظل اجلائحة وشــروط استغالل بشعة ملئات االالف من لعامالت
والعمال الذين يتم استقدامهم من دواويــر قريبة ومن سيدي
قاسم وسيدي سليمان والعرائش ودون أي إجراءات وقائية فعلية
حلمايتهم..
إن اجلامعة الوطنية للقطاع الــفــاحــي ،إذ تــديــن استهتار
الباطرونا الزراعية بأرواح العامالت والعمال ،فإنها تعتبر «كارثة
اللة ميمونة» حتصيل حاصل لواقع مرير كان سابقا على اجلائحة
التي تعرفها بالدنا والزال مرافقا لها ،وهو الواقع الذي طاملا نددت
به اجلامعة وتصدت للمسؤولني عنه بالفضح واملجابهة ،وراسلت
يف شأنه مــؤخــرا وزيــر الشغل واإلدمـــاج املهني ووزي ــر الفالحة
لتحملهما مسؤوليتهما كاملة يف التهديد اليومي لصحة وسالمة
مئات االالف من العامالت والعمال الزراعيني الفقراء يف بالدنا
ويف منطقة الغرب حتديدا بسبب تكديسهم يف وسائل نقل مهينة
وقاتلة وتشغيلهم يف ظــروف أقــرب إلــى العبودية .إن اجلامعة
الوطنية للقطاع الفالحي تعبر عن تضامنها ومواساتها للعماالت
والعمال واملواطنني املصابني ،وتطالب باالعتناء بهم ومتكينهم
من ظروف االيواء والعالج الضرورية إلنقاذ حياتهم ،واعتبارهم
يف حكم املصابني مبرض مهني حماية حلقوقهم .حتمل احلكومة
مسؤولية اإلبقاء على أنشطة زراعية غير ضرورية للعيش اليومي
للمواطنات واملواطنني خدمة ملصالح الباطرونا رغم تهديدها
لسالمة وصحة العمال وعموم املواطنات واملوطنني ،واحتمال
تشكيالها لبؤر وبائية خطيرة تؤدي إلى متديد احلجر الصحي
وتكلف االقتصاد الوطني خسائر يومية فادحة •.. .تستهجن
مبعاقبة الباطرونا اجلشعة وجميع املسؤولني عن الكارثة بسبب
استهتارهم وتهديدهم ألرواح املواطنني....
تعتبر الــقــرار الــصــادر عــن وزارة الفالحة بتاريخ  30أبريل
املــنــصــر ،الــقــاضــي باستبعاد عــمــال الــقــطــاع اخلـــاص الفالحي
والصناعات الغذائية والــبــحــارة الصيادين مــن االســتــفــادة من
التعويض عن التوقيف بسبب اجلائحة ،أحد األسباب الرئيسية
للكارثة وتطالب بإلغائه فورا لتخفيف الضغط املادي الذي يدفع
العامالت والعمال للنزول لطلب الشغل بأي ثمن والسقوط فريسة
يف يد السماسرة والباطرونا اجلشعة.
• تدعو كافة القوى الصديقة للطبقة العاملة إلى تكثيف دعم
صمود العمال الزراعيني يف مواجهة االستغالل والقهر يف املنطقة
وعبر التراب الوطني....عن الكتابة التنفيذية الرباط يف 20
يونيو 2020

الـنـشـرة

العدد 20 :

اإلثنني  22يونيو 2020

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
• العرائش :

يعيش جتار مدينة العرائش حالة من االحتقان  ،بعد ان استفاقوا
صباح اليوم السبت  20يونيو على قــرار مفاجئ بــاالغــااق الفوري
للمحالت التجارية بعد ان منحت هذه احملالت قبل ايام رخصة بإستئناف
اشغالها  ،وقد قام التجار بناء على هذا الترخيص بإعادة اعداد محالهم
واقتناء سلع جديدة إلستدراك ما ميكن استدراكه.
ويف تصريح ألحد ممثلي التجار اكد ان قرار السلطة االخير والقاضي
بإغالق احملالت التجارية يفتقد للحكامة  ،كما ان السلطات احمللية لم
تنهج سياسة التواصل  ،وقامت بإنزال قرارها بشكل احادي  ،كما اعتبر
ان السلطة تهني التجار وتعتبرهم احللقة االضعف  ،حيث لم تتجرأ على
غلق املصانع مصدر الوباء  ،وقامت باالستقواء على التجار ...وقد حضر
ممثل السلطة باالقليم الى ساحة التحرير وطالب ممثلي التجار اجللوس
على طاولة احلوار  ،فكان رد التجار ال حوار فتح جميع احملالت التجارية
او اغالق جميع املصانع ووحدات االنتاج الكبرى وقد نظم جتار العرائش
مسيرة احتجاجية جابت ساحة التحرير بإجتاه مقر باشوية املدينة
منددة بقرار االغالق.

بيان شبكة «تقاطع» للحقوق الشغلية ( 19يونيو :)2020
إن شبكة «تقاطع» للحقوق الشغلية ،انطالقا من اطالعها الدقيق على
الواقع املتردي لظروف الشغل مبؤسسات اإلنتاج ،لم تتوقف عن تنبيه
السلطات وحثها على التدخل من أجل تفادي انفجار بؤر صناعية باملعامل
التي استمرت يف العمل ضدا على إجراءات احلجر الصحي املعلنة .وهكذا،
بعد معامل النسيج واألحذية واألسالك الكهربائية بكل من القنيطرة
وطنجة والبيضاء ،تنفجر بؤر صناعية جديدة مبعامل لتلفيف الفراولة

(تصدير) مبنطقة «الال ميمونة» بإقليم القنيطرة مخلفة حوالي 500
إصابة مؤكدة يف صفوف العامالت والعمال وعائالتهم .وهي حصيلة
مرشحة لالرتفاع بسبب التنقل الكثيف بني القرى على مثن وسائل للنقل
تفتقر للشروط القانونية (بيكوب )...واالكتظاظ داخل وحدات لإلنتاج
ال توفر الشروط الدنيا للصحة والسالمة .إذا كانت مسؤولية الرأسماليني
اجلشعني ثابتة يف جرمية تعريض صحة وحياة آالف العامالت والعمال
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وعائالتهم للخطر ،فإن السلطة متواطئة بشكل مكشوف يف انتهاك
العديد من املعامل والضيعات إلجــراءات احلجر الصحي واستمرار نقل
العامالت والعمال يف شاحنات وعربات بيكوب خارج القانون؛ مما ينذر
مبزيد من الكوارث والضحايا .إن شبكة «تقاطع» إذ تعبر عن مساندتها
لنضاالت الطبقة العاملة يف جميع مواقع اإلنتاج من أجل تطبيق معايير
الشغل وخصوصا منها املتعلقة بتوفير شروط الصحة والسالمة يف العمل،
تنادي مجموع احلركة النقابية واحلقوقية والدميقراطية عموما
لإلسراع يف بلورة صيغ نضالية موحدة كفيلة بصد الهجوم على حقوق
الطبقة العاملة ،يف أفق حتقيق مطامحها يف التحرر من االستغالل والقهر.
(جلنة املتابعة )

• أرباب املقاهي واملطاعم … مصير مجهول
يؤكد املهنيون أنه على احلكومة ،مواكبة أربــاب املقاهي واملطاعم،
تفاديا لتشريد العمال ،خاصة أن معظم املقاوالت لن تتمكن من استئناف
جميع عمالها مبجرد رفع احلجر الصحي ،بسبب قلة الرواج التجاري ،إذ
أكدت اجلمعية املغربية ألرباب املقاهي واملطاعم ،أن املقاوالت لن تستطيع
استعادة جميع العمال ،إال بعد نهاية العام اجلاري ،خاصة أن احلكومة
تؤكد عبر بالغاتها ،أن جميع املقاوالت يجب أن تعمل مبنطق  50باملائة،
حفاظا على التباعد االجتماعي ،ووقف انتشار الفيروس.
ومــن جهة أخــرى ،يؤكد املنسق الوطني للجمعية املغربية ألربــاب
املقاهي واملطاعم ،أن اليد العاملة يف القطاع ،ميكن أن ترتفع بنسبة 30
باملائة ،عكس املتوقع ،خاصة أن جميع املقاهي يف حاجة إلى بوابني
يقومون بقياس درجة احلرارة وتعقيم الــزوار ،مشددا على أنه من غير
املعقول أن يستأنف أرباب املقاهي نشاطهم بنصف العمال ،مبرزا أن عمال
القطاع ال يعملون طيلة اليوم ،إذ ال ميكن أن يعمل الشخص من السادسة
صباحا إلى العاشرة مساء ،ومن هنا سيكون املهنيون يف حاجة إلى كافة
عمالهم.
ويف مراسلة ،ضمت مطالب القطاع ،موجهة إلى رئيس احلكومة ووزيري
الشغل والداخلية ووزارات أخــرى ،أكد املهنيون أن املقاوالت لن تتمكن
من إعادة كافة مواردها البشرية ،إال يف بداية السنة املقبلة ،مطالبني
يف الوقت ذاتــه احلكومة بإبقاء الدعم لهذه الفئة ،مشددين على أن
املقاوالت بدورها ستعمل على مواكبة هذه الفئة ،ألنها يف حاجة ماسة
إليها ،ولن تتخلى عنها ،خاصة أنها استثمرت يف تكوينها ،وتربطها بها
عالقات إنسانية ومهنية .وأن إقالع القطاع رهني ،بتدخل حكومي جدي،
ميكن من ضمان ظروف عمل كرمية للعمال ،مبرزا أن قانون الشغل ،يجب
أن يخضع لتعديالت تتماشى مع طبيعة القطاع ،قصد متكني املهنيني من
التصريح بعمالهم ،ودفع مستحقات التغطية الصحية والتقاعد ،مؤكدا
أنه من الصعب على املستثمر أداء  800درهم عن كل عامل ،بينما بعض
املؤسسات واإلدارات العمومية بدورها ،ال تقوم بهذا الدور ،من قبيل عمال
التعاون الوطني باجلماعات الترابية ،رغم أنه يتم استغاللهم يف العمل
لساعات طويلة ،مضيفا أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بدوره،
يلجأ إلى شركات مناولة من أجل توفير عمال احلراسة والنظافة ،تفاديا
لترسيم تلك الفئة ،ألنها ترفع من نفقاته ،مضيفا أن على احلكومة حتمل
مسؤوليتها ،وأن تؤدي على األقل سنتني من اشتراكات العمل ،كما هو
األمر بالنسبة إلى حاملي الشهادات( .الصباح  18يونيو )2020
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة املــغــربــيــة عــلــى أن الــعــدد اإلجــمــالــي
للمصابني بالفيروس يف املــغــرب إلــى  9977حــالــة .كما أفــادت
الوزارة الوصية على القطاع أيضا أنه مت تسجيل  214حالة وفاة
 .وعن تسجيل  8284حالة استشفاء  .أما عن احلاالت املستبعدة
بعض حتاليل مخبرية سلبية ،فقد بلغ  528214حالة.

فيروس كورونا .باحثون صينيون يطلقون
جتارب لقاحات املرحلة الثانية
لقاحا حول العالم  ،دخل
بينما يجري اختبار اثني عشر
ً

باحثون صينيون املرحلة الثانية ألحدها .يجب عليها تقييم
ما إذا كان اللقاح املعني ميكن أن يسبب بأمان الدفاعات املناعية
لدى األشخاص األصحاء .قال املعهد البيولوجيا الطبية التابع
لألكادميية الصينية للعلوم الطبية  ،األحــد  ،أن الباحثني
الصينيني بدأوا اختبارات املرحلة الثانية على البشر من لقاح

العالم وقتلت أكثر من  460000شخص.

تعديل نباتات التبغ إلنتاج لقاح فيروس كورونا
يجري إعداد مئات اللقاحات ضد الفيروس التاجي يف جميع
أنحاء العالم  ،وقد أظهر بعضها بالفعل نتائج أولية واعدة .لكن
العثور على اجلزيئة أو املضاد املناسب ليس سوى بداية املشكلة:
اخلطوة التالية هي جعل اللقاح على نطاق واسع  ،حيث قد تكون
باليني اجلرعات ضرورية .يتم تطوير معظم اللقاحات اآلن عن
طريق تكاثر اخلاليا أو يف البيض  ،مثل لقاح األنفلونزا.
يحاول املشروع األوروبــي

Newcotiana

 ،الذي يجمع علماء

من سبع دول يف أوروبا وأستراليا  ،اتباع نهج آخر :استخدام التبغ
املعدل وراثيا «كمصنع حيوي» إلنتاج اجلزيئات الصيدالنية ،
وهو حقل يسمى الزراعة اجلزيئية .يوضح دييغو أورزايز  ،منسق
مشروع

Newcotiana

واملتخصص يف التكنولوجيا احليوية يف

اجلامعة  ،ليورونيوز« :نحن ندخل يف جينوم املــادة الوراثية
النباتية التي حتتوي على معلومات إلنتاج أدوية مثل األجسام
املضادة واللقاحات وغيرها من املنتجات» .معهد فالنسيا .يتم
بالفعل إنتاج العديد من اللقاحات واألجــســام املــضــادة مبا يف
ذلك تلك التي تهدف إلى مكافحة فيروس اإليبوال من األنواع

Nicotiana benthamiana

 ،املوطنة يف أستراليا .يقول

عالم الفيروسات يف مركز جون إينيس ،
جورج لومونوسوف ِ ،
ً
أيضا مزايا
الشريك يف هذا املشروع  ،إن الزراعة اجلزيئية لها
أمنية ألنها تسمح باحلصول على جزيئات شبيهة بالفيروس
دون التالعب بالفيروس نفسه .يف مواجهة الطوارئ التي تواجه
الفيروس التاجي  ،جعل الباحثون التكنولوجيا اخلاصة بهم
متاحة للشركات الراغبة يف تطوير لقاح.

تصنيف جميع عماالت وأقاليم املغرب ضمن
املنطقة  1باستثناء  4أقاليم
محتمل ضد الفيروس التاجي اجلديد .من أمنه.

ذكر بالغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة ،اليوم اجلمعة،
أن مت إعــادة تصنيف جميع العماالت واألقاليم ضمن منطقة

لقاحا على البشر يف جميع أنحاء العالم.
حاليا اختبار 12
يتم
ً
ً
ولكن حتى اآلن  ،لم مير أي من هذه االختبارات مبرحلة التجارب

ومراكش والعرائش والقنيطرة ،ابتداء من  24يونيو اجلــاري،

السريرية واســعــة النطاق للمرحلة  ، 3وهــي خطوة ضرورية

عند منتصف الليل.

للحصول على ضوء أخضر من السلطات لعرضه يف السوق.
حتديد اجلرعة
يــجــب أن حتــدد جتــربــة املــرحــلــة  2جــرعــة الــلــقــاح الــازمــة
وتستمر يف تقييم ما إذا كان اللقاح املعني ميكن أن يتسبب بأمان
يف الدفاع املناعي لدى األشخاص األصحاء.
أصابت  ، Covid-19التي مت اكتشافها ألول مرة يف الصني يف
أواخر عام  ، 2019ما يقرب من  9ماليني شخص يف جميع أنحاء

التخفيف رقــم  ،1باستثناء عــمــاالت وأقــالــيــم طنجة أصيلة

وأضاف ذات البالغ املشترك أنه تقرر أيضا املرور إلى املرحلة
الثانية مــن مخطط التخفيف ،مــع مــراعــاة تــطــور الوضعية
الوبائية يف املغرب .
وأش ــار املــصــدر ذاتــه إلــى أن هــذه الــقــرارات تــأتــي بــنــاء على
خالصات التتبع اليومي لتنزيل املرحلة األولــى من “مخطط
تخفيف احلجر الصحي” ،وبعد إجراء “جلان اليقظة والتتبع”
املعنية لتقييم دقيق لإلجراءات الواجب تنفيذها والشروط
واملعايير الصحية الالزم توفرها.
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب

القطاع العمالي للنهج الدميقراطي يحمل الدولة
املخزنية والباطرونا مسؤولية انتشار الوباء باللة
“ميمونة”

أعلن القطاع العمالي للنهج الدميوقراطي يف بيان له اليوم أنه
يتابع تفشي فيروس كورونا يف صفوف العمال والعامالت الزراعيني
بضيعات الفراولة مبنطقة اللة ميمونة بقلق وترقب شديدين
خصوصا وأن هذا الرقم مرجح لالرتفاع يف الساعات القادمة،
محمال املسؤولية الكاملة للدولة املخزنية التي سمحت للباطرونا
باستئناف العمل دون االلتزام بتطبيق أدنى شروط الصحة.
وعــبــرت الــســكــرتــاريــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــعــمــالــي للنهج
الدميوقراطي عن تضامنها املطلق مع الطبقة العاملة يف مواجهة
املــرض وجشع الباطرونا ،مطالبة بإغالق الوحدات اإلنتاجية
املوبوءة وإخضاع كل العمال والعامالت للفحوصات ومتابعة أرباب
هذه الوحدات اإلنتاجية مع تعويض العمال والعامالت.
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واملراكز الصحية.

وأكدت النقابة على عدالة مطالب هيئة املساعدين الطبيني
باعتبارها أحــد الركائز األساسية داخــل املنظومة الصحية،
املتمثلة أساسا إخــراج نظام أساسي يليق بانتظارات وتطلعات
هيئة املساعدين الطبيني ،وتغيير تسميتهم ،وإضافة درجتني
جديدتني خــارج السلم ،مــع الــرفــع مــن التعويض عــن األخطار
املهنية ،ومن التعويض عن البحث العلمي و التأطير.
“ترانسبرانسي” حتذر من استغالل النفوذ يف صفقات كورونا
طالبت منظمة “ترانسبرانسي املغرب” يف بالغها اجلديد
السلطات املغربة باحترام احلق يف احلصول على املعلومة عبر

 FNEجتدد مطالبتها احلكومة ووزارة التعليم باالستجابة
الفورية ملطالب الشغيلة التعليمية
طالبت اجلامعة الوطنية للتعليم – التوجه الدميقراطي يف
بيانها الصادر اليوم عن بالصرف الفوري ملستحقات كل الترقيات
التي متت برسم سنوات  2016و 2017و2018؛ واإلعالن عن نتائج
االمتحانات املهنية ملختلف الفئات املهنية برسم .2019
كما أكدت بضرورة فتح حوار عاجل للحسم يف مختلف امللفات
النقابية العالقة واملطالب املشروعة للشغيلة التعليمية بكل
فئاتها( ،العاملون والعامالت بالتعليم العالي ،إدمــاج األساتذة
الذين ُفرض عليهم التعاقد ،املقصيون من خارج السلم ،ضحايا
املعاجلة االنفرادية مللف ضحايا النظامني ،الزنزانة  ،10املعفيون
واملرسبون ،عمال احلراسة والنظافة واإلطعام ،مربيات ومربي
التعليم األول ــي ،األســاتــذة املــؤطــرون مبختلف مــراكــز التكوين
التابعة لــلــوزارة ،سكنيات األســاتــذة العاملني بالعالم القروي،
العاملون والعامالت بالتعليم اخلصوصي)..
نقابة الصحية العمومية تدين إجبار األطر الطبية على
استئناف نشاطهم دون احترام للضوابط واملعايير العلمية
عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية ،يف بالغ لها نشر
كم املجهودات
اليوم ،عن استغرابها من تنكر الــوزارة الوصية ِل ّ
والتضحيات التي بذلتها الشغيلة الصحية بكل فئاتها خالل
أزمة كورونا ،خاصة تلكؤها يف صرف منح التحفيز أسوة بباقي
القطاعات.
واستنكر البالغ ما أسماه التدبير األحادي لوزارة الصحة ألزمة
كوفيد ،-19وسعيها إلجبار األطر الطبية والتمريضية واإلدارية
على استئناف الــنــشــاط الصحي وتــقــدمي اخلــدمــات الصحية
االعتيادية دون احترام للضوابط واملعايير العلمية والتقنية
التي ستحول دون ظهور بؤر وبائية مهنية داخــل املستشفيات

اإلخبار املنتظم بكل ما يتعلق بصندوق تدبير اجلائحة ،داعية
الھیئات الرقابیة إلى ممارسة سلطاتھا املؤسساتیة لضمان
التدبیر السلیم للموارد العمومیة خالل هذه الفترة.
حيث تطرق البالغ إلى توقف إمكانیة الوصول إلى املعلومات
املتعلقة بالتبرعات التي رافقت يف البدایة عمليات الصندوق
اخلــاص بتدبیر جائحة كورونا احملــدث بسبب الهشاشة التي
تعرفھا غالبیة السكان وضعف املنظومة الصحیة بالبالد ،إضافة
إلى توقف النشر االستباقي لتتبع إجراءات االمتثال لتدابیر
احلجر الصحي ،وعدد املوقوفین نتیجة خرق حالة الطوارئ
الصحیة ،التي دأبــت النیابة العامة وامل ــدیریة العامة لألمن
الوطني على اعتماده يف البدایة إلخبار الرأي العام الوطني.
ولفت البالغ إلى التدابیر االستثنائیة املتخذة من طرف
احلكومة يف مجال الصفقات العمومیة ومتــدیدھا إلى مجاالت
أخرى غیر تلك املتعلقة باخلدمات الصحیة ،ما یمثل بشكل واضح
خطرا كبیرا على مستوى استغالل النفوذ وأخالقیات العمل،
والتي قد تفاقم تفشي الفساد.
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حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا
يستمر انتهاك احلريات وحقوق االنسان يف مختلف الواجهات

االسبوع اجلاري إذ اقتصرت املداوالت بني الفراشة وباشا مدينة آزرو

ويف ظل قوانني الطوارئ التي تفرضها جائحة كوفيد ،19وهذه مناذج

الذي اجتهد يف إقناعهم برفع اعتصامهم ووقف احتجاجاتهم التي

صارخة للمس باحلريات وحقوق االنسان كما ترصدها بعض فروع

تتزامن وتتنافى كذلك مع حالة الطوارئ الصحية بالبالد..

اجلمعية املغربية حلقوق االنسان واملواقع االجتماعية.
 احلريات العامةعائلة الصحفي « حميد املهداوي» حترم من زيارته ملدة أربعة
شهور وتطالب باحلق يف بالزيارة.
– استغالل السلطات احمللية واملجلس البلدي ،جائحة كورونا

وقوانني الطوارئ الصحية من أجل اجل تشريد احلرفيني الفراشة

منع فراشة السوق املركزي لبيوكرى للعودة الى أماكن عملهم التي
اشتغلوا فيها لعقود طويلة بتهمة الترامي على امللك العمومي,
اقدمت السلطات احمللية مبدينة « ازرو « على محاصرة الوقفة
االحتجاجية التي نظمها الفراشة بالسوق النموذجي اخلاص بهم.
وذلك احتجاجا على متاطل السلطات قي ايجاد حل.
أقدمت السلطات احمللية مبدينة آزرو نهار يومه اجلمعة  19يونيو
 2020على تشتيت وقفة احتجاجية نظمها الفراشة بواجهة ورشة
السوق النموذجي اخلاص بهم .وقفة الفراشة جاءت على إثر متاطل
السلطات يف إيجاد حل لهم ،ذلك بعد منعهم من عرض سلعهم يف

وكان لقاء االثنني األخير بني الطرفني قد عرف نقاشا بخصوص
ورشة السوق النموذجي اخلاص بهم والتي توقفت بها األشغال منذ
سنتني ،إال أن الباشا -بحسب بعض احلاضرين من الفراشة -طلب
منهم تنظيم صفوفهم وتأسيس إطار جمعوي لهم ،وخلق شراكة مع
اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملساهمة

ب 25%يف تكلفة أشغال بناء السوق النموذجي املغطاة!؟؟…

واعتبر الفراشة أن هذا التوجيه فقط لتضليل مطالبهم خاصة
وأنه سبق لهم ان انتظموا يف جمعية سنة  2015اطلق عليها جمعية
الكرامة ميموزا للفراشة بــآزرو ،وأن السلطة رفضت قبول ملفهم
السباب بقيت مجهولة رغم كل محاوالتهم لثني السلطة عن هروبها
من االعتراف بإطارهم اجلمعوي...
ويذكر أن الورشة املتوقفة تنفيذ أشغالها والتي تهم السوق
النموذحي للفراشة بآزرو ،كان ان متت برمجة مشروعها من طرف
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغالف مالي قدره 4.500.000
درهم والذي كان يأمل منه تنظيم الباعة املتجولني مبدينة آزرو
الذين ال يقل عددهم عن  850فرد ..إال أن األشغال توقفت عرفت
فور انطالقتها التي ناهزت  70%من االجنــاز منذ سنتني علما أن
املشروع كان قد حدد إجنازه فقط يف سنة واحدة؟  (19يونيو 2020
كاب 24تيفي)
تتعرض احــدى عامالت النظافة بجماعة اقليم مديونة ملدة
ثالثة أشهر ملضايقات وحتــرش جنسي من طــرف مسؤول اداري
باجلماعة .
محاصرة سكان «قرية أنفكو» يف مسيرتهم االحتجاجية مشيا
على االقدام نحو دائرة « املشيل» مطالبني بايجاد حلول الوضاعهم
االجتماعية املزرية,
قائد قيادة « واد النعام ببوذنيب «وبلطجيته ينهال على الشاب
« محمد شيغات « بالضرب والتهديد يوم  19يونيو  2020لثنيه على

مكانهم املعتاد منذ  ,2011وبعد توقف تهيئة السوق النموذجي منذ
 2016مما يتسبب لهم يف غياب حل ُيكنهم من العيش الكرمي.

ورافقت الوقفة االحتجاجية رفع شعارات قوية تعبر عن مشاكلهم
ومعاناتهم .وكــان الفراشة املتشكلون من الباعة املتجولني الذين
كانوا يعرضون سلعهم بفضاء ميموزا وسط املدينة والذي منعوا من
استئناف انشطتهم التجارية به مع رفع احلجر الصحي منذ اسبوع
… وحيث رافقت هذه الوضعية سلسلة من اللقاءات مع سلطة آزرو
يف وقت تنصلت عمالة إفران من الوفاء بوعدها ملجالستهم بداية

قيادة احتجاجات قبيلة « ايت موسى « وصده عن مواكبهه اعالمية
لها.
محاصرة مسيرة لقبائل أيت سرغوشن تليسبنت املدعمة لقبيلة
« ايت موسى» يف مطالبها ضد الرأسماليني املفترسني بأراضي اجلموع
السلطات احمللية حتاصر احتجاج التجار الصغار من ساحة
املانوزي بالعرائش بتاريخ  20يونيو  2020على قرار إغالق احملالت
التجارية الصغرى يف حني تظل املركبات التجارية الكبرى ذات
العالمة مفتوحة
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