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 يف مواجهة الكوارث ‘‘ الطبيعية’’
والسياسات املخزنية

جتري يف بالدنا أحداث متسارعة، معظمها 
وكوارث. فمن هنا قرارات ديبوماسية  حوادث 
واضحة.حيث  سياسة  على  تستقر  ال  مرجتلة 
الصهيوني،  الكيان  مع  للتطبيع  املهزلة  القرار 
ثم قرار توقيف العالقات مع الدولة االملانية. 
املخزنية  الــدولــة  تستبيح  نفسه،  اآلن  ويف 
دخول وخروج االستثمارات من دون رقابة ويف 

الوطني. أدنى استفادة لالقتصاد  غياب 

ــرارات  ــ ــذي تــطــلــع عــلــيــنــا ق ــ ــدر ال ــق ــال وب
الــســيــاســات االســتــبــداديــة،تــتــوالــى أخــبــار 
سير  ــوادث  ــ ــ ح ــن  مـ والــــكــــوارث  ــع  ــواجـ ــفـ الـ
األمطار  تساقط  نتيجة  مميتة،وفيضانات 
شمال  تــطــوان  مدينة  يف  مــؤخــرا  حــدث  كما 

وطنجة. البيضاء  يف  املغرب،وقبله 

اخلسارات  حجم  تقومي  هنا  نستطيع  ال 
السياسات  مدبري  عن  تنتج  التي  ــرار  واألض
ــوادث  ــة لـــبـــالدنـــا،وال مــخــلــفــات حـ ــي ــاج اخل
بالتأكيد  لكن  »الطبيعية«.  والكوارث  السير 
السياسات  طبيعة  جــمــيــعــا،أن  نـــدرك  أنــنــا 
املجال  يف  منها  سواء  املجاالت  كل  يف  القائمة 
والثقايف،لم  االقتصادي،االجتماعي،املجالي 
لفائدة  أهداف  حتقيق  الى  تستند  يوما  تكن 
فالعالقات  شعبنا.هكذا  جماهير  عــمــوم 
التبعية  موقع  من  املغرب،وكلها  يقمها  التي 
املخزنية  واملافيا  اخلارجية  املصالح  وخلدمة 
العاملة  للطبقة  احليوية  املصالح  حساب  على 
أخرى  مرة  تستبيح  الكادحني.لذلك  وعموم 
والعمال  العامالت  أرواح  املخزن  دولة  ودائما 
األجور... وبأقل  الوسائل  بشتى  باستغاللهم 
املهترئة،اخلطيرة  تنقلهم  وسائل  ذلك  يف  مبا 
يف  العاملة  الــقــوة  أرواح  تــزهــق  والــتــي  ــدا  ج
من  ــات  ــئ امل ضحيتها  ذهـــب  الــســيــر  ــوادث  ــ ح

والعمال. العامالت 

ــي، أن  ــزنـ ــخـ ومــــن طــبــيــعــة الـــنـــظـــام املـ
طبقية  فـــوارق  انــتــاج  يف  باستمرار  يساهم 
االقتصادية  احلقوق  بكل  ومجالية،تعصف 
وكادحي  كــادحــات  واالجتماعية.فمجموع 
يشبه  ــا  ــ أوم مــبــانــي  يف  شــعــبــنــا،يــتــكــدســون 
ــدن يف أحــزمــة  ــ امل الــســكــنــى،عــلــى هـــوامـــش 
العمومية  ــات  ــدم اخل مــن  الــفــقــر،مــحــرومــني 
املستوصفات  حيث  مــن  اجتماعية  ومــرافــق 

الشباب... ودور  االطــفــال  ــاض  وري واملـــدارس 
األحياء  هذه  تنبت  أن  الكبرى  اجلرمية  لكن 
الوصية  السلطات  مــن  بتشجيع  الشعبية 
املــضــاربــني  والــســمــاســرة  التعمير  مــجــال  يف 
الئقة  حتتية  بنيات  غــيــاب  الــعــقــاريــني،يف 
القبلية  باحلماية  كفيلة  هندسية  وتصاميم 
احملتملة...كما  السيول  مجاري  عن  بعيدا 
حقيقي  استهداف  يف  الساكنة  نفس  تبقى 
وخزان  رهائن  بجعلهم  االنتخابات  يف  حتى 
ــوات انــتــخــابــيــة حــاســمــة يف املــنــافــســات  ــ أص
األوفياء.  املخزن  خــدام  لفائدة  االنتخابية 
التدبير  مسؤوليات  يتبؤون  من  هم  وهــؤالء 
االستغالل  عالقات  نفس  وانــتــاج  والتسيير 

القائمة.

وأمام كل هذه السياسات الفاشلة املتواصلة 
املخزن.كما  خيارات  تنكشف  املجاالت،  كل  يف 
واملواطنني  املواطنات  جديد،أن  من  ينكشف 
وحتــدي  مصيرهم  مواجهة  يف  هــم  الفقراء 

... والفيضانات  احلرائق 

الوضعية  ــذه  ه عــن  الــفــاصــل  ــواب  اجلـ ان 
ــواب الــشــامــل  ــ ــو اجل ــة،هـ ــن األزمـ لــلــخــروج م
الصراع  أدوات  بناء  يف  واالنخراط  باالنتظام 
الطبقي وممارسة الصراع الذي ال مفر منه يف 

: واجهات 

يف  العاملة  الطبقة  النقابي:سالح  العمل   •
والنضال  الئقة  شغلية  عالقة  بتحقيق  الظفر 
من أجل بناء حركة عمالية مكافحة من أجل 

والدميقراطية. التحرر 

الذاتي:لتحصني  الــدفــاع  أدوات  بــنــاء   •
ــوق  ــق املــكــتــســبــات والـــنـــضـــال مـــن أجـــل احل

.. والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

وعموم  العاملة  الطبقة  ــزب  ح بــنــاء    •
يحسم  الذي  السياسي  السالح  أي  الكادحني، 

الصراع يف شموليته.

الفئات  كل  نضاالت  توحيد  معركة  انها 
...يف  شبيبية،نسائية،جمعوية  الشعبية 
القوى  مــوازيــن  بتغيير  كفيل  طبقي  نضال 

الشعبية. الطبقات  جبهة  لصالح 
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ابملغرب   -19 كوفيد ظهور  عىل  عام 
العاملة الطبقة  معاانة  من  سنة  يف  قراءة 

ما  و  بامتياز˛   19  - كوفيد  سنة  هي   :  2021 /مــارس   2020 ــارس م
ولكنها  العامة،  الصحة  على  فقط  ليس  وكارثية  سلبية  آثار  من  خلفته 
طبعا  وضمنها  املغربية  العاملة  الطبقة  بها  مرت  فترة  أسوأ  تصنف  قد 
وهشاشة  بشاعة  عن  األزمة  أبانت  السنة  هذه  فخالل  العاملة.  املرأة 

موارد  استغالل  إلى  يلوذ  الذي  الرأسمالي  للنظام  االقتصادية  البنية 
وحقوق  مصالح  حساب  على  والرأسمال  البرجوازية  إلنقاذ  الدولة  
الدولة  فتنصلت  كورونا.  أزمة  فاتورة  باهضا  أدت  التي  العاملة  الطبقة 
كشفت   فقد  واألجــراء.  األجيرات  جتاه  مسؤولياتهما  من  والباطرونا 
الوحشية  الطبيعة  عن  باملغرب  اجلائحة  تداعيات  تدبير  إجــراءات 
والزراعي  الصناعي  اخلاص  القطاع  يف  املستثمرة  والباطرونا  للرأسمال 
هش  شغلي  بواقع  اصطدموا  والعمال  العامالت  فمعظم  واخلدماتي. 
وعدم  والصحية  االجتماعية  التغطية  غياب  بسبب  مهيكل  وغير 
املرأة  فوجدت  االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  التسجيل 
وما  اجلائحة  فرضته  جديد  لوضع  ضحية  نفسها  العاملة  املغربية 
املغربية الدولة  طرف  من  عبثيا  ممالة  احترازية  إجراءات  من  صاحبها 

اللواتي  بوسلهام  مبوالي  الزراعيات  العامالت  يتذكر  ال  منا  من   -
شروط  أدنى  عنها  غابت  ظروف  يف  اشتغالهن  بسبب  الوباء  اكتسحهن 
املؤسسات  مطابخ  عــامــالت  يتذكر  ال  منا  ومــن  والسالمة؟  الوقاية 
بدون  أنفسهن  فوجدن  أبوابها،  األخيرة  هذه  أغلقت  عندما  التعليمية 
ذلك؟  قبل  املستحقة  أجورهن  حتى  وال  تعويض  ال  و  تغطية  ال  و  شغل 
مبصانع  التجميل  مواد  و  األحذية  و  املالبس  و  النسيج  عامالت  وكذلك 
وطنجة....  وفاس  والدارالبيضاء  صفرو  من  بكل  الصناعية  املناطق 
درهم   2000 تعويض  من  ومحرومني  محرومات  أنفسهن  وجدن  عندما 
الصندوق  لــدى  /ات  للمسجلني  فقط  الــطــوارئ  جلنة  أقــرتــه  ــذي  ال
أبواب  إلى  العامالت  خرجت  ذلك  ؟إبان  االجتماعي  للضمان  الوطني 
واحلجر  األزمة  عز  يف  ووذلك  غضبهن،  عن  التعبير  و  لالحتجاج  املصانع 

املفروض.

والثوري الدميقراطي  البديل  إىل  الحاجة 
،أبانت  املستعر  الطبقي  الصراع  خضم  يف  و  قبلها  و  األزمة  هذه  خالل 
يف  للنضال  هائلة  واستعدادات  وإمكانيات  قدرات  عن  العامالت  النساء 
ظل أي ظرف كان. لهذا فال مناص من خوض الصراع إلى جنبها من أجل 
بني  واحد  خندق  يف  و  االقتصادي  املستوى  على  التحرر  معركة  تقومي 

باحلرية  تظفر   « البروليتاريا  ،ألن  وعامالت(  )عمال  الرجال  النساء  
معركة  وهــي  لينني.  قــال  كما  للنساء«  التامة  باحلرية  تظفر  لم  ما 
مبختلف  مدجج  طبقي  عدو  مع  العاملة  الطبقة  خضمها  يف  تتجابه 
من  الطبقي(  التحالف  إطار  )يف  املخزنية  املافيا  توفرها  التي  األدوات 
األدوات  وتوظيف   ، والسلطة  الرأسمال  بني  وحتالفات  قانونية  فراغات 

والقضاء. العمومية  القمعية 

واالنخراط  نفسها  تنظيم  إال  العاملة  الطبقة  أمام  بديل  فال  لهذا 
السياسي  حزبها  وزبناء  املناضلة  العمالية  النقابية  املنظمات  داخل 
السياسي  شقيه  يف  الــنــضــال  وتــوحــيــد  الــتــصــدي  لتنظيم  املستقل 
املاركسي  للفكر  حامل  كل  معركة  وبالتأكيد  كذلك  وهي  واالقتصادي. 

التحرري. مبشروعه  ومؤمن 

بطنجة البناء  -عمال   1
اجلامعي  املستشفى  يف  بالبناء  يشتغلون  عامل   100 من  أزيد  يخوض 
 - »ساك  شركة  ضد   2021 فبراير   17 منذ  اعتصاما  بطنجة  اجلديد 
اجتماعية  وحماية  وضمان  عمل  عقود  بدون  تشغلهم  التي  مــاروك« 

احلماية. وسائل  غياب  ويف  الشغل  حوادث  عن  وتعويضات 

وعدم  معهم  الشركة  إدارة  تعامل  من  استاءوا  قد  العمال  أن  ويذكر 
بل  مطالبهم˛  تلبية  ورفــض  املتردية˛  وأوضاعهم  مبشاكلهم  اكتراثها 
ومنها  اخلطيرة  الشغل  حوادث  توالي  رغم  معهم   حوار  أي  فتح   ورفض 
الــورش  يف  حياتهم  عمال  أربــعــة  فــقــدان   ومنها  صفوفهم  يف  املميتة 

بتر  )مت  وجروح  كسور  من  صفوفهم   يف  كثيرة  إصابات  إلى  باإلضافة 
مؤخرا(. احدهم  أصبع 

الشغل  مفتشية  أبواب  طرقوا  قد  فإنهم  العمال  تصريحات  وحسب 
الزالت  إذ  جــدوى˛  دون  لكن  االجتماعي  للضمان  الوطني  والصندوق 
صرخاتهم̨  وجتاهل  األذان  صم  سياسة  يف  متمادية  الشركة  إدارة  

الشغل. مدونة  مقتضيات  احلائط  بعض  ضاربة 

ابلقنيطرة سرتوين«  بوجو   « عمال/ات   -  2
بالقنيطرة  للشغل  املغربي  االحتاد  ومبقر   2021 فبراير   6 بتاريخ 
تأسيس  خالله  مت  »بوجو-ستروين«  شركة  لعمال/ات  عام  جمع  انعقد 
اختيار  على  بينهم/هن  فيما  النقاش  أسفر  ما  بعد  النقابي  مكتبهم 
كونها  منها  اعتبارات  لعدة  للشغل  املغربي  االحتاد  مبركزية  االلتحاق 
اإلستراتيجية  القطاعات  اغلب  يف  وطنيا  متثيلية  األكثر  النقابة 
والوحدوية  التاريخية  النقابة  وأنها  املغرب  يف  اخلــاص  القطاع  يف 

الهامة. الدولية  النقابية  وعالقاتها  وصيتها  واملستقلة˛ 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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ابلدارالبيضاء األحذية  رشكة  -عمال/ات   3
باملنطقة  لألحذية  »موروسكو«  شركة  عــمــال/ات  من  عــدد  خــاض 
وقفات  عدة   ˛ الشهر  هذا  خالل   ˛ البيضاء  بالدار  البرنوصي  الصناعية 
التعسفي  الطرد  عن  بالتراجع  مطالبني  الشركة   باب  أمام  احتجاجية 
أجرة  ومنها  املالية  مستحقاتهم/هن  وبصرف  العمل  إلى  وبإرجاعهم 

السنوية. العطلة  ومستحقات   2021 يناير  شهر 

العمال/ من   300 حوالي  بــطــرد    قامت  الشركة  إدارة  أن  ويذكر 
وصمت  وتواطؤ   19 كوفيد  جائحة  ظروف  مستغلة  تعسفي  بشكل  ات 

معها. املخزنية  السلطات 

ابملحمدية رشكة’’سامري’’  عمال   -  4
كدش̨  لواء  حتت  املنضوون  »سامير«˛ شركة  ومستخدمو  عمال  قام 
أمــام   2021 فــبــرايــر   25 اخلميس  ــوم  ي احتجاجية  وقــفــة  بتنظيم 
أصبحوا  التي  املزرية  األوضاع  على  احتجاجا  للشركة  الرئيسي  الباب 

مع   وخــاصــة  يتهددهم  اصبح  ــذي  ال املجهول  واملصير  فيها  يعيشون 
انقادها  عن  وعجزها  الشركة  أزمــة  جتــاه  السلبي  احلكومة  املوقف 
مكتبهم  بها  تقدم  التي  االيجابية  املقترحات  كل  رغم  التدمير  من 

املعنية. للجهات  النقابي 

تكرير  ملصفاة  املالكة   ˛ باحملمدية  »سامير«  شركة  فــان  ولــإشــارة 
االيطاليني̨  مع  بشراكة   1959 سنة  تأسست  املغرب˛  يف  الوحيدة  البترول 
البترول  مشتقات  لتامني   ˛1973 سنة  يف  عمومية  مؤسسة  الى  وحتولت 
أزمة  يف  ادخلها  مما  خوصصتها  متت   1997 سنة  ويف  الوطنية.  للسوق 
احملــروقــات  تــوزيــع  ســوق  لــوبــيــات  ضغط  حتــت  مفتعلة  كبيرة  مالية 
خلف  2015.وقد  منذ  اإلنتاج  عن  توقفها  إلى  أدى  مما  منها  للتخلص 
وتضرر  للبالد  الطاقي  ــن  األم مــصــادر  احــد  فــقــدان  فقط  ليس  ذلــك 
على  كبيرة  ونفسية  اجتماعية  تداعيات  إلى  بل  املغربي  االقتصاد 
العديد  تراجع  بعد  عموما  احملمدية  ساكنة  وعلى  وعائالتهم  العمال 
باحلركية  نشاطها  ارتبط  التي  واخلدماتية  التجارية  األنشطة  من 

احملمدية. مدينة  حياة  يف  »سامير«  شركة  االقتصادية  

إبقلمي  التعلميية  املؤسسات  مطابخ  -عامالت   5
و صفر

فئات  أكثر  من  التعليمية  املؤسسات  يف  املطابخ  عامالت  فئة  تعد 

يف  املناولة  شركات  تشغلهن  حيث  وهشاشة  استغالال  العاملة  الطبقة 
وملدة  درهم˛   1000 الغالب  يف  تتعدى  ال  هزيلة  وبأجور  قاسية  ظروف 
اجتماعي. وضمان  صحية  تغطية  بدون  الغالب  ويف  طويلة˛  يومية  عمل 

التوقيع  العامالت  على  اجلشعة  الرأسمالية  الشركات  هذه  وتفرض 
للعامالت  املكثف  االستغالل  لها  تتيح  املدة«  محدودة  عمل«  عقود  على 
هاتس  »اوريزون  لشركة  الشأن  هو  كما  العمل˛  من  بالطرد  التهديد  حتت 
شهري  وباجر  اليوم  يف  ساعة   13 تستغلهن  والتي  صفرو  بإقليم  سارل« 
التي  القانونية  حلقوقهن  سافرا  خرقا  يعتبر  ما  وهو  درهم˛   800 قدره 

عالتها. على  الشغل  مدونة  تضمنها 

بوجدة »موبيليس«  رشكة  عمال   -  6
املطرودين  بوجدة  احلضري  للنقل  »موبيليس«  شركة  عمال  يستمر   

أسابيع  أربعة  منذ  وجدة  جماعة  ببهو  املفتوح  اعتصامهم  يف  العمل˛ من 
العمل  إلى  بإرجاعهم  مطالبني  حقوقهم  وهضم  طردهم  على  احتجاجا 

املطلبي. ملفهم  حول  معهم  ومسؤول  جدي  حوار  وفتح 

رافضة  موقفها  يف  متعنة  الشركة  إدارة  زالت  ما  الساعة  وحلد  انه  إال 
اجلماعي  املجلس  وتواطؤ  صمت  من  مستفيدة  العمال  مع  حــوار  أي 
عن  حاالن  ل  العاجزة  واإلقليمية  احمللية  والسلطات  الشغل  ومندوبية 

التحمالت. ودفتر  القانون  احترام  على  الشركة  إدارة  إرغام 

صعبة  ومالية  اجتماعية  أوضاعا  وأسرهم  العمال  هــؤالء  ويعيش 
اعتصامهم  مواصلة  على  مصرون  عيشهم.وهم  ملورد  فقدانهم  جراء  من 

مطالبهم.    وحتقيق  الشغل  الى  عودتهم  حتى 

بطنجة »اتصال«  مركز   -  7
مجموعة  بطرد  بطنجة  اسورانس«  »اورو  االتصال  مركز  إدارة  قامت 
مركزية  إطــار  يف  النقابي  مكتبهم  تأسيس  بــعــد   املستخدمني  مــن 

 .2021 يناير   23 بتاريخ  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 

تنهجها  التي  السياسة  إطــار  يف  االنتقامي  السلوك  هــذا  ويدخل 
العمل  يف  االنخراط  من  العمال  ملنع  املتوحشة  الرأسمالية  املراكز  هذه 
وبالتالي  وحقوقهم  كرامتهم  عن  الدفاع  وسيلة  من  حلرمانهم  النقابي 

عليهم. متارسه  الذي  املكثف  االستغالل  شروط  الستمرار 

إدارة  ضد  قضائية  دعــوى  رفــع  إلــى  املستخدمون  هــؤالء  جلا  وقــد 
بهم  حلقت  التي  األضرار  عن  وتعويضهم  العمل  إلى  إلرجاعهم  املركز 
مشكلهم. معاجلة  على  الشغل  مفتشية  عجزت  بعدما  الطرد˛  جراء  من 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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: كوروان  جائحة  ظل  يف  ابملغرب  الزراعي  ابلقطاع  مؤرشات 

العمال  ترشيد   - األرابح  مضاعفة   - اإلنتاج  ارتفاع 
النضاالت  وثرية  االجمتاعية–تصاعد  األزمة  تفاقم  والعامالت– 

لية لعما ا

االقتصادية  لألوضاع  املتتبعني  لــدى  املتوفرة  املعطيات  خــالل  من 
القطاع  يف  وباخلصوص  كورونا  جائحة  خــالل  ببالدنا  واالجتماعية 
كبيرة  بوثيرة  اإلنتاج  يف  استمر  القطاع  هذا  ان  جليا  يظهر  الزراعي 
الفالحية  املنتوجات  تصدير  استمرار  خالل  من  مضاعفة  أرباحا  ،وراكم 
املائة  يف   123 حــوالــي   بنسبة  ارتفعت  التي  اخلارجية  األســـواق  إلــى 
لشتى  العاملة  الطبقة  تعرضت  املقابل  يف  السابقة  الفترات  مع  مقارنة 

ــراءات  إلج غياب  يف  بــاألرواح  واملخاطرة  والتشريد  االستغالل  ــواع  ان
وسائل  ويف  اإلنتاجية  بالوحدات  والدائمة  الكافية  والسالمة  الصحة 
اجلائحة  استغالل  الــى  الــزراعــيــة  الباطرونا  عمدت  الــنــقــل.....وقــد 
من  والتهرب  للتملص  وكذلك  النقابي  العمل  مع  حساباتها  لتصفية 
كما   AMO و    CNSS مبستحقات  املتعلقة  االجتماعية  االلــتــزامــات 
الوحدات  بعض  واغالق  العمل  عن  والتوقيف  الطرد  وثيرة  من  صعدت 
من  العديد  وحــرمــان  للتلفيف....(  محطات  )ضيعات–  اإلنتاجية 
احملدث  الدعم  صندوق  تعويضات  من  االستفادة  من  والعمال  العامالت 
الوضع  هذا  وأمام   . القطاعات  كباقي  اجلائحة  وانعكاسات  أثار  ملواجهة 
باحتجاجات  قاموا  بل  لألمر  يستسلموا  لم  والعامالت  العمال  فــإن 
أو  الصحي  احلــجــر  إجـــراءات  تشديد  فــتــرات  ــالل  خ ســواء  متواصلة 
-القيادات  )العماالت  الدولة  ومؤسسات  الشركات  أمام  تخفيفه  أثناء 
طرف  من  وحمايتها  الباطرونا  جلشع  ونظرا  التشغيل...(  -مندوبية 
الشغلية  والنزاعات  االحتجاجات  جميع  فإن  املخزنية  الدولة  أجهزة 
االعتصامات  عدد  ازداد  حيث  تفاقما،  ازدادت  ،بل  بعد  تسو  لم  القائمة 
االحتجاجات  بعض  إلى  اإلشــارة  ميكن  اإلطار  هدا  ويف  واالحتجاجات 

: سوس  مبنطقة  املستمرة 

لصاحبها  فلور  روزا  شركة  وعمال  عامالت  اعتصام  استمرار   •  

.2019 ماي  مند  الدرهم  حسن 

مند  الفرنسية  صوبروفيل  شركة  عامالت  معتصم  استمرار   •  
االثنني  يوم  الشركة  هده  إقــدام  له  أنضاف  والــذي   ،  2020 نونبر   10

االطر  أشباه  و  األطر  من   74 حوالي  وطرد  فصل  2021على  فبراير    8
،وعدم  مكتوب  بشكل  سائقون.....(  الفرق  رؤساء  التقنيني  )اإلداريني 
أمام  احتجاجية  أشكال  يف  ودخلوهم  أشهر،   7 من  ألكثر  أجورهم  تسوية 

. الشركة  مقر 

 AZURA أزيرا  شركة  أمام  زراعيني  عاملني  اعتصام  استمرار   •  
األمن  حــراس  طرف  من  ليلي  لهجوم  وتعرضهما  أشهر،   3 حوالي  مند 
على  واالستيالء   2021 يناير   30 السبت  ليلة  الشركة  لهذه  اخلــاص 
وقد  الشركة  باب  عن  وإبعادهما  وتهديدهما  معتصمهما  محتويات  كل 
من  أخرى  مرة  للعنف  تعرضا  كما  األمر،  يف  العامة  للنيابة  شكابة  وضعا 
دهسهما  ومحاولة   2021 فبراير   17 يــوم  اخلــاص  األمــن  حــراس  طــرف 
 18 فيها  العجز  مدة  طبية  شهادة  لهما  سلمت  وقد  العمال  نقل  بحافلة 

بلفاع  درك  لدى  شكاية  ووضعا  يوما 

صواص  لشركة  النقابي  املكتب  أعضاء  اعتصام  استمرار   •  
العمل من  املطرودين 

تابع  نــقــابــي  ملكتب  تنتميان  نقابيتني  عــامــلــتــني  ــول  دخـ  •  
»كومابرمي  تعاونية  أمام  اعتصام  يف  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 

»بانشادن.

كومابرمي  بتعاونية    2021 فبراير   8 االثنني  يوم  عاملة  وفاة   •  
بعملها  قيامها  أثناء  مميتة  شغل  حادثة  اثر  على 

ملا  ملول  بأيت  الرميلة  تعاونية  عامالت  توقيف  استمرار   •  
من  والتملص  احلوار  وغياب  النقابي  العمل  ،ومحاربة  شهرين  عن  يزيد 

التقاعد  على  مسنات  عامالت  احالة  وعدم   CNSS مستحقات  تسوية 

بــدوار  تــارودانــت«   حوامض  شركة«  عمال  معاناة  استمرار   •  
وتهرب  بأجورهم  توصلهم  عدم  خالل  من  تامية  باوالد  لكاللشة  احمر 
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الذي  التحمالت  بدفتر  التزامها  وعدم  احلوارات  من  الشركة  صاحبة 
املستثمرة. لهذه«   SODEA1804 ضيعة   تفويت  مت  مبوجبه 

 PEPPER WORLD شركة  وعامالت  عمال  معاناة  استمرار   •  
نائب  بطرد  النقابي  العمل  محاربة  خالل  من  بالفلسطيني  املعروفة 
وعدم  ف  ق  الوطنية  للجامعة  التابع  النقابي  للمكتب  العام  الكاتب 

الشغل قانون  احترام 

 PALMAGRO مــخــتــبــر  ــة  ــرك ش ــوم  ــج ه تــصــاعــد   •  
يف  ســواء  والعامالت  املستخدمات  على  باها  أيت  باشتوكة   MAROC

وفتح  النقابي  العمل  على  التضييق  خــالل  من  املستنبت  او  املختبر 
العاملة  طرد  مت  حيث  والطرد  االنــذارات  وتوجيه  االستماع  محاضر 
واألخرى  11سنة  عمرها  أحداهما  )بنتني  عائلتها  رفقة  ودخولها  ع  س. 

2021 فرباير  18 مند  الشركة  أمام  اعتصام  يف  سنوات(   10

العامالت  وتشريد  طرد  مسلسل  إلى  أنضاف  قد  األسبوع  هذا  وخالل 
جميع  وفصل  طرد  على   MAGHREB PALM شركة/مستنبث إقــدام 
شركة  يف  احلاصل  واالحتجاج  االقتصادية  األزمة  مببرر  املستخدمات 

لها. تابعة  الشركة  هذه  باعتبار  صوبروفيل 

وايــت   بــيــوكــرى  بــني  الــرابــطــة  الــطــريــق  سيرعلى  حــادثــة  وقـــوع   -
 2021 مارس   1 االثنني  يوم  صباح  باها  ايت  اشتوكة  باقليم  اعميرة 
تسير  شاحنة  اصطدمت  حيث  الزراعي  بالقطاع  عامالت  ضحيتها  كان 
تراب  مستوى  عاملةعلى   26 حوالي  حتمل  ببيكوب  بسرعةغيرعادية 

اعميرة ايت  جماعة 

»خيصوص«  بشركة  مــعــروفــة  شــركــة  ــدى  ل يشتغلن  الــعــامــالت   -
يتم  حيث  الصفاء  جماعة  اغرايسن  بــدوار  توجد  اسباني  صاحبها 

مايلي: احلادثة  هذه  عن  نتج  وقد  اعميرة  بايت  دواراكرام  من  نقلهن 

الساقني  مستوى  على  كسور  منها  بليغة  بإصابات  حاالت   6 إصابة 

إلى  حرجتني  حالتني  نقل  مت  الفقري  والعمود  ــرأس  ال يف  وإصــابــات 
اإلقليمي  باملستشفى  بالباقي  واالحتفاظ  باكادير  خاصة  مصحة 
وتسليم  األخـــرى  للحاالت  الــعــالجــات  تقدمي  مت  حــني  ببيوكرى،يف 

لهن. الطبية  الشواهد 

بالقطاع  العاملة  الطبقة  على  للباطرونا  الهجومي  الوضع  هذا  وأمام 
التابعة  الزراعيني  للعمال  الوطنية  النقابة  نظمت  فقد  الــزراعــي 
 2 إلى  فبراير   20 من  وطنية  حملة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
وهضم  والتمييز  احلكرة  ضد  متضامنون/ات   « شعار  حتت   2021 مارس 
جتسيد  الوطني  املستوى  على  فروعها  واستطاعت  النقابي«  احلــق 
اإلطار  هدا  ويف  واملعتصمات  للمعتصمني  تضامنية  ــارات  وزي وقفات 

: نذكر 

إقليم  تــاميــة  بـــاوالد  ناجحة  احتجاجية  وقــفــة  تنظيم   •  
الفرع  2021 من طرف  25 فبراير  العام يوم اخلميس  تارودانت  بالشارع 

تامية باوالد  النقابة  لذات  احمللي 

اجلامعة  فــرع  طــرف  من  احتجاجية  وقفة  تنظيم   •  
 PEPPER شركة  امام   2021 فبراير   27 السبت   يوم  ملول  ايت  بانزكان 

WORLD

طرف  من  احتجاجية  وقفة  تضامنية  قافلة  تنظيم   •  
يوم  بانشادن  كومابرمي  شركة  أمام  باها  ايت  باشتوكة  اجلامعة  فرع 

2021 فبراير   28 األحد 

مالل  بني  منها  مناطق  عدة  يف  وقفات  تنظيم  مت  كما   •  
....... واخلميسات 

الفروع  فيه  شاركت  خطابي  مهرجان  تنظيم  مت  كما   •  
2021 فبراير   28 األحد  يوم  مساء  بعد  عن  النقابة  لهذه  الوطنية 
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 تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
الواقعي  غري  من  »سيكون  العاملية:  الصحة  منظمة 

الفريوس بحلول  االعتقاد أبننا سنقيض عىل هذا 
العام« هناية 

الفئات األكثر ضعفًا »يزيل  العاملية للصحة  فإن تطعيم  املنظمة  حسب 
اخلوف واملأساة من الوباء« الذي أودى بحياة 2.5 مليون شخص على األقل.

أنحاء  2.53 مليون شخص يف جميع  حيث قتلت اجلائحة ما ال يقل عن 
يوم   ، رسمية  مصادر  من  برس  فرانس  وكالة  جمعته  لتقرير  وفًقا   ، العالم 
أنحاء  التطعيم مكانة يف جميع  ، يكتسب  الوقت نفسه  1 مارس. يف  االثنني 
بعد  خاصة   ، العالم  أرجاء  يف  يزحف  و  خبيًثا  يزال  ال  الوباء  لكن  الكوكب. 
من  متتالية  أسابيع  سبعة  بعد  األسبوع  هذا  احلاالت  عدد  يف  آخر  ارتفاع 

التراجع.

بأن  االعتقاد  الواقعي  غير  من  أنه  العاملية  الصحة  منظمة  وجدت  و 
مايكل  وقال  العام.  نهاية  بحلول  كورونا  فيروس  من  ستتخلص  البشرية 
»سيكون  العاملية:  الصحة  منظمة  يف  الــطــوارئ  عمليات  مدير   ، رايــان 
بأننا  االعتقاد  الواقعي  غير  من  أنه  وأعتقد   ، للغاية  ألوانه  السابق  من 
سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام«. لكني أعتقد أن ما ميكننا 
املرتبطة  واملآسي  والوفيات  االستشفاء  حاالت  هو   ، أذكياء  كنا  إذا   ، فعله 

بهذا الوباء. »

الفيروس  انتقال  إبقاء  على  تركز  العاملية  الصحة  منظمة  إن  وقــال 
املصابني.  عدد  وتقليل  املتغيرات  ظهور  منع  على  يساعد  مما   ، منخفًضا 
ضعًفا  واألكثر  األمامية  اخلطوط  يف  الصحيني  العاملني  تلقيح  أن  وأضاف 

»سيزيل اخلوف واملأساة من الوباء«.

 ، غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس   ، العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  يريد 
املائة  العاملني الصحيني يف كل بلد على هذا الكوكب خالل  أن يبدأ تطعيم 
إلى  للوصول  متبقية  يوًما   40 هناك  أن  يعني  مما   - العام  من  األولى  يوم 

الهدف. هذا 

»إنه ألمر مشجع أن نرى العاملني الصحيني يف البلدان املنخفضة الدخل 
يبدأون يف تلقيح ، لكن من املؤسف أن يأتي ذلك بعد ثالثة أشهر تقريًبا من 

»، التطعيم اخلاصة بها  الغنية بحمالت  البلدان  بدء بعض 

 هو قال. وأضاف: »من املؤسف أن تستمر بعض الدول يف إعطاء األولوية 

لتحصني البالغني األصغر سنًا واألكثر صحة واملعرضني خلطر أقل لإصابة 
أماكن  يف  السن  وكبار  الصحيني  العاملني  من  بــداًل   ، سكانها  بني  باملرض 

أخرى«.

استخدام  بعدم  تنصح   : العاملية  الصحة  منظمة 
الفريوس ضد  كعالج  كلوروكوين  الهيدروكيس 

استخدام  بعدم  العاملية   الصحة  منظمة  مــن  خــبــراء  جلنة  تنصح 
يف  اللجنة  وقالت   .Covid-19 لـ  وقائي  كعالج  كلوروكوين  هيدروكسي 
عقار  استخدام  ينبغي  »ال  البريطانية  الطبية  املجلة  يف  نشرت  مذكرة 
األشخاص  قبل  من  وقائي  كعالج  لاللتهابات  املضاد  كلوروكني  هيدروكسي 

كورونا«. بفيروس  املصابني  غير 

إجراؤها  مت  مضبوطة  عشوائية  جتارب  ست  على  الوصفة  هذه  تعتمد 
هيدروكسي  أن  اليقني  وجه  على  األبحاث  »أظهرت  مريض.   6000 على 

كلوروكني ليس له تأثير كبير على خطر الوفاة أو الدخول إلى املستشفى ، 
 Covid-19 كما أظهرت أبحاث أخرى أنه ليس له أي تأثير على عدد حاالت
التي أبلغت عنها املختبرات بأنها إيجابية وأنه رمبا يزيد من خطر اإلصابة. 

السلبية«. »اآلثار  املذكرة  وقال 

أولوية  يعد  لم  ــدواء  ال هذا  أن  العاملية  الصحة  منظمة  تعتبر  لذلك 
له  املتاحة  الوسائل  توجيه  إعــادة  يجب  وأنــه  اجلديد  للبحث  بالنسبة 

لتقييم األدوية الواعدة األخرى من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

النتيجة نفس  اثنية  دراسة 

توصلت   ، املتحدة  األمم  وكالة  أجرتها  التي  الدراسة  هذه  إلى  باإلضافة 
األوبئة  علم  يف  العامة  اخلبرة  )هيكل   Epi-Phare بقيادة  أخرى  دراسة 
للمالريا  املضاد  العقار  أن  على  هذا  ينص  النتيجة.  نفس  إلى  الدوائية( 
)هيدروكسي كلوروكني ميكن استخدامه يف الوقاية من املالريا( ومشتقاته 
املصاحبة  الوفاة  ومخاطر  للمرض  الشديدة  األشكال  من  املرضى  يحمي  ال 
الوقائي  االستخدام  لصالح  جتــادل  ال  النتائج  »هــذه  املذكرة  وقالت  له. 
عرضة  األكثر  السكان  ذلــك  يف  مبا   ، السكان  يف  كلوروكني  لهيدروكسي 

للخطر«.

نظرت هذه الدراسة ، التي شملت 55000 مريض ، يف »جميع األشخاص 
االصطناعية  املالريا  مضادات  من  دفعات  ست  عن  يقل  ال  ما  تلقوا  الذين 
 15 و   2019 1 يناير  أو الكلوروكني( يف الفترة ما بني  )هيدروكسي كلوروكني 
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 تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
فبراير 2020 ، مبا يف ذلك الربع األخير من عام 2019 أو أوائل عام 2020.»

Covax يف إفريقيا أول حقن لقاح 
تعتبر غانا وساحل العاج أول دولتني تطلقان حملة تطعيم بفضل جهاز 
من  مليوًنا   20 لتحصني  غانا  وتخطط  الفقيرة  للدول  املخصص   Covax
ما  أي   ، ديفوار  وكوت   ، العام  نهاية  قبل  مليوًنا   30 عددهم  البالغ  سكانها 

25 مليوًنا. 70 ٪ من سكانها البالغ عددهم  يقرب من 

 ٪  20 إلى   Covid لـ  املضادة  اللقاحات  توفير  إلى   Covax نظام  يهدف 
ويتضمن  العام.  هذا  مشاركة  ومنطقة  دولة   200 من  يقرب  ما  سكان  من 
إلى  الوصول  من  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  دولة   92 متكن  متويل  آلية 

قيمة. جرعات 

يهدف  والــذي   ،  Covax جهاز  من  بتمويل  للقاحات  عاملي  تسليم  أول 
من  األولى  بجرعاتها  الدخل  منخفضة  البلدان  تزويد  إلى  خاص  بشكل 
اللقاحات ضد فيروس كورونا ، حسبما أعلنت منظمة اليونيسف واملنظمة 

العاملية(. الصحة  )منظمة  الصحة  العاملية. 

أكسفورد   / أسترازينيكا  لقاح  من  جرعة   600000 غانا  ستتلقى  حيث 
هذه  شحن  مت  الهند.   ، بيون  يف  الهند  سيروم  ملعهد  املصنعة  الشركة  من 
املوجة  من  جزء  وهي  أكرا  إلى  بومباي  من  اليونيسف  قبل  من  اللقاحات 
واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  من  العديد  إلى  كوفيد  لقاحات  من  األولى 

واليونيسيف. العاملية  الصحة  لبيان مشترك من منظمة  وفًقا   ،« الدخل 

توريد  أكبر  يكون  أن  يتوقع  ما  بداية  ميثل  التسليم  »هذا  البيان  وقال 
من  يقرب  ما  لتقدمي   Covax جهاز  يخطط  التاريخ.«  يف  لقاح  وتوزيع 

غير  عاملي  جهد  إنه  العام.  هذا  كورونا  فيروس  لقاحات  من  جرعة  ملياري 
اللقاحات. على  املواطنني  جميع  حصول  لضمان  مسبوق 

 ، إفريقيا  غرب  يف  اإلجنليزية  باللغة  ناطقة  دولة  وهي   ، غانا  سجلت 
بسبب  وفاة  حالة   582 ذلك  يف  مبا   ، كورونا  بفيروس  إصابة  حالة   80759
االختبارات  عدد  أن  حني  يف  الواقع  من  أقل  األرقام  هذه  لكن   .Covid-19

التي مت إجراؤها ال يزال منخفًضا.

إفريقيا  يف  بالسكان  اكتظاًظا  األكثر  الدولة   ، نيجيريا  ستتلقى  كما 
ماليني  أربعة  من  يقرب  ما   ، نسمة  مليون   200 سكانها  عدد  يبلغ  والتي 

التطعيم  تسريع  يف  للمساعدة   .Covid-19 ضد  اللقاح  هذا  من  جرعة 
على  حصل  أنه  األفريقي  االحتاد  أعلن   ، القارة  يف  نسمة  مليار   1.3 لنحو 

العام. اللقاح لتوزيعها هذا  270 مليون جرعة من 

أمريكا تتلقى مجموعة من لقاحات  أول دولة يف  كما أصبحت كولومبيا 
والسلفادور  بيرو  ستكون   ، العاملية  الصحة  منظمة  وبحسب   .Covax

التالية. املستفيدة  هي  وبوليفيا 

: كيف ميكن تعديل اسرتاتيجيات  فريوس كوروان 
املتغريات ملكافحة  اللقاح 

تكييف  على  املختبرات  يجبر  الفيروس  يف  جديدة  طفرات  ظهور  إن 
 ، جديدة  تنظيمية  إجـــراءات  البتكار  الصحية  والــوكــاالت   ، لقاحاتها 

بها. اخلاصة  التطعيم  استراتيجيات  ملراجعة  والدول 

كان عام 2021 هو عام اللقاحات. سيكون أيًضا من املتغيرات. منذ ظهور 
CoV-2 املعدية والفتاكة يف اململكة املتحدة يف خريف عام  طفرة السارس- 
األمل  تخمد  أفريقية  واجلنوب  البرازيلية  السالالت  أصبحت   ،  2020

الذي أثارته إدارة اجلرعات األولى.

ملواجهة طفراتها ، قالت وكالة األدوية األوروبية )EMA( إنها طلبت من 
املتغيرات  إذا كان لقاحهم يوفر احلماية ضد  ما  املصنعة حتديد  الشركات 
اعتماد  مت   ، اآلن  حتى  إليها.  الصلة  ذات  البيانات  وتقدمي   ، الثالثة 
االحتاد  يف   )AstraZeneca و   Moderna و   Pfizer-BioNTech( ثالثة 
يف  تطويرها  مت   ، رابعة  جرعة  صحة  من  التحقق  يجب   .)EU( األوروبــي 
مارس  منتصف  يف   ، جونسون  آند  جونسون  شركة  قبل  من  واحدة  جرعة 

.Novavax CureVac و  وتصل إلى فرنسا يف ماي ، قبل تلك اخلاصة بـ 

 Hera« خطة  بإعالن  هجوًما  األوروبية  املفوضية  شنت   ، فبراير   17 يف 
يف  الــطــفــرات  لتحديد  يــورو  مليون   75 حتــريــر  سيتم   :»Incubator
عدد  وزيادة  محددة  اختبارات  تطوير  خالل  من   ، أسرع  بشكل  الفيروس 
اجلديدة.  املتغيرات  يف  البحث  ستعزز  يورو  مليون   150 ؛  اجلينوم  تسلسل 
الوباء  التالية« من  »املرحلة  ، تريد بروكسل إعداد  املبادرة  من خالل هذه 
السريع  الضخم  اإلنتاج  إلى  اجلديدة  للمتغيرات  املبكر  االكتشاف  »من   ،
للجيل الثاني من اللقاحات إذا لزم األمر«. موسم 2 عالي اخلطورة ، والذي 
سيتعني عليه أكثر من أي وقت مضى إشراك العلماء واملختبرات والسلطات 

السياسي. القرار  وصناع  الصحية 
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
الوفياة  العامل يسجل ما يزيد عن مليونني ونصف من 

التاجي الفريوس  بسبب 
حسب اإلحصاءات العاملية املتعلقة  بجائحة  كورونا، فأن عدد الوفيات 
بلغت  ,بينما  وفاة  ألف   561 ونحو  مليونني  بلغ  بالفيروس  االصابة  جراء 
302 ألف إصابة،  115 مليون وما يزيد عن  حصيلة املصابني/ات اإلجمالية 
127 ألف مريض. وتواصل اجلائحة زحفها  91 مليونا واكثر من  تعافى منهم 
دول  وسجلت  العالم،  حول  ومنطقة  وإقليما  دولة   219 يناهز  فيما  بالعالم 
يف  وكذلك  املكتشفة،  اجلديدة  االصابات  عدد  يف  ملموسة  زيادة  العالم 

خالل  وأوقعت  جديدة،  إصابة  و575  ألف   365 سجلت  إذ  الوفيات،  عدد 
حالة وفاة.  9,392 الـ24 ساعة األخيرة 

مارس   2 الثالثاء  سجلت  التي  اخلمس  الــدول  أن  اإلحصاءات،  وبينت 
التوالي،  العالم، كانت على  2021 أعلى حصيلة وفيات خالل يوم واحد يف 
وفــاة(،   441( وروسيا  ــاة(،  وف  1,726( والبرازيل  ــاة(،  وف  1,989( اميركا 
الدول  أن  البيانات  وأوضحت  (وفاة.   401( وأملانيا  وفاة(،   437( واملكسيك 
اخلمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عامليا، خالل يوم 
واحد، كانت على التوالي، البرازيل التي تقدمت على اميركا امس مسجلة 
فرنسا  يليهما  إصابة(،   56,890( اميركا  سجلت  فيما  إصابة(،   58,237(
)22,857 إصابة(، وإيطاليا )17,083 إصابة(، والهند )15,704 ( إصابات

وفيات  حصيلة  بأعلى  قياسا  العالم  دول  تتصدر  أميركا  ــزال  ت وال 
التي  اخلمس  الــدول  أن  اإلحــصــاءات  وأوضحت  اجمالي،  اصابات  وعــدد 
العالم  يف  اجلائحة  جراء  تأثرا  األكثر  األربعاء  اليوم  صباح  حتى  تعتبر 
 529,214( أميركا  هي:  الوفيات،  ألعداد  اإلجمالية  احلصيلة  حيث  من 
والهند  وفاة(،   187,187( واملكسيك  وفاة(،   257,562( والبرازيل  وفاة(، 
أن  اإلحصاءات  وبينت  وفــاة.   )123,296( وبريطانيا  وفــاة،   )157,385(
حيث  من  عامليًا  تأثرا  األكثر  اليوم  صباح  حتى  تعتبر  التي  اخلمس  الدول 
إصابات(،   29,370,705( أميركا  اإلصابات:  ألعداد  اإلجمالية  احلصيلة 
وروسيا  إصابة(،   10,647,845( والبرازيل  إصابة(،   11,139,516( والهند 

)4,268,215 إصابة(، وبريطانيا )4,188,400 ( إصابة.

املغرب يقرر متديد تدابري كوروان و«اإلغالق اللييل
االحترازية  باإلجراءات  العمل  فترة  متديد  املغربية  احلكومة  قررت 
2021 ملدة أسبوعني إضافيني، وذلك ابتداء  13 يناير  التي مت إقرارها يوم 
2021  على الساعة التاسعة ليال. ووفق بالغ  2 مارس  من يوم غد الثالثاء 
والتقنية  العلمية  اللجنة  لتوصيات  تبعا  يأتي  القرار  هذا  فإن  احلكومة، 
“كورونا  فيروس  تفشي  ملواجهة  الالزمة  اإلجراءات  يف  االستمرار  بضرورة 

.”19 – كوفيد 

واحملالت  واملتاجر  واملقاهي  املطاعم  إغالق  االحترازية  اإلجراءات  تهم 
8 مساء من كل يوم. التجارية الكبرى على الساعة 

من  يوميا،  الوطني،  الصعيد  على  الليلي  التنقل  حظر  القرار  ويهم 
احلاالت  باستثناء  صباحا،  السادسة  الساعة  إلى  ليال  التاسعة  الساعة 

اخلاصة.

والتجمعات  احلفالت  مبنع  اخلصوص،  على  اإلجراء،  هذا  يرتبط  كما 
الوقائية  التدابير  جميع  على  اإلبقاء  أيضا  وسيتم  اخلاصة،  أو  العامة 

سابقا. عنها  املعلن 

4 ماليني جرعة من اللقاح الربيطاين  املغرب يرتقب 
3 ماليني شخص وعدد املستفيدين من التطعمي يبلغ  

4 ماليني جرعة من  وبحلول نهاية األسبوع، من املتوقع أن يتلقى املغرب 
»أسترازنيكا«. لقاح 

وتتوقع السلطات املغربية إلى تطعيم أربعة ماليني شخص هذا األسبوع 
اللقاحات،  من  األقل  على  واحدة  جرعة  شخصًا    3657468 تلقى  حيث   ,
شخصا   0.8٪ تلقى  و   )٪  9.91( السكان  من  املئة  يف   10 من  يقرب  ما  أي 
و يترقب وصول دفعة جديدة   .  2021 2 مارس  اللقاح بتاريخ  جرعتني من 
من  جرعة  ماليني   6 االن  حتى  تلقى  املغرب  أن  اإلشارة  جتذر  و  الصني  من 
من  جرعة  ومليوني  أسترازنيكا  البريطاني  السويدي  املختبر  من  اللقاح 
إلى  يصل  شركائه  من  املغربي  الطلب  بأن  علمًا  سينوفارم،  الصيني  املختبر 

66 مليون جرعة.

وزارة الصحة تكشف عن معطيات مبرشة بخصوص 
كوروان. لفريوس  الوابئية  الحالة 

ومحاربة  األوبئة  علم  مبديرية  السارية  األمــراض  قسم  رئيس  أكد 
بأن  الثالثاء،  اليوم  بلفقيه،  مزيان  الكرمي  عبد  الصحة،  بوزارة  األمراض 
حدود  إلى  استقر،    19 كوفيد-   “ املستجد  كورونا  فيروس  تكاثر  معدل 

.0,98 األحد املاضي، يف  يف املائة 

وأضاف أن إجمالي حاالت اإلصابة بلغ، منذ بداية اجلائحة وإلى حدود 
1330,8 لكل  بلغ  و766، مبعدل إصابة تراكمي  ألفا   483 2 مارس اجلاري، 

100 ألف نسمة.

الوطني،  الصعيد  على  ب10,4  انخفاضا  شهد  الوفيات  عدد  أن  وقال 
 2,2 مقابل  يف  باملائة،   1,8 نسبته  تناهز  فتك  مبعدل  أي   ،8630 ليبلغ 
الـ37  املركز  يحتل  املغرب  بأن  مذكرا  الدولي،  الصعيد  على  املسجلة  باملائة 
فقد   الشفاء  معدل  أما  الوفيات.  عدد  حيث  من  إفريقيا  والثالث  عامليا 
عدد  وانخفض   , شخص  و345  ألف   469 مبجموع  باملائة،   97 حوالي  بلغ 
األخيرين،  األسبوعني  خالل  باملائة  بـ15,6  احلرجة  أو  اخلطيرة  احلاالت 

.394 467 إلى  لينتقل من 
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
البيضاء الدار  ببادية  الحقويق  العمل  اسهتداف 

الفالحية  االراضــي  من  ماتبقى  استهداف  يف  العقارية  املافيا  تستمر 
عبرما  محاولة  مليل  وتيط  الغالم  اهل  مبنطقة  البيضاء  الــدار  ببادية 
هذه  عملياتها  متر  ان  الدولة  اجهزة  وخدمات  وامكانيات  وسائل  من  متلك 

دون اثارة انتباه الراي العام او وسائل االعالم او احلقوقيني.

البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  ملناضلي/ات  امليداني  التواجد  ومع 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مناضلي/ات  وتــواجــد  الشمالية 
التنفيذ  ومنع  باالعتداء  ملفات  عدة  السلطات  هذه  تفبرك  بالبرنوصي 

وسيدي  مومن  سيدي  منطقة  شهدته  مثلما  القضائية  االحكام  وعرقلة 
وغيرها. حجاج 

املغربية  اجلمعية  من  عضوين  استدعاء  مت  اذ  مؤخرا  حدث  ما  وهو 
محجوبة  وزوجته  سالم  ميلود  السيد  هما  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق 
اللشئ اال لتواجدهما بتكليف من املكتب يف متابعة اطوار احدى الزيارات 
بدوار  السابقني  املزارعني  للعمال  الدرك  ورجال  التنفيذ  العوان  املتكررة 

مليل. بتيط  الرملية 

اثناء  لرفاقهما  مؤازرين  اجلمعية  العضاء  اجلماعية  الزيارة  ان  غير 
استدعاء الدرك لهما جعل امللف يؤجل الى موعد لم يحدد وقد اليحدد 

ابدا.

عمارة حارس  ارملة  ترشيد 
امليراوي  عزيزة  السيدة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف  غفلة  حني  على 
ابراهيم  السيد  البيضاء  بالدار  العمارات  الحدى  السابق  احلارس  ارملة 
اعــوان  ــدم  اق بالعمارة  املــنــزل  ــارج  خ مشاغلها  ــدى  اح تقضي  العطاوي 
على  املنزل  واغالق  بالشارع  ابنائها  ورمي  منزلها  اقتحام  على  التنفيذ 

. متعتها ا

التضامن  بالبرنوصي  االنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  سبق  وقد 
وابنائها. عدة مرات مع هذه االرملة 

ببعض  اجليران  بعض  زودهــا  حيث  العمارة  امــام  مكانا  ارتكنت  وقــد 

االمتعة وياتي هذا االفراغ بدون اي تعويض او سكن بديل يؤويها وابنائها 
الصغار.

الشغل  مفتشية  لدى  باملوضوع  لها  شكاية  عزيزة  السيدة  وضعت  وقد 
واحملاكم ولكن دون اي جدوى .

التلقيح  بعملية  الطبيةاملكلفة  لالطقم  غذايئ  تمسم 
املحمدي -الحي  السبع  عني  بعمالة 

ببيان  بالبرنوصي   االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  توصلنا 
التي  الغذائية  الوجبات  حول  الصحة  يف  احلق  يف  جلنتها  من  استنكاري 
اجلماعات  موظفي  و  التمريضية  الطبية،  لالطقم  املقدمة  للجودة  تفتقر 
بعمالة  الصحية  وزارة  مندوبية  صعيد  على  التلقيح  بنقط  احمللية 
مقاطعات عني السبع -احلي احملمدي والتي كان اخرها تسمم ثالثة افراد 

فيه: جاء 

موظفي  و  التمريضية  الطبية،  األطقم  فيه  تبذل  الذي  الوقت  »يف 
للتلقيح   الوطنية  احلملة  إجناح  أجل  من  جهدها  كل  احمللية  اجلماعات 
غير  محلية  صحية  سلطات  من  العملية  تلك  على  الساهرة  اجلهات  جند 
عابئة بهذه املجهودات اجلبارة فتقدم وجبات غذائية تعافها األنفس مما 
اجلودة  غياب  بسبب  لرفضها  أسبوع  منذ  الطبية  االطقم  معظم  اضطر 

البشرية املنخرطة يف  املوارد  أنها ال تغطي جميع  وقلة عددها حيث جند 
مما  تلك  حالها  على  األمور  بقيت  بتحسينها  الوعود  ورغم  العملية،  هذه 
أدى الى حدوث ما كان يتخوف منه الكثيرون حيث انتشر تسجيل صوتي 
27 فبراير  منسوب إلحدى الطبيبات يتحدث عن تسمم طال يوم السبت 
مبستشفى  املستعجالت  مصلحة  الــى  أحدهم  نقل  ــراد  أف ثالثة   2021

محمد اخلامس يف حالة مزرية.

االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  عن  الصحة  يف  احلق  جلنة  يف  إننا 
التمريضية  الطبية،  االطقم  مع  التام  تضامننا  نعلن  اذ  بالبرنوصي 
عملية  إجناح  أجل  من  عملها  يف  تتفانى  التي  احمللية  اجلماعات  وموظفي 
املوضوع ووضع  املسؤولة بفتح حتقيق يف  الوطنية، نطالب اجلهات  التلقيح 

». بحياتهم  االستهتار  لهذا  حد 
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
والعامالت  العمال  أرواح  هدر  من  كفا   

والكادحني
باها  ايت  شتوكة  إقليم  عرف   2021 مارس   1 بتاريخ   •  
مميتة   سير  حادثة  اعميرة  وايــت  بيوكرى  بني  الرابطة  الطريق  على 
اسبانية  بشركة  معروفة  شركة  لدى  يشتغلن  عامالت   26 ضحيتها   كان 
»خيصوص« ؛ ويسجل ان بعض العامالت مت ابعادهم خالل وقوع احلادثة 

مصابة.  13 يتجاوز  ال  العدد  ليصبح  املصابات  عدد  تقليص  بهدف 

االحتجاجية  الحراكات   
ــزارة،  اجل وفــرع  والفواكه  للخضر  اجلملة  ســوق  فــرع   •  
الساعة  على   2021 فبراير   28 األحد  يوم  احتجاجية،  وقفة  ينظمون 

أوضاع  على  احتجاجا  اخلميسات  املدينة  جماعة  مقر  أمام  ظهرا،   12
على  املسؤولني  وحتايل  التجار  أحــوال  وتدهور  واملجزرة  اجلملة  سوق 

القانون.

الرابعة  للجمعة  الفنيدق  ساكنة  احتجاجات  تتجدد   •  
بتحسني  للمطالبة  واملــتــظــاهــرات  املتظاهرين  مــن  مئات  ــروج  خ عبر 
باب  معبر  إغــالق  عن  الناجمة  األزمــة  ومعاجلة  االقتصادية  الظروف 
جماعة  مقر  محيط  يف  املظاهرة،  هذه  خالل  احملتجون،  سبتة.واحتشد 
مسؤولية  املنتخبة  املؤسسات  حتمل  غاضبة  شعارات  مرددين  الفنيدق، 

اخلانقة. األزمة 

 « سغروشن  ايت  من  مصروح«  ايت  قبيلة«  نساء  نظمت   •  

الصحي  املركز  بفتح  فيها   تطالب  ميدلت  عمالة  نحو  احتجاجية  مسيرة 
النساء  و  املرضى  وجــه  يف  سنوات  أربــع  من  أكثر  منذ  مغلقا  ظل  الــذي 
والدتهم  منذ  التلقيح  مــن  حــرمــوا  الــذيــن  الــرضــع  واألطــفــال  احلــوامــل 
عن  العزلة  لفك  الطريق  تعبيد  تسريع  عبر  القبيلة  وربط  باملستشفى 
يف  املضاربني  ايدي  على  الضرب  مع  والدقيق  الغاز  وتوفير  دواويرهم. 

األساسية. املواد  األسعار 

ساكنة   تالوينها   مبختلف  القمعية  األجهزة  حتاصر    •  
لفرض  وذلــك  ــارس2021   م  3 يوم  باخلميسات    « احفوراملعطي  حي« 

الهيكلة. إعادة  مخططات  ومترير  بالقوة  منازلهم  هدم  عملية 

بجماعة  جــمــوع«  أو  لــعــري  دوار   « ساكنة  خــرجــت   •  
قيادة  مقر  إلى  االقــدام  على  مشيا  مسيرة  يف  تاهلة  بدائرة  الــزراردة 

بوخالد  بني  الرابطة  العمومية  الطريق  اغالق  بسبب  وذلك  الــزراردة 
مالكي  احد  طرف  من  جموع،  او  لعري  لــدوار  املــؤدي  و  ــزراردة  ال ومركز 
حكم  هناك  ان  سنتني،  رغــم  من  اكثر  منذ  الــدجــاج  انــتــاج   اسطبالت 

الساكنة.      لصالح  قضائي 

: املعطلني  نضاالت   
مبشرع  املعطلني  جمعية  ومناضالت  مناضلو  يخوض   •  
من  املجلس  رئاسة  تهرب  على  احتجاجا  مفتوحا  اعتصاما  بلقصيري 
لسياسة  ال  شعار  حتت  وذلك  طرفه  من  املوقع  احملضر  مضمون  تنفيذ 

العادلة. املطالب  لتلبية  نعم  واملماطلة،  التسويف، 


