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شن  يف  املــخــزنــي  الــنــظــام  يستمر 
على  الـــشـــرســـة  الــطــبــقــيــة  حـــربـــه 
العاملة  والطبقة  الكادحة  الطبقات 
ــى ،عــلــى  ــط ــوس ــى الــطــبــقــات ال ــت وح
موظفا  واألصعدة  املستويات  مختلف 
الــوســائــل واإلمــكــانــيــات  ــك كــل  يف ذل
و»القانونية«.  واللوجستية  البشرية 
ــرض بــرملــانــا  ــغ ال لــهــذا   ، وقـــد نــّصــب 
أجـــنـــدات  مـــقـــاس  ــى  ــل ع ــة  ــوم ــك ح و 
ــال والــبــرجــوازيــة  ــم ــرأس ومــصــالــح ال
من  رمـــزا  وتنصيب  الــكــمــبــرادوريــة، 
واالحتكارية  الريعية  املافيا  ــوز  رم
احلرب  هذه  مظاهر  رأسها.ومن  على 

: لطبقية ا

هيمنة  بــتــكــريــس  ســيــاســيــا   *  
األمني/ والضبط  البوليسية  الدولة 
أنــفــاس  والــتــحــكــم يف  ــدادي  ــب ــت االس
املناضلة  إطاراتهم  وحصار  و  املواطنني 
و قمع كل حترك احتجاجي واعتقال 
والصحفيني  املعارضني/ات  ومحاكمة 
احلقل  إغالق  ووبالتالي   ،... واملدونني 
تأبيد  أجل  من  واإلعالمي  السياسي 

السائد.  الطبقي  التحالف  سيطرة 

التوجهات  بتكريس  اقتصاديا   *
املتوحشة  الليبرالية  الرأسمالية 
املــالــيــة  قـــانـــون  يــظــهــر يف  مـــا  وهـــو 
للنموذج  تنزيال  يشكل  الذي  ل2022 
طرف  مــن  اململى  املخزني  التنموي 
سيوسع  االمبريالية،  املالية  الدوائر 
الضريبية  واالمــتــيــازات  اخلوصصة 
ــرس  ــك ــة وي ــي ــال ــم ــرأس ــات ال ــرك ــش ــل ل
ويهمش  بالعقدة  التوظيف  نــظــام 
وسيعتمد  االجتماعية.  القطاعات 
من  االســتــدانــة  عــلــى  الــتــمــويــل  يف 

ــة  ــي ــون ــدي ــا ســيــعــمــق امل اخلـــــارج ممـ
االمبريالية. للدول  والتبعية 

ــن ضــرب  بــاملــزيــد م - اجــتــمــاعــيــا 
ــات الــعــمــومــيــة  ــدمـ ــة اخلـ ــص ــوص وخ
للشعب  اليومي  القوت  على  والهجوم 
املواد  أسعار  يف  املهولة  الزيادات  عبر 
واحملروقات  األساسية  االستهالكية 
املقاصة  صندوق  إلغاء  الدولة  وعزم 
والسكر  البوطان  غاز  أسعار  وحترير 
الــذي  الــشــيء   ، املــدعــم  ــق  ــي ــدق وال
والــبــطــالــة  الــفــقــر  تــفــاقــم   سيعمق 
االجتماعية  والهشاشة  والتهميش 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة 

العاملة.  والطبقة 

الطبقية  احلرب  هذه  مواجهة   ويف 
واجلماهير  العاملة  الطبقة  تخوض 
الــشــعــبــيــة مبــخــتــلــف فــئــاتــهــا وكــذا 
ــات الــطــبــقــة الــوســطــى نــضــاالت  ــئ ف
املناطق  مختلف  يف  وشجاعة  قوية 
تأجج  على  يــؤشــر  ممــا  والــقــطــاعــات 
املقبلة. الفترة  يف  الطبقي  الــصــراع 
القوى  جميع  على  يــطــرح  مــا  وهــذا 
والـــفـــعـــالـــيـــات املــنــاضــلــة وخــاصــة 
هـــذه  يف  االنــــخــــراط  ــاريـــة  الـــيـــسـ
ــنــضــاالت ودعــمــهــا واملــســاهــمــة يف  ال
املستقلة  التنظيمات  وبناء  تفعيل 
األحــيــاء  يف  واملــجــالــس  للجماهير 
بالنسبة  والتقدم  والقرى  الشعبية 
للماركسيني/ات يف بناء حزب الطبقة 
آنية  كمهمة  الكادحني  وعموم  العاملة 
الشعبي  النضال  إلعطاء  وضــروريــة 
الوطني  التغيير  يف  السياسي  افقه 

الشعبي.  الدميقراطي 

الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية في 

مواجهة احلرب الطبقية البرجوازية
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فكيك إبقلمي  »بوعنان«  بجماعة  »زملو«  منجم 

التابعة  »كومابار«  شركة  تستغله  الذي  »زملو«  منجم  عمال  نظم 
»البارتني«  معدن  استخراج  يف  العاملية  بيرجي«  »شلوم  ملجموعة 
الدميقراطية  الكونفدرالية  إطار  يف  املنظمني   1978̜ سنة  منذ 
للمطالبة   2021 أكتوبر   14/15/16 أيــام  اعتصاما  للشغل̜ 
من  واالستفادة  األجور  يف  والزيادة  النقابية  احلريات  باحترام 
عيد  ويــوم   13 والشهر  الشغل  وحــوادث  املــردوديــة  تعويضات  

العمل. ووسائل  شروط  وتوفير  املهنية  واألمراض  الشغل  

املكثف  االستغالل  خالل  من  طائلة  أرباحا  حتقق  فالشركة 
يف  املنطقة  لساكنة  االنتاج.وتتسبب  كلفة  وتخفيض  للعمال/ات 
بسبب  وإزعاج  املائية  للفرشة  واستنزاف  تلوث  من  خطيرة  أضرار 

. . . ت ا لتفجير ا

للنسيج »السنويس«  رشكات 

السنوسي  شركات  من  املطرودون/ات  العمال/ات  ائتالف  قرر 
احتجاجية  وقفة  تنظيم   1400 حــوالــي  وعــددهــم/ن  للنسيج 
بتسريع  للمطالبة  بالرباط  التجارية  احملكمة  أمــام  جديدة 

الذي  التعسفي  الطرد  ملف  يف  لصاحلهم  الصادرة  األحكام  تنفيذ 
مرة  يبني  ما  وهــو  ســنــوات.   10 منذ  جماعي  بشكل  له  تعرضوا 
القانون  احترام  فرض  عن  وعجزها  الدولة  أجهزة  تواطؤ  أخرى 
بينما  بالباطرونا،  ــر  األم يتعلق  عندما  القضائية  واألحــكــام 
العمال  حق  يف  الــصــادرة  القضائية  األحكام  تنفيذ  إلــى  تسارع 

ظاملة. كانت  وان  حتى 

الفالحية  األمالك  لرشكة  التابعة  املغرب«  »عطور  رشكة 
الخميسات ابملعازيز/إقلمي 

العمل  من  املــطــرودات  املــغــرب«  »عطور  شركة  عامالت  قامت 
بالدار  للشركة  الرئيسي  املقر  أمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
طــردهــن  عــلــى  احــتــجــاجــا   2021 أكــتــوبــر   21 بــتــاريــخ  الــبــيــضــاء 
حلقهن  ومطالبة  النقابي.  التنظيم  يف  حقهن  وضرب  وجتويعهن 

للعمل. بالعودة 

الوطنية  اجلامعة  يف  واملؤطرات  املطرودات،  العامالت  أن  ويذكر 
خضنا  قد  للشغل،  املغربي  لالحتاد  التابعة  الفالحي  للقطاع 
عمالة  أمــام  احتجاجيتني  وقفتني  أخرها  كانت  نضاالت  عــدة 
جتد  أن  بدون  لألسف  األخيرة.لكن  األسابيع  خالل  اخلميسات 
السلطات  طرف  من  وال  الشركة  إدارة  طرف  من  ال  صاغية  آذانا 

الشغل. ومندوبية  واإلقليمية  احمللية 

ابها ايت  ابشتوكة  عمرية  ابيت  ماروك«  »ابملاكرو  رشكة 

بايت  »باملاكرو«  شركة  وعمال  لعامالت  النقابي  املكتب  قرر   
ايت شتوكة  بإقليم  عميرة 

من  ابتداء  أيام  ثالثة  ملدة  العمل  عن  إضراب  يف  الدخول  باها   
الشركة  مقر  أمام  اعتصام  مع   2021̜ أكتوبر   20 األربعاء  يوم 
النقابية  احلريات  على  التضييق  على  احتجاجا  »إكرام«  بدوار 
التعسفي  التوقيف  على  وردا  املطلبي̜  للملف  االستجابة  وعدم 
النقابي  للمكتب  العامة  الكاتبة  طال  الذي   2021 15شتنبر مند 
إلى  اإلشارة  .وجتدر  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  التابع 
واألشــجــار  النخيل  شتائل  إنــتــاج  يف  مختصة  الشركة  هــذه  أن 
للعمال  املكثف  االستغالل  جراء  من  طائلة  أرباحا  وجتني  املثمرة، 
مراكز  من  تخرجهن  بعد  مباشرة  تشغيلهن  يتم  اللواتي  وللعامالت 
املذلة  العبودية  شروط  يف  استغاللهن  ويتم  الفالحي  التكوين 
الوطنية  اجلامعة  إطار  يف  نقابي  مكتب  لتأسيس  بهن  دفع  مما 
عن  للدفاع  العمال،  رفاقهن  جانب  إلى  ش  م  ا  الفالحي/  للقطاع 
للطرد  عرضة  أنفسهن  ليجدن  الشغلية  وحقوقهن  مطالبهن 
والقبول  النقابي  العمل  عــن  للتخلي  واإلغـــراءات  والتضييق 

والتهميش. االستغالل  ؛واقع  الواقع  باألمر 

والتهميش  االستغالل  ضحايا  للعامالت  واملساندة  الدعم  فكل 
الباطرونا. وجشع 
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بوجدة الجامعي  االستشفايئ  »تريزو«ابملركز  رشكة   

بوجدة  للشغل  املغربي  االحتاد  لنقابات  اجلهوي  االحتاد  وجه 
فيها  يطالبه   21/10/2021 بتاريخ  الشرق  جهة  والي  إلى  رسالة 
باملركز  تريزو  شركة  لدى  مستخدمات  إلرجاع  العاجل  بالتدخل 
التعسفي  الطرد  بعد  عملهن  إلى  بوجدة  اجلامعي  االستشفائي 

الشركة. إدارة  طرف  من  حلقهن  الذي  اجلماعي 

ضرب  ويف  مناولة(،  )شركة  )الشركة(  إدارة  أن  التذكير  ويجب 
العامالت  بطرد  قامت  التحمالت،  ولدفتر  الشغل  ملدونة  سافر 
أو  األمومة  عطلة  ومنها  لعطلهن  بعضهن  إنهاء  بعد  تعسفي  بشكل 
املرضية  الرخصة  إنهاء  بعد  أو  بعضهن  على  إجبارية  عطل  فرض 
يف  لهن  تسبب  قــد  الــطــرد  هــذا  19.إن  بكوفيد  اإلصــابــة  بسبب 
ــوال  وأح أحوالهن  تــدهــور  والفقر  البطالة  بــراثــني  يف  السقوط 

واملعيشية.   االجتماعية  أسرهن 

العمومية التعلميية  ابملؤسسات  األويل  التعلمي  مربيات 

وجلهن  التعليمية  باملؤسسات  األولي  التعليم  مربيات  تخوض 
الدميقراطي  التوجه  للتعليم/  الوطنية  اجلامعة  إطار  يف  منظمات 

أمام  إمــا  واعتصامات  احتجاجية  وقفات  من  متواصلة  نضاالت 
كرسيف  مثل  مدن  عدة  يف  داخلها  أو  للتعليم  اإلقليمية  املديريات 
طالهن  الذي  التعسفي  التوقيف  على  احتجاجا  ومراكش  وجرادة 
املطلبي  ملفهن  حول  معهن  حوار  وفتح  للعمل  بعودتهن  واملطالبة 
اإلقليمية  املديريات  طرف  من  والتسويف  بالتماطل  يواجه  الذي 

. ملعنية ا

العمل  يف  طويلة  مددا  قضني  املربيات  تلك  معظم  فان  لإلشارة 
احلد  من  بكثير  اقل  هزيلة  وبأجور  سنة   25 إلى  بعضهن  عند  تصل 
و الصحية.وتتحكم  األدنى لألجور ويف غياب احلماية االجتماعية 
رقاب  يف  الشراكة̜  غطاء  حتت  القطاع̜  بهذا  املكلفة  اجلمعيات 
وغياب  الفئة  هذه  يحمي  ومالي  قانوني  إطار  غياب  يف  املربيات 
الوطنية  التربية  وزارة  ومتلص  صمت  مستغلة  العمل  شروط  ابسط 

املربيات. وحقوق  وكرامة  القانون  احترام  فرض  يف  دورها  من 

النظافة عمال 

مقر  ــام  أم وقفة  ــاج  احل اوطــاط  ببلدية  النظافة  عمال  نظم 
باالمتناع  املكلف  املسؤول  إقدام  على  احتجاجية  وقفة  اجلماعة 
التزام  رســالــة  امــضــوا  إذا  إال  الشاحنات  مفاتيح  تسليمهم  عــن 
إلى  يضاف  تعسفيا  إجــراءا  العمال  يعتبره  أشهر.مما  ثالثة  ملدة 

والصحة... العمل  وسائل  وغياب  األجور  ضعف  مع  معاناتهم 

يوسف  موالي  بثانوية  واإلطعام  الطبخ  عمال/ات    
ابلرابط

التعسفي  الطرد  إلى  أشارت  أن  السابق،  عددها  للنشرة''يف  سبق 
يوسف  موالي  بثانوية  واإلطعام  بالطبخ  يشتغلون  وعامل  لعامالت 
والوحدة  التضامن  روح  املشغلة.وبفضل  الشركة  طرف  من  بالرباط 
النقابية  اللجنة  به  قامت  الــذي  ــدور  وال واألســاتــذة  العمال  بني 
فقد  باملؤسسة  الدميقراطي  للتعليم/التوجه  الوطنية  للجامعة 
اتفاق  محضر  توقيع  بعد  العمل  إلى  والعامل  العامالت  رجوع  مت 
وممثل  للتعليم  الوطنية  اجلامعة  بني   2021 أكتوبر   16 بتاريخ 
املديرية  مصلحة  ورئيسة  واملقتصد  املؤسسة  ومــديــر  الشركة 

االنتصار.  بهذا  والعمال  للعامالت  بالرباط.فهنيئا  اإلقليمية 

األصفر ابلجرف  الكمياوي  ابملركب  عامل   19 اختناق 

للفوسفاط  الكيماوي  باملركب  االمــونــيــاك  لغاز  تسرب  وقــع 
الثالثاء  يوم  للفوسفاط  الشريف  للمكتب  التابع  األصفر  باجلرف 
إحــدى  إلــى  نقلوا  عامال   19 اختناق  إلــى  أدي   2021 أكتوبر   26
حرجة  حالته  زالت  ما  احدهم  العالج  لتلقي  باجلديدة  املصحات 

املنطقة. وسكان  العمال  أصاب  الذي  الكبير  الهلع  إلى  باإلضافة 

الناجت  وحسب بعض العمال فان السبب يعود إلى مشكل الصيانة 
الشركة  طــرف  من  املنتهجة  التكاليف  يف  التقشف  سياسة  عن 
.فمنذ  ــل          ــ األص األمريكية  الشركة  وهــي  بالصيانة  املكلفة 
الشغل̜  وحوادث  والتسربات  الشركة  لهذه  الصيانة  مهمة  تفويت 

 JESA املميت̜ة  فيها  مبا 

تظلمات  رغم  واملعدات  املنشئات  وتآكل  تقادم  نتيجة  تتوالى 
الكنفدرالية  يف  النقابيني  وممثليهم  الــعــمــال  واحــتــجــاجــات 
والذين  والسالمة  الصحة  يف  ومندوبيهم  للشغل  الدميقراطية 
وإدارة  للفوسفاط  الشريف  املركب  إدارة  ــرة̜   م من  أكثر  طالبوا̜ 
الصيانة  ــروط  ش لتامني  مسؤوليتهما  بتحمل  املعنية  الشركة 
حادثة  تكرار  من  إياهما  محذرين  للعمال،  والصحة  والسالمة 
الشغل املميتة التي وقعت مؤخرا وأودت بحياة العامل فهد عريض.

وساكنة  العمال  وقلق  خوف  من  زاد  االمونياك  غاز  تسرب  إن 
املسؤولة  اجلهات  يطالبون  وهم  باألمان،  شعورهم  وعدم  املنطقة 
ــرام شـــروط الــصــحــة والــســالمــة  ــت ــوري لــفــرض اح ــف بــالــتــدخــل ال
يعلم  ال  وبيئة  إنسانية  كارثة  وحدوث  األوان  فوات  قبل  والصيانة 

خطورتها.      ودرجة  حجم  احد 
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األمنية  األوضاع  تردي  عىل  تحتج  ازمور  ساكنة 

ية د قتصا ال ا و

الـــتـــي نـــريـــد« وقــفــة  نــظــمــت تــنــســيــقــيــة »ازمـــــور 
مقر  أمــام   2021 أكتوبر   23 السبت  يــوم  احتجاجية 
العشرات  فيها  ــارك  ش باملدينة،  الــشــرطــة  مفوضية 
والسياسية  احلقوقية  والفعاليات  املواطنني/ات  من 

من  مجموعة  ــى  إل بــاإلضــافــة  املــنــاضــلــة  واجلــمــعــويــة 
على: احتجاجا  التالميذ،

خالل  باملدينة  األمنية  لألوضاع  اخلطير  التردي   -
ــواع اجلــرميــة  ــرة حــيــث انــتــشــرت كــل أنـ ــي الــفــتــرة األخ
النهار،  واضــحــة  يف  املــارة  سبيل  واعــتــراض  عنف  مــن 
مدفعني  ســرقــة  حــد  إلــى  وصــلــت  وســرقــات  ومــخــدرات 

. يني ثر أ
خــالل  للمدينة  االقــتــصــاديــة  األوضـــاع  تــدهــور    -
تنموية  إستراتيجية  غياب  ظل  يف  املاضية  السنوات 
الفقر  ظــواهــر  عمق  ــذي  ال الــشــيء  للمدينة  واضــحــة 

للسكان. املعيشي  املستوى  وتدني  والبطالة 
الشغل يف  الحق  اجل  من  النضال    

حلملة  الــوطــنــيــة  للجمعية  فـــروع  ــدة  ع تــخــوض   -
األشكال  متنوعة  نضاالت  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
فرع  ضمنها  ومــن  والتنظيم  الشغل  يف  احلــق  اجــل  من 
طرف  من  همجي  لقمع  مناضلوه   تعرض  الذي  الناظور 
لوقفة  تنفيذهم  أثناء  املخزنية  القمعية  األجــهــزة 
اجلمعة  يوم  الناظور  عمالة  أمام  سلمية  احتجاجية 
الــفــرع  مــنــاضــلــي  اعــتــقــال  مت  2021.كـــمـــا  أكــتــوبــر   22
أثناء  تعسفي  بشكل  الهالبي  ورضوان  الصاحلي  محمد 
مت  وقــد  الوقفة.  يف  للمشاركة  الناظور  إلــى  قدومها 

الحقا. سراحهما  إطالق 

بلدة  من  معطل  وهو  الفقير  سعيد  املناضل  دخل   -
إنذاري  بإضراب  مرفوقا  مفتوح  اعتصام  يف  جتيت،  بني 
قيادة  مقر  أمام   2021 أكتوبر   21 بتاريخ  الطعام  عن 
اجتماعية«،  عدالة  كرامة  شعار«حرية  حتت  البلدة، 
وتضامنا  والتهميش  اإلقصاء  سياسة  على  احتجاجا 
الشغل  يف  بحقه  مطالبا  السياسة  هذه  ضحيا  كل  مع 
املعركة  عرفت  العمومية.وقد  الوظيفة  ــالك  أس يف 

كبيرا. وحقوقيا  شعبيا  تضامنا 
بعد  حــني  ــى  إل املــعــركــة  عــلــق  فــقــد  لــه  ــالغ  ب وحــســب 

املطلبي. ملفه  حول  معه  اجري  الذي  احلوار 
اسكاون/اقلمي  بقيادة  »اولوس«  دوار  ساكنة   

تنتفض اترودانت 

عدة  بتجسيد  احتجاجاتها  »اولوس«   ساكنة  تواصل 
مفتوح  اعتصام  يف  الدخول  إلى  تطورت  نضالية  أشكال 

شركة  تستغله  الذي  للفضة  زكندر  منجم  مدخل  أمام 
استيالء  على  احتجاجا  الكندية  سيلفر«  كولد  »أيا 
تعويضهم  بــدون  واستغاللها  أراضيهم  على  الشركة 
حتدثه  الــذي  الــتــلــوث  عــن  الناجمة  ــرار  األضـ وعــلــى 
مما  الكيماوية  باملواد  الوديان  مياه  تسميم  وخاصة 
حتقق  وقت  يف  املاشية  من  كبيرة  أعداد  وفاة  يف  تسبب 
التنمية  يف  تساهم  أن  دون  طائلة  أرباحا  الشركة  فيه 
االجــتــمــاعــيــة وفـــك الــعــزلــة املــنــطــقــة... .وتــتــخــوف 
شبكة  وربط  املنجم  توسيع  الشركة  عزم  من  الساكنة 
كبيرا  خطرا  يشكل  مما  املياه  مبجاري  الصحي  الصرف 

الزراعية محاصيلها  على 
الساكنة  إلنصاف  احمللية  السلطات  تدخل  وعــوض 
الشركة  جانب  إلى  االصطفاف  كعادتها  اختارت  فإنها 
القمعية  بالقوات  مرفقا  »اســكــاون«  قائد  قــام  حيث 
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لفك  املــعــتــصــمــني/ات  حــق  يف  همجي  قمعي  بــتــدخــل 
معركتها  مــواصــلــة  على  الساكنة  وتــصــر  االعــتــصــام. 

واملشروعة. العادلة  مطالبها  حتقيق  حتى 
غياب  عىل  ميسورتحتج  اقلمي  »اتنديت«  ساكنة   

الصحية. الخدمات 

احتجاجية،  وقفة  إقليم  تانديت  ساكنة  نظمت 
نــددت  نــســمــة،  ــف  40الـ حــوالــي  عــددهــا  يبلغ  والــتــي 

غياب  بسبب  العالج  تلقي  يف  احلق  من  بحرمانها  فيها 
والتجهيزات  السابق،  الطبيب  مغادرة  بعد  الطبيب 
يفرض  مما  الصحي  باملركز  األشغال  وتوقف  الصحية 
إما  العالج  لتلقي  طويلة  مسافات  قطع  املرضى  على 
األطباء  بتوفير  الساكنة  فاس.وتطالب  أو  ميسور  يف 

املستشفى. بناء  واستكمال  االختصاصيني  وخاصة 
ية   الرس الهجرة  ضحااي 

من  الضحايا  من  مبزيد  تودي  املوت  قوارب  زالت  ما 

املفقر.ففي  شعبنا  أطفال  من  وحتى  بل  وبنات  أبناء 
حوالي  متنه  على  يقل  كــان  ــارب  ق غــرق  الشهر  هــذا 

يوم  الــعــرائــش  إقليم  شــواطــئ  مــن  انطلق  شخصا   28
اإلنقاذ  وحدة  انتشلت  2021.وقد  اكتوبر  14 اخلميس 
 3 وإنقاذ  جثث   10 االسباني  قادس  بإقليم  االسبانية 
املفقودين  عداد  يف  آخــرون   15 ظل  ال  بينما  أشخاص 

.2021 أكتوبر   18 االثنني  يوم  حدود  إلى 
الدولي  الــيــوم  مــع  اجلــديــدة  املــأســاة  هــذه  وتــتــزامــن 
ماسي  ستتلوها  أكتوبر.وأكيد   17 الفقر  على  للقضاء 
تنهجها  التي  املمنهجة  التفقير  سياسة  بسبب  أخرى 
وما  وشبابه،  املغربي  الشعب  حق  يف  املخزنية  الدولة 

وبطالة. وهشاشة  اجتماعي  بؤس  و  فقر  من  تخلفه 
والطلبة  التالميذ  عائالت  تخرج  التعليم  يف  احلق   -

جتيت بني  لالحتجاج 
بإقليم  جتيت  بني  ببلدة  التالميذ  أمهات  نظمت   -
أكتوبر   18 االثــنــني  ــوم  ي احتجاجية  مسيرة  فكيك 

جيد. تعليم  بظروف  للمطالبة   2021
الوطنية  املدرسة  طلبة  عائالت  من  مجموعة  -قامت 
شكاية  بتقدمي  البيضاء  بــالــدار  والتسيير  للتجارة 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  البرنوصي  لفرع 
تضييقية  إجراءات  باتخاذ  املدرسة  إدارة  إقدام  حول 
وقت  قبل  وجههم  يف  الباب  إغــالق  منها  الطلبة  على 
االستراحة  فترة  أثناء  املكوث  ومنع  احملــدد  الدخول 
املكتبة  إغالق  واستمرار  الغذاء  وفترة  املدرسة  داخل 
غير  غريبة  عقوبات  واتخاذ  وغيرها  الطلبة  وجه  يف 
الوطنية  والبطاقة  الطالب  بطاقة  سحب  منها  قانونية 
على  واإلحالة  املخالفة  تكرار  حالة  يف  تعهد  وتوقيع 

التأديبي. املجلس 
التعسفية  ــراءات  اإلجـ هــذه  فــان  العائالت  وحسب 
مع  توأمة  التفاقية  املدرسة  إدارة  توقيع  بعد  جاءت 

الصهيونية. الكليات  إحدى 
العمل من  تطرد  بتاوانت  أستاذة 

الوطنية  التربية  لوزارة  اإلقليمية  املديرية  قامت 
العمل. عن  سليم  وجدان  األستاذة  بتوقيف  بتاونات 
بعد  بفاس  اجلهوي  التكوين  مركز  من  تخرجها  فبعد 
اإلعــداديــة  بالثانوية  تعيينها  مت  الــتــكــويــن،  ــام  إمت
بدعوى  تكليفها  بإلغاء  فوجئت  أنها  إال  بتاونات  تبودة 
حتى  مهامها  مزاولة  على  قدرتها  وعدم  البدني  العجز 
يخرق  تعسفيا  إجــراءا  يعتبر  مــا  تــبــدأ.وهــو  أن  قبل 
إنساني  كحق  الشغل  يف  واحلق  املساواة  ومبدأ  القانون 

دستوري. و
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املتغريات  أحد  كثب  عن  تراقب  العاملية  الصحة  منظمة 

دلتا ملتغري  الفرعية 

أنها   ، أكتوبر   27 األربــعــاء    ، العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
األخير  هذا  دلتا.  ملتغير   AY.4.2 خط  عــدوى  كثب  عن  تراقب 
يف  تتزايد  والتي   ،  Covid-19 تلوثات   يف  متزايد  بشكل  موجود 

أوروبا.

حول  األسبوعي  حتديثها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وقالت 
يوليوز«.  منذ   AY.4.2 تسلسل  انتقال  يف  زيادة  »لوحظت  الوباء: 
مقارنة  إضافية  طفرات  ثالث  على  اخلط  يحتوي   ، ملموس  بشكل 
 - الشائك  البروتني  على  اثنتان  ذلك  يف  مبا   ، األصلي  دلتا  مبتغير 

البشرية. باخلاليا  يرتبط  الذي  الفيروس  جزء 

العاملية  البيانات  قاعدة  إلــى   AY.4.2 تسلسالت  حتميل  مت 
املتحدة  اململكة  من   ٪  93 جاء   ، بالتفصيل  دولة.   43 من   GISAID
ميثل  اجلديدة:  احلاالت  نسبة  يف  تدريجية  زيادة  لوحظت  حيث   ،
يف  عنها  املبلغ  دلتا  متغير  حــاالت  جميع  من   ٪  5.9 اخلــط  هــذا 

أكتوبر.  3 يف  يبدأ  الذي  األسبوع  خالل  املتحدة  اململكة 

جارية« »الدراسات 

ملنظمة  ووفًقا  اجلديدة.  الطفرة  هذه  خطورة  اكتشاف  يبقى 
جارية«  واملخبرية  الوبائية  »الــدراســات  فــإن   ، العاملية  الصحة 
األجسام  يضعف  أو  ــدوى  ع أكثر   AY.4.2 كــان  إذا  مــا  لتحديد 
فقد   ، أعلى  املتغير  هذا  انتقال  معدل  أن  البحث  أكد  إذا  املضادة. 
طغى  الذي  دلتا  متغير  محل  ذلك  بعد  سيحل  السائد.  هو  يصبح 
ال  هذا   .Sars-CoV-2 من  السابقة  السالالت  على  اآلن  حتى 

مضمونة. اخلامسة  املوجة  أن   ، ذلك  مع   ، يعني 

شخص  مليون   4.96 من  أكثر  مقتل  عن   19  - كوفيد  وباء  أسفر 
لتقرير  وفًقا   ،  2019 عام  نهاية  الصني  يف  الفيروس  اكتشاف  منذ 
حتديد  مت   ، املجموع  يف  رسمية.  مصادر  من  برس  فرانس  لوكالة 
، قفز عدد احلاالت  املاضي  244 مليون حالة. يف األسبوع  أكثر من 

مليون   2.9 تسجيل  مع   ، السابق  األسبوع  عن   4٪ بنسبة  اجلديدة 
سجلت  التي  العالم  يف  الوحيدة  املنطقة  هي  أوروبا  جديدة.  إصابة 
من  أكثر  إلى   5٪ بنسبة  للوفيات  اإلجمالي  العدد  ارتفع  زيــادة. 

قتيل.  49000

 ... اإليجابية  تزايد  من  العامل  تحذر  العاملية  الصحة  منظمة 
كوروان لفريوس  تحديث 

ــوم  ــان أده ــدروس  ــي ت  ، الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  رئــيــس  قـــال 
العالم  يختار  »عندما  سينتهي   19  - كوفيد  وباء  إن   ، غيبريسوس 
 ، الفيروس  حملــاربــة  اآلن  متاحة  األدوات«  »جميع  ألن  إنــهــاءه« 

للقاحات. إنصاًفا  أكثر  توزيع  إلى  دعواته  مجدًدا 

يف  فهو   ، عليه  القضاء  العالم  يختار  عندما  الوباء  »سينتهي 
العام  املدير  أطلق   ، نحتاجها«  التي  األدوات  كل  ولدينا   ، أيدينا 
وأعرب  برلني.  يف  مؤمتر  خالل   )WHO( العاملية  الصحة  ملنظمة 
حتى  بحكمة  األدوات  هذه  يستخدم  لم  »العالم  ألن  أسفه  عن 
أسبوعيًا«  وفاة  حالة  ألف   50 من  يقرب  »ما  مع  أنه  مؤكًدا   ، اآلن« 

بعد«. ينته  لم  »الوباء  فإن   ، العالم  يف 

افتتاح  حفل  يف  يتحدث  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  كــان 
املهنيني  بني  يجمع  سنوي  حــدث  وهــو   ، العاملية«  الصحة  »قمة 

هدًفا  العاملية  الصحة  منظمة  ــددت  ح بــرلــني.  يف  والسياسيني 
بحلول   70٪ و  العام  نهاية  بحلول  بلد  كل  سكان  من   40٪ لتحصني 
لتكديس  بانتظام  تيدروس  الدكتور  يأسف   .2022 عام  منتصف 
برلني:  يف  وقال  الغنية.  الدول  قبل  من  كوفيد   ، املضادة  اللقاحات 
والشركات  الدول  قامت  إذا  فقط  ولكن   ، للتحقيق  قابل  »الهدف 
وأضاف  أفعال«.  إلى  تصريحاتها  بترجمة  اإلمداد  يف  تتحكم  التي 
٪40 ، مبا يف ذلك جميع دول  »الدول التي وصلت بالفعل إلى هدف 
التسليم  اللقاح.  يف  املجال  تفسح  أن  يجب   ، العشرين  مجموعة 
على  للحصول  األفريقي  والصندوق  الدولي   Covax نظام  »إلى 
توسل  كما   ، األفريقي  االحتــاد  أنشأه  الــذي   )Avat( اللقاحات 

تيدروس. الدكتور 
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املعرفة  »تبادل  عليهم  فيجب   ، اللقاحات  ملصنعي  بالنسبة  أما 
امللكية  حقوق  عن  التنازل  عن  فضاًل   ، والتراخيص  والتكنولوجيا 
لألمم  العام  األمــني  قــدر   ، مسجلة  فيديو  رسالة  يف  الفكرية«. 
مت  التي   - اللقاحات  »انتصار  أن  غوتيريش  أنطونيو  املتحدة 
عليه  القضاء  مت   - قياسي  وقت  يف  السوق  إلى  وتقدميها  تطويرها 

املتكافئ.« غير  التوزيع  مأساة  بسبب 

العامل يف  العمومية  املزيانية 

حول  شخًصا   4941.032 عن  يقل  ال  ما  مقتل  يف  الوباء  تسبب 
وكالة  أعدته  لتقييم  وفًقا   ،  2019 دجنبر  نهاية  منذ  العالم 
 10:00 الساعة  ــد  األح يــوم   ، رسمية  مــصــادر  مــن  بــرس  فــرانــس 

جرينتش. بتوقيت 

ــن حيث  ارتــفــاعــا م ــر  ــث الــدولــة األك ــي  املــتــحــدة ه الـــواليـــات 
البرازيل  تليها   ،  735930 ُقتل  حيث   19 كوفيد  بسبب  القتلى 
وروسيا   )286259( واملكسيك   )454269( والهند   )605.644(

.)230600(

 ، بلد  لكل  اليومية  الرسمية  امليزانيات  إلى  األرقام  هذه  تستند 
قبل  من  الحًقا  إجراؤها  مت  التي  التصاعدية  املراجعات  باستثناء 
الزيادة  االعتبار  يف  األخذ  خالل  من  اإلحصائية.  الوكاالت  بعض 
 ،  Covid-19 بـ  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  املرتبطة  الوفيات  يف 
أن  ميكن  للوباء  العاملية  اخلسائر  أن  العاملية  الصحة  منظمة  تقدر 

رسمًيا. املسجلة  تلك  من  مرات  ثالث  إلى  مبرتني  أعلى  تكون 

يعرضنا  اللقاحات  وتخزين  »القومية  قائال  أسفه  عن  وأعرب 
للخطر«. جميعا 

هو   Covid-19 وابء  إهناء  فإن   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  وفًقا 
اللقاحات. توزيع  عىل  وتنطوي  »اختيار«  مسألة 

، فهو يف  إنهاءه  العالم  Covid-19 عندما يختار  »سينتهي وباء 
ما قاله تيدروس  التي نحتاجها.« هذا  ، ولدينا كل األدوات  أيدينا 
يف   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير   ، غيبريسوس  أدهانوم 
وجدد  أكتوبر.   24 األحد  يوم  برلني  يف  العاملية«  الصحة  »قمة 

جميع  يف  للقاحات  إنصاًفا  أكثر  توزيع  إلى  خاص  بشكل  دعواته 
العالم. أنحاء 

 ، والسياسيني  املهنيني  جمع  الذي  املؤمتر  افتتاح  حفل  وخالل 
هذه  يستخدم  لم  »العالم  بأن  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  ندد 
من  يقرب  »ما  مع  أنه  على  شدد  كما  اآلن«.  حتى  بحكمة  األدوات 
بعد«. ينته  لم  الوباء  فإن   ، العالم  يف  أسبوعيا  وفاة  حالة   50000

الغنية الدول  وخصت 

لتحصني  هدًفا  العاملية  الصحة  منظمة  حددت   ، الوباء  لوقف 
منتصف  بحلول   70٪ و  العام  نهاية  بحلول  بلد  كل  سكان  من   40٪
من  بانتظام  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  يأسف   .2022 عام 

الغنية. الدول  من  لكوفيد  املضادة  اللقاحات  على  االستيالء 

فقط  ولكن  للتحقيق  قابل  »الــهــدف  إن  حديثه  خــالل  وقــال 
بترجمة  التوريد  على  تسيطر  التي  والشركات  الدول  قامت  إذا 

أفعال«. إلى  تصريحاتها 

أن   40٪ هــدف  إلــى  بالفعل  وصلت  التي  الــبــلــدان  على  يجب 
اللقاحات. تسليم  عمليات  عن  تتخلى 

الصحة  ملنظمة  العام  املدير   ، غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس   -
ملية لعا ا

التي  البلدان  فإن   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  للمدير  وفًقا 
مجموعة  دول  جميع  ذلك  يف  مبا   ،  40٪ هدف  إلى  بالفعل  وصلت 
لنظام  اللقاحات«  لتسليم  املجال  تفسح  أن  »يجب   ، العشرين 
اللقاحات  على  للحصول  األفريقي  والصندوق  الدولي   Covax

األفريقي. االحتاد  أنشأه  الذي   )Avat(

تبادل  عليهم  »يجب  اللقاحات  ملصنعي  بالنسبة  أنه  وأضــاف 
امللكية  حقوق  عن  والتنازل  والتراخيص  والتكنولوجيا  املعرفة 

الفكرية«.

 ، املتحدة  األمم  رئيس   ، جوتيريش  أنطونيو  أشار   ، جهته  من 
مت  التي   - اللقاحات  »انتصار  أن  إلى   ، مسجلة  فيديو  رسالة  يف 
ال  إلى  تقلص   - قياسي  وقت  يف  السوق  إلى  وتقدميها  تطويرها 
خاص  بشكل  وأضاف  املتكافئ«.  غير  التوزيع  مأساة  بسبب  شيء 

للخطر«. جميعا  يعرضنا  اللقاحات  وتكديس  »القومية  أن 

العامل يف  الجائحة  بشأن  املستجدات  آخر  كوروان:  فريوس 

ميرك من  كوفيد  مكافحة  حبوب  إلى  العاملي  الوصول 

من  يجعل  أن  ميكن  اتفاق  عن  ميرك  األمريكي  املختبر  أعلن 
لـ  املضاد  عقارها  من  واســع  نطاق  على  عامة  نسخ  توزيع  املمكن 
الفقيرة. البلدان  يف  باملرض  املصابني  لألشخاص  املخصص   Covid

وقعت  إنها   )MPP( األدويــة  اختراع  بــراءات  مجموعة  قالت 
الــوصــول  لتسهيل  مــيــرك  شــركــة  مــع  طــوعــي  ترخيص  اتفاقية 
جتريبي  دواء  وهو   ، مولنوبيرافير  إلى  التكلفة  امليسور  العاملي 
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شركة  طورته   ،  -19 كوفيد  ضد  الفم  طريق  عن  للفيروسات  مضاد 

ميرك.

فايزر  بشركة  اخلبراء  يوصي  األمريكية:  املتحدة  الواليات 
عاًما  11 و   5 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال 

الذين  األطفال  حتصني  األمريكيني  اخلبراء  من  جلنة  أيــدت 
 Pfizer-BioNTech بلقاح  عاًما   11 و   5 بني  أعمارهم  تتراوح 
 28 لنحو  بالعالج  ا  جــدً وشيك  إذن  على  احلصول  إلى  أدى  مما   ،

املتحدة. الواليات  يف  طفل  مليون 

بالسفر لألستراليين  سمح 

املفروض  احلظر  سترفع  أستراليا  إن  األسترالية  احلكومة  قالت 
احملصنني  للمواطنني  اخلـــارج  إلــى  بــه  املــصــرح  غير  السفر  على 
للعمال  مفتوحة  البالد  حدود  تكون  أن  املتوقع  من  بينما   ، بالكامل 

األول. العام  نهاية  بحلول  الدوليني  والطالب  املهرة 

تنكرية« »حفلة  يصرخ  بولسونارو   ، بشدة  متهم  البرازيل: 

التابعة  التحقيق  جلنة  بولسونارو  جاير  البرازيلي  الرئيس  دعا 
دعت  التي   ، الوباء  يف  تنكرية«  »حفلة  إلى   )ICC( الشيوخ  ملجلس 
»جرائم  ذلك  يف  مبا   ، جرائم  بتسع  ضده  اتهام  الئحة  توجيه  إلى 

اإلنسانية«. ضد 

بتعمد  بولسونارو  حكومة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  اتهمت 
خطاب  بسبب  سيما  ال   ، شامل«  »تلوث  لـ  البرازيليني  »تعريض« 

اللقاحات. شراء  يف  والتأخير  للحبس  املناهض  الدولة  رئيس 

كوفيد فيروس  لتتبع  مختلطة  نتائج  املتحدة:  اململكة 

اململكة  يف  عليه  املتنازع  الفيروسات  وتعقب  فحص  برنامج  كلف 
املبالغ  أكبر  من  واحدة  وهي   ، إسترليني  جنيه  مليار   37 املتحدة 
يف  العامة  الصحة  ــراءات  إج على  اإلطــالق  على  إنفاقها  مت  التي 
اململكة  عن  صادر  لتقرير  وفًقا   ، متباينة  النتائج  وكانت   ، البالد 

حسابات. العامة  للشؤون  البرملانية  اللجنة  املتحدة. 

بكين ألولمبياد   »1 رقم  »التحدي  كوفيد 

»التحدي  ستكون  األوبئة  من  الوقاية  بأن  املنظمون  اعترف 
بدء  من  يوم  مائة  قبل  وذلك   ، الشتوية  بكني  أوملبياد  يف  األول« 

الصينية. العاصمة  يف  األحداث 

فبراير   20 إلــى   4 من  الفترة  يف  ستقام  التي  األلعاب  ستقام 
لبقية  التلوث  من  خطر  أي  على  القضاء  إلى  تهدف  »فقاعة«  يف 

الصني.

احملصنني غير  لالعبني  املفتوحة  أستراليا  بطولة  توجد  ال 

ملبورن  عاصمتها  ستستضيف  التي   ، فيكتوريا  والية  استبعدت 
لالعبني  خاص  إعفاء  منح   ، يناير  يف  املفتوحة  أستراليا  بطولة 
الذي  األمر   ، البطولة  يف  املشاركة  من  يتمكنوا  حتى  احملصنني  غير 

ديوكوفيتش. نوفاك   1 املنافسة.  من  يستبعدهم  قد 

قتيل مليون   4.96 من  أكثر 

حول  شخًصا   4960994 عن  يقل  ال  ما  مقتل  يف  الوباء  تسبب 
وكالة  أعدته  لتقييم  وفًقا   ،  2019 ديسمبر  نهاية  منذ  العالم 

النهار. منتصف  األربعاء  رسمية  مصادر  من  برس  فرانس 

القتلى  حيث  من  األكثرارتفاعا  الدولة  هي  املتحدة  الواليات 
الــبــرازيــل  تليها   ،  738883 قــتــل  حــيــث    19 كــوفــيــد  بــســبــب 
وروسيا   )286888( واملكسيك   )455653( والهند   )606246(

.)233898(

 ، بلد  لكل  اليومية  الرسمية  امليزانيات  إلى  األرقام  هذه  تستند 
قبل  من  الحًقا  إجراؤها  مت  التي  التصاعدية  املراجعات  باستثناء 
زيادة  االعتبار  يف  األخذ  خالل  من  اإلحصائية.  الوكاالت  بعض 
 ،  Covid-19 بـ  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  املرتبطة  الوفيات 
أن  ميكن  للوباء  العاملية  اخلسائر  أن  العاملية  الصحة  منظمة  تقدر 

أضعاف. ثالثة  إلى  مبرتني  أعلى  تكون 
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 محور الحريات وحقوق اإلنسان
أتخري جلسة الصحفي  سلميان الريسوين اىل 3نونرب

مفتعلة  بتهم  تعسفيا  املعتقل  الريسوني  سليمان  الصحفي  معاناة  تستمر 
املطالبة  وتستمر  نونبر2021   3 إلــى   االستئناية  اجللسة  تأخير  مت  وقد 
برفع كل املتابعات واحملاكمات الصورية يف حق الصحفيني واملعارضني للنظام 

السياسي القائم يف بالدنا. 

- قمع قبيلة الزركان نواحي مدينة جرسيف

تدخلت القوات العمومية لفض اعتصام قبيلة الزركان بجرسيف باألراضي 
التي تعتبرها يف ملكيتها مبوجب الرسم العقاري الذي بحوزتها ، وهي حتتج 
موجب  بدون  املستثمرين  ألحد  الدومني  طرف  من  األرض  هذه  تفويت  على 
أن  إال   ، الصحية  اإلجــراءات  واحترام  لالعتصام  السلمي  الطابع  ورغم   ، حق 
السلطات العمومية ويف انحياز واضح ألحد أطراف النزاع حول األرض موضوع 
على  بالعمل   2021 أكتوبر   22 اجلمعة  يوم  قامت   ، احملكمة  أمام  التقاضي 
واعتقال  إغماءات  إلى  أدى  مما  العمومية  القوة  بواسطة  االعتصام  تفكيك 
وهم  منهم  خمسة  بأسماء  توصلنا  عنها   واملرافعني  القبيلة  أعضاء  من  عدد 

السادة : 

محمد الرديل

عبد القادر التومي

سفيان الكمى

محمد الزروالي

عزيز لزرك

هذه  االنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع   تابع  السياق  هــذا  ويف 
اعتصام  لفض  العمومية  القوات  استعمال  و  القمع  :ادانة  يعلن  األحداث،وهو 
سلمي . رفضه النحياز السلطة الواضح ألحد األطراف ، فهي تسمح باألشغال 
يف  حقهم  عن  دفاعا  الزركان  فرقة  اعتصام  وتقمع  األراضي  بهذه  للمستثمر 
قبيلة  معتقلي  ســراح  بإطالق  وتطالب  االعتقاالت  هذه  .تستنكر  األرض 

الزركان ، ووقف كل املتابعات بحقهم ، وانصافهم

ذكرى الهشيد كمال الحساين تحت الحصار

الذكرى  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  تخلد 
العاشرة الستشهاد الرفيق كمال احلساني يوم 27أكتوبر اجلاري، مبدينة بني 
بوعياش باحلسيمة. وذك حتت شعار«نضال مستمر ومتواصل من أجل احلق 
يف الشغل واالعتراف القانوني باجلمعية الوطنية ومعاقبة اجلناة احلقيقيني 
يف اغتيال الشهيد كمال احلساني«̜هذا يف سياق الهجوم املستمر على فروع 

اجلمعية وحصارها مكزيا ويف الفروع وحرمان مناضالتها ومناضليها .

من حقهم يف التنظيم وحقهم يف الشغل القار.فضال عن احملاكمات اجلارية 
وقمع أشكالها النضالية كما حصل ِمؤخرا مع فرع الناظور ...

وقد تعرض تعرض الشكل النضالي للجمعية ببني بوعياش لتخل قمعي 
على  نقلوا  مناضلني  عدة  إصابة  عن  أسفر  القمعية  األجهزة  طرق  من  رهيب 

إثرها إلى املستشفى لتلقي العالج.

- قمع الوقفات االحتجاجية ضد فرض جواز التلقيح

التي  االحتجاجية  الوقفات  وقمع  مبنع  املخزنية  القمعية  األجهزة  قامت 

مت تنظيمها يف بعض املدن املغربية كوجدة واكادير والرباط  يوم األحد 24 
أكتوبر 2021 تنديدا بفرض الدولة جلواز التلقيح لولوج املؤسسات العمومية 

واخلاصة ومطالبة  بإلغائه.

منها  وسياسية  وجمعوية  ونقابية  حقوقية  تنظيمات  عدة  أصدرت  وقد 
وتطالب  التلقيح  جواز  بفرض  فيها  تندد  بيانات  الدميقراطي  النهج  حزب 
غير  املواطنني  ومصالح  بحريات  ميس  تعسفيا  إجــراءا  إياه  معتبرة  بإلغائه 
والتنقل  ــة  اإلداري والوثائق  العمومية  اخلدمات  من  كاالستفادة  امللقحني 

والتعليم ...

قمع احتجاجات األساتذة الذين فرض علهيم التعاقد.

لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  لها  تدعو  التي  املعارك  من  معركة  متر  ال 
املفروض عليهم التعاقد إال وتتعرض للقمع والتعنيف واالعتقاالت واالنتقام 
من مناضليها ومناضالتها عبر احملاكمات الصورية واملتابعات القضائية يف حق 
45 مناضل/ة واالستدعاءات الكيدية )رشيد ادر-سعيد كراوي-إسماعيل كزو-
عصام بنحميد-هيثم دكداك-سهام املقرني...( أو الطرد من العمل )احساين 

بوكمان-اإلدريسي العلوي- إميان لعروشي- جيهان حفيظي- وجدان سليم( أو 
التنقيل التعسفي كما حصل لألستاذ حمزة الودجيني. والهدف هو إجهاض 
العمومية  الوظيفة  يف  اإلدماج  اجل  من  النضال  لوقف  التنسيقية  وتشتيت 

وإسقاط نظام العقدة.

ويف هذا اإلطار متت اليوم  األربعاء 27 أكتوبر 2021جلسة محاكمة األستاذ 
خالد بوكمازي مبديرية شيشاوة وهي جلسة من جلسات احملاكمة الصورية 

انتقاما منه على نشاطه النضالي يف التنسيقية.    

قمع احتجاجات الجهبة االجمتاعية املغربية

مغربية  مناطق  عدة  يف   املغربية  االجتماعية  اجلبهة  وقفات  تعرضت 
قمعية  ولتدخالت  للمنع  أكتوبر   17 للفقر  الدولي  اليوم  تخليد  مبناسبة 
وبومية  والــربــاط  خنيفرة  يف  حــدث  كما  فيها  املشاركني  حق  يف  همجية 

وبويزكارن والفنيدق.

والبطالة  الفقر  مظاهر  تفاقم  على  لالحتجاج  اليوم  هذا  تخليد  يأتي 
والهشاشة والبؤس االجتماعي وغالء تكاليف العيش بسبب ارتفاع األسعار يف 
مقابل جتميد األجور، ومطالبة الدولة بتوفير الشغل ووسائل العيش الكرمي 

واخلدمات االجتماعية ...


