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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر

افتتاحية

آن األوان لتوحيد النضاالت الشعبية وتوجيهها أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

2

في اجتاه التغيير الدميقراطي احلقيقي

مـــــــرة أخــــــــرى تـــنـــكـــشـــف ال
جـــدوى الــتــمــثــيــلــيــة الــشــكــلــيــة /
الـــبـــرجـــوازيـــة ال ــت ــي ال تــذخــر
جهدا إال ووظفته لضرب مصالح
اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة ،والــهــجــوم

منطق تــبــريــري،عــلــى استجماع
القوى ورص صفوف جميع القوى
املناهضة للنظام املخزني وتوجيه
مجهوداتها النضالية الهائلة من
اجل مواجهة املخططات الطبقية

مستجدات اوضاع ونضاالت
الكادحني

على مكتسباتها ،وجتريدها من
حقوقها األســاســيــة اقتصادية
كــانــت أو اجــتــمــاعــيــة أو مدنية
وسياسية والتضييق على أدواتها
التنظيمية .ودون الــســقــوط يف
التجريبية واالنتظارية التي أراد
النظام املخزني أن تطبع مرحلة
م ــا بــعــد  8شــتــنــبــر ،فــاحلــقــائــق
أصــبــحــت ســاطــعــة و الــكــل أصبح
يقر بأن األوضــاع يف بالدنا بلغت
مستويات ال تطاق من االنحطاط
والتردي على كافة األصعدة ،وال
يسع املجال هنا جلردها لكثرتها
وتعددها

.

املـــهـــم واألســـــاســـــي اآلن هــو
االتــفــاق  ،وبـــدون ت ــردد و بــدون
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التي حتاك ضد الشعب املغربي.
فالهبة الشعبية والشبابية
ّ
التي غمرت شوارع املدن املغربية
كردة فعل على قرار وزير التربية
الــوطــنــيــة املــجــحــف قــد أعــطــت
الـــنـــمـــوذج عــلــى أهــمــيــة وقـــوة
حتــالــف الــتــنــظــيــمــات الــذاتــيــة
املستقلة للجماهير بانضمام
جــمــوع الــكــادحــن الحــتــجــاجــات
احلركة الطالبية يف إطار نقابتها
العتيدة االحتــاد الوطني لطلبة
امل ــغ ــرب  ،واجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة
حلملة الشهادات املعطلني باملغرب
والتنسيقية الوطنية لألساتذة
الــذيــن ُفــرض عليهم التعاقد يف
عــدة مــواقــع .إال أن حتصني هذا

يتبع ص 2

تطورات الحالة الوبائية باملغرب
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

تمتة االفتتاحية
الــزخــم النضالي اجلــديــد يجب أن
يتم مبواصلته وانفتاحه على أرضية
مطالب شاملة ،إذ ال يكفي إسقاط
قرار بنموسى أو التعاقد أو إجبارية
التلقيح ،بل ينبغي أن تتحول املناسبة
إلــى فرصة إلسقاط قــرارات سابقة
مت متــريــرهــا يف غــفــلــة مــن الشعب
املــغــربــي إبــان الــهــائــه بــأزمــة كــورونــا
واالنــتــخــابــات والــنــمــوذج التنموي
املـــزعـــوم .لــقــد آن األوان لــفــرض
التراجع عن الزيادات الصاروخية يف
أسعار املــواد االستهالكية األساسية
واحملــروقــات ومــواد البناء ،وإسقاط
الــتــطــبــيــع م ــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي
وجتــرمي كل أشكاله وفــرض احلقوق
الــشــغــلــيــة امل ــادي ــة والــدميــقــراطــيــة
للطبقة العاملة (أجــور وحق العمل
النقابي والتغطية االجتماعية)....
ورد االعــتــبــار للقطاع العمومي يف
الصحة و التعليم

.

إن هذا الزخم النضالي املتواصل
يف كافة أرجاء الوطن يعكس بوضوح
مدى ما تزخر به اجلماهير الشعبية
مــن طــاقــات واســتــعــدادات نضالية
هائلة ومــدى تطور وعيها الطبقي
ورفضها للسياسة الطبقية املنتهجة
مــن ط ــرف الــنــظــام املــخــزنــي خدمة
للكتلة الطبقية السائدة

.

فلنجعل من هذا الزخم النضالي
مدخال لتوحيد النضاالت الشعبية
ميدانيا يف أفق بناء اجلبهة الشعبية
امل ــوح ــدة احملــتــضــنــة لــكــافــة الــقــوى
املــنــاضــلــة والــتــنــظــيــمــات الــذاتــيــة
لــلــجــمــاهــيــر واحلـــراكـــات الشعبية
واحلــركــات االجتماعي ̜ة والــقــادرة
على حتويل هــذا الزخم إلــى حركة
جــمــاهــيــريــة لــلــتــغــيــيــر الــســيــاســي
اجلـــــــذري تــقــضــي عـــلـــى الــنــظــام
االستبدادي التبعي القائم ̜وتشيد
مكانه النظام الوطني الدميقراطي
الشعبي الذي يجسد سيادة وسلطة
الشعب..

الشغيلة الفوسفاطية

تشهد مــراكــز اســتــخــراج وحتــويــل الفوسفاط
وخاصة املركبني الكيماويني بكل من اجلرف األصفر
بإقليم اجلديدة وأسفي حــوادث خطيرة ومميتة،
تسببت يف ضحايا كثيرين كان آخرها
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التعاونية يوم اخلميس  18نونبر تتلوها مسيرة مع
اعتصام أمام إدارة التعاونية.
 -أصــدرت النقابة الوطنية للعامالت والعمال

وفاة العامل فهد عريض بتاريخ  24شتنبر 2021
اثــر سقوطه يف انــبــوب بــوحــدة تركيز احلامض
الــفــوســفــوري واخــتــنــاق  19عــامــل اثــر تــســرب غاز
االمونياك بتاريخ  26اكتوبر 2021باملركب الكيماوي
للفوسفاط باجلرف األصفر ،ووفاة العامل نور الدين
زرداد
chaudiere
بــتــاريــخ  11نونبر 2021
 centraleبسبب انفجار»المرجل المركزي»

ابملركب الكمياوي أبسفي.

وتعود أسباب هذه احلوادث إلى سياسة التقشف
يف تــكــالــيــف شـــروط الــعــمــل مــن وســائــل الصحة
والــســامــة والصيانة وخــاصــة مــع تفويت تدبير
الصيانة للشركات اخلاصة ويف مقدمتها الشركة
األمريكية املتعددة االستيطان «جيسا» مما ساهم
يف تفاقم تردي شروط العمل حيث تقادم وتهالك
املنشات اإلنتاجية واآلالت وضعف أو غياب املراقبة
والصيانة...
وكرد فعل على هذا الواقع قررت النقابة الوطنية
لعمال الفوسفاط (ك د ش) يف بيان لها مؤرخ يف 14
نونبر  2021تنظيم وقفات احتجاجية يف كل املراكز
الفوسفاطية يوم األربعاء  17نونبر  2021للمطالبة
بفتح حتقيق عاجل وشفاف بشات تلك احلــوادث
للوقوف على مسبباتها ونهج سياسات استباقية ذات
بعد وقائي لتفادي األخطار داخل اوراش ومراكز
العمل.

شغيلة القطاع الفالحي

 نظم عمال الضيعات الفالحية ببوعنان مسيرةاحتجاجية يف اجتــاه مفتشية الشغل بتاريخ 17
نونبر  2021للمطالبة بتطبيق مقتضيات مدونة
الشغل.
 اصدر فرع أوالد تامية التابع للجامعة الوطنيةللقطاع الفالحي(ا م ش ) بيانا بتاريخ  11نونبر 2021
يخبر فيه بقيام إدارة تعاونية محطة التلفيف
«صوفيا سود» بطرد العمال والعامالت بدون إنذار
مسبق ورفضه احلــوار مع ممثليهم النقابيني.كما
يخبر بــان العمال/ات قد قــرروا برنامجا نضاليا
ســيــبــدأ بــوقــفــة احتجاجية ان ــذاري ــة أمـــام بــاب

الــزراعــيــن التابعة للجامعة الوطنية للقطاع
الفالحي ( ا م ش ) بيانا بتاريخ  12نونبر  2021جدد
ت فيه التأكيد على مطالبها العاجلة
ودعمها املطلق لنضاالت العمال/ات الزراعيني/
ات داعــيــة إيــاهــم إل ــى اســتــئــنــاف التعبئة على
الصعيد الوطني إلطــاق حملة وطنية جديدة
تعرف بأوضاعهم املزرية وتفضح املسؤولني عنها̜
ومطالبة بتحقيق مطالبهم وتنفيذ التزام احلكومة
والباطرونا بإلغاء التمييز يف األجــور والزيادة يف
احلد األدنى للمعاش ومنددة بسعي احلكومة فرض
الهشاشة يف التشغيل والتخلي عن ضمانات احترام
احلد األدنــى لألجر وساعات العمل والشغل القار
ومترير القانون التكبيلي لإلضراب وقانون التحكم
يف النقابات ...
 استنكرت النقابة الوطنية لالستشارة الفالحيةالتابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي (ا م ش)
يف بيان لها بتاريخ  15نونبر  2021متاطل اإلدارة يف
صرف مدرك الزيادة األخيرة يف األجور واستهتارها
بانتظارات وحقوق شغيلة القطاع ̜ وأكــدت على
إلزامية حياد اإلدارة فيما يخص االمتحانات ضمانا
للشفافية والنزاهة واإلنصاف̜ وذكرت فيه بظروف
العمل الكارثية يف عدة مراكز لالستشارة الفالحية
وبــضــرورة الــتــوزيــع الــعــادل لفائض التعويضات
اجلزافية لسنة  2021وتسوية مدرك التعويضات
اجلزافية للمستخدمات خالل فترة األمومة منذ
سنة ...2017
أصدرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنيةللقطاع الفالحي ( ا م ش) بيانا بتاريخ  16نونبر
 2021ثمنت فيه النضال الوحدوي لشغيلة املكاتب
اجلهوية لالستثمار الفالحي ودعمها الالمشرط
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مع املطالب العادلة للعمال/ات الزراعيني ،وتضامنها مع عمال شركة «أمالك
اوماللة» ضد محاكمتهم الصورية بتهمة عرقلة حرية العمل طبقا للفصل
املشؤوم  288من القانون اجلنائي ،و مع شغيلة املكتب الوطني للسالمة
الصحية وكافة شغيلة القطاع الفالحي ومع شغيلة قطاعي التعليم والصحة
وكافة نضاالت الطبقة العاملة.
 يخوض عمال ضيعة «اكري مكاوي» ببني مالل املنضوون يف الكونفدراليةالدميقراطية للشغل اعتصاما منذ أسبوع يطالبون عبره متكنيهم من
حقوقهم كاملة والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

عمال الرشكة الوطنية للنقل واللوجستيك
ابملحمدية
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عمال رشكة «رونو» بطنجة
حسب رسالة ألحد عمال شركة رونو بطنجة فان إدارة الشركة قد قامت
بخصم يومني يف الشهر من أجور العمال واملستخدمني حتت مبرر التضامن
بعد االتفاق بني اإلدارة والنقابة «حتــت الطاولة» حسب قوله.وتشير
الرسالة إلى التذمر الواسع وسط العمال واملستخدمني الذين أصبحوا
واعني مبخططات اإلدارة وتواطؤ النقابة معها ضد مصلحته.وتدعو إلى
عدم السكوت عن هذا الوضع الذي يقصي العمال ويستفيد منه البعض من
مسيرين ومتملقني حسب وصف الرسالة.
لإلشارة فــان مصنع رونــو بطنجة يشغل حوالي  9000عامل يعانون

يخوض عمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية باحليالصناعي اجلديد باحملمدية اعتصاما مفنوحا للمطالبة بحقوقهم العادلة
واملشروعة ويف مقدمتها وضع القانون االساسي والداخلي للشركة يضمن
حقوق العمال واسترجاع منحة املردودية واحلق يف الزيادة السنوية وتسوية
االجور ترسيم العمال املؤقتني تنفيذا لالتفاق املوقع مع اإلدارة وعدم كراء
املخازن للشركات اخلاصة واملنافسة.
ويذكر أن الشركة حتقق أرباحا طائلة ويبلغ رقم معامالتها حوالي 900
مليون درهم سنويا لكن عمالها ومستخدميها يعانون األمرين مع الشروط
الصعبة للعمل وضعف األجور وهضم احلقوق.

رشكة «اوزون» للنظافة مبدينة الفقيه بن صالح
خاض عمال شركة «اوزون» للنظافة بالفقيه بنصالح املنضوون حتت لواء
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل اعتصاما أمام مقر البلدية احتجاجا
على تأخر الشركة املشغلة يف أداء أجورهم واملطالبة بالزيادة يف األجور وضد
االعتداء على احلق يف حرية العمل النقابي.
وعــوض احلــوار مع العمال واالستجابة ملطالبهم العادلة جلــأت إدارة
الشركة إلى طرد مجموعة من العمال ضمنهم عدد من مناديب العمال يف
حتد سافر ملدونة الشغل.وهو ما يؤكد من جديد سياسة اجلشع واالفتراس
واالستغالل املكثف الذي متارسه شركات التدبير املفوض على عمال/ات
القطاع امام تواطؤ وصمت السلطات املعنية واملجالس اجلماعية املفروض
فيها فرض تطبيق دفتر التحمالت املوقعة مع هذه الشركات.

عمال منجم «زملو» ببوعنان /اقلمي فكيك
بعد اإلضراب عن العمل الذي خاضه عمال منجم «زملو̜»الذي تستغله
شركة «كومابار»̜ واملؤطرون يف الكونفدرالية الدميقراطية للشغل̜ ايام 14
و 15و 16اكتوبر  2021وتنظيمهم ملسيرة على األقدام نحو عمالة بوعرفة
متكن العمال من إرغام إدارة الشركة على احلوار مع ممثلهم يف اجتماع يف
شهر أكتوبر 2021مبقر قيادة اجلماعة̜ أسفر عن توقيعها محضر اتفاق
تلتزم فيه بتلبية مطالب العمال ومنها التعويض عن حوادث الشغل وتسليم
بطاقة الشغل والزيادة يف األجور وتوفير شروط العمل واحترام احلريات
النقابية....لكن لألسف ال زال العمال ينتظرون تفعيل االتفاق الذي ظل
حبرا على ورق أمام صمت اجلهات املسؤولة التي أشرفت على االتفاق من قائد
اجلماعة ومفتش الشغل.

من كثافة االستغالل يف الوقت الذي حتقق فيه الشركة الفرنسية أرباحا
خيالية مع االرتفاع املتواصل لإلنتاج حيث احتفلت مؤخرا بوصول إنتاجها
إلى 2مليون و 150ألف سيارة.

عمال/ات رشكة «سافران» لصناعة قطع غيار
الطائرات /فرع الجوهرة بدائرة تيفلت
قرر عمال وعامالت شركة «سافران» الفرنسية يف جمعهم العام مبقر
االحتاد املغربي للشغل باخلميسات بتاريخ  13نونبر  2021خوض معركة
الكرامة والدفاع عن احلقوق واحلريات النقابية والعمالية ابتداء من يوم
اجلمعة  19نونبر  2021ملدة ساعتني لكل فوج وذلك من اجل الزيادة العامة
يف األجر بنسبة  ./.10حسب اتفاق ابريل  2019بني احلكومة وأرباب العمل
والنقابات والــزيــادة السنوية اخلاصة باملردودية واإلنتاجية واجلــودة
والتحفيز والرفع من منح متدرس األطفال وعيد األضحى والعمل الليلي
والتعويض عن التنقل...
ويشير بيان لالحتاد اإلقليمي للخميسات التابع لالحتاد املغربي للشغل
أن الشركة تسجل بوضوح حتسن جديد ألنشطتها مما يؤكد أن حتقيق
أهدافها لهذه السنة أصبح مؤكدا ،لذلك فهو يحمل إدارة فرعها بتيفلت
مسؤولية إفشال احلوار ورفض االستجابة للملف املطلبي للعمال/ات ويرفض
سياسة التماطل واملناورة وتقدمي الوعود واألوهام واللجوء إلى مبررات واهية
تناقض النتائج االيجابية احملققة للشركة.

عمال/ات «رشكة سيكوميك» مبكناس
ما زالت معاناة عمال/ات شركة سيكوميك للنسيج وااللبسة مبكناس
يعانون البطالة والتشرد منذ سنة  2016عندما قام صاحب الشركة آنذاك
«كرمي التازي» بتفويتها ملالكها اجلديد «أناس األنصاري» الذي قام بدوره

صوت العمال والكادحين

العدد 45 :
اخلميس  25نونبر 2021

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
بتفويتها لشركة فرنسية اسمها»ليومينور» التي قامت بدورها بتفويتها
للمسمى «جواد االمراني» الذي كان سابقا مسيرا للشركة.
إن هذه التفويتات املتكررة متت على حساب حقوق ومكتسبات العمال/
ات من حيث استقرار الشغل وتواصله ودفع مستحقاتهم للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي والتغطية الصحية.
يحدث كل هذا أمام مرأى ومسمع السلطات احمللية واإلقليمية ومندوبية
الشغل التي ال تتحرك إال عندما يتعلق األمر بقمع العمال والضغط عليهم
لقبول شروط االستغالل الرأسمالي املتوحش.
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واحتجاجا على عبث احلكومة ووزارات الصحة واملالية وامليزانية وتنكرها
للمطالب املشروعة للشغيلة الصحية وتهريب وطبخ مشروع قانون الوظيفة
العمومية الصحية الذي يهم كافة فئات موظفي الصحة.
ويف مدينة وجــدة نظمت نفس النقابات باإلضافة إلى نقابة الصحة
التابعة لالحتاد العام للشغالني وقفة مماثلة لنفس االســبــاب بتاريخ
.16/11/2021

االتحاد الجهوي لالتحاد املغريب للشغل بجهة الرابط
سال متارة ابلرابط

الشغيلة التعلميية

نظم االحتاد اجلهوي لالحتاد املغربي للشغل بجهة الرباط سال متارة:

تخوض التنسيقية الوطنية لألساتذة املفروض عليهم التعاقد سلسلة

 وقفة احتجاجية أمام مقر شركة «ويب هيلب» بالرباط بتاريخ  16نونبر 2021للتنديد مبحاربة إدارة الشركة للعمل النقابي وللمطالبة بفتح حوار
جاد ومسؤول حول املطالب العادلة واملشروعة للمستخدمني ووقف نزيف
الطرد التعسفي و املمنهج املمارس يف حقهم.
ويذكر أن الشركة متخصصة يف مراكز النداء متارس استغالل مكثفا
للمستخدمني يف شروط جد صعبة وبأجور هزيلة .وهي حتارب بقوة أي
محاولة للتنظيم النقابي وسط املستخدمني.وال تتوانى يف طردهم من
اجل ذلك بل وألتفه األسباب مستفيدة يف ذلك من تواطؤ وصمت اجلهات
املسؤولة املفروض فيها التدخل الحترام قانون الشغل.

من املعارك النضالية من إضرابات وانــزاالت جهوية وإقليمية خالل شهر
نونبر 2021يف إطــار مواصلة نضالها ضد التعاقد ومــن اجــل اإلدم ــاج يف
الوظيفة العمومية وضد قرار وزارة التربية الوطنية بشان حتديد سن
اجتياز مباراة التعليم يف  30سنة.ويف هذا السياق دعت التنسيقية يف بيانها
الوطني الصادر يف  22نونبر  2021جميع األساتذة وطر الدعم التربوي
والنفسي واالجتماعي واإلداري واطر االقتصاد إلى مقاطعة حراسة مباراة
التعليم املزمع إجراؤها يوم  11دجنبر ..2021كما دعت جميع األساتذة
إلى تأجيل تسليم نقط الفرض األول لإلدارة واالستمرار يف مقاطعة مسار
والزيارات الصفية.

 وقفة احتجاجية أمام «أسواق السالم» بالرباط يوم األحد  21نونبر 2021للتنديد مبحاربة العمل النقابي واملطالبة بتلبية املطالب العادلة
واملشروعة للمستخدمني ووقف جميع املضايقات ضد النقابيني واحترام
كرامة املستخدمني.

رشكة «ريضال» ابلرابط
نظم عمال شركة «ريضال»̜ لتوزيع املاء والكهرباء والتطهير بالرباط̜
املنضوون يف إطار االحتاد املغربي للشغل وقفة احتجاجية بتاريخ  16نونبر
 2021للتنديد باالعتداء بالعنف الذي تعرض له العامل جمال الوالي من
طرف قائد مقاطعة السويسي وللمطالبة بوقف االعتداءات التي تتعرض
له شغيلة شركة «ريضال» واملاسة بكرامتهم.

االتحاد النقايب للموظفني

 كما خاضت التنسيقية الوطنية لألستاذات واألساتذة ضحايا جتميدالترقيات اضربا وطنيا يومي  9/10نونبر  2021ووقفة امام مصلحة املوارد
البشرية بالرباط بتاريخ  17نونبر  2021واضربا وطنيا يومي  23و 24نونبر
 2021احتجاجا على عدم صرف املستحقات املالية للترقية والتعويضات
املتأخرة لسنوات وعدم حتيني الوضعيات اإلدارية للمتضررين.
لإلشارة فان احلكومة قد علقت صرف مستحقات الترقية والتعويضات
يف قطاع التربية الوطنية حتت مبرر جائحة كورونا وكونها ترهق ميزانية
الدولة حسب تصريحات بعض املسؤولني وهو مؤشر على نية احلكومة يف
ضرب احلق يف الترقية.

الشغيلة الصحية
نظمت النقابات الصحية بازيالل ( ك د ش /ا م ش /ف د ش/ا و ش
م )/وقفة احتجاجية أمام املركز االستشفائي االقليمي الكبير تنديدا

دعا االحتاد النقابي للموظفني التابع لالحتاد املغربي للشغل يف بيان
له مؤرخ يف  15نونبر  2021جميع العاملني/ات يف القطاع العام إلى املشاركة
املكثفة يف الوقفة االحتجاجية التي سينظمها أمام مقر وزارة االقتصاد
واملالية بالرباط يوم الثالثاء  30نونبر  2021حتت شعار « من اجل قانون
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مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
الشبيبة املغربية تنفجر يف وجه املخططات الطبقية
اليت تسهتدف مكتسباهتا وحقوقها
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صحة وتعليم ونقل...الشيء الذي يفاقم من ظاهرة الهجرة الداخلية

تشهد مختلف مدن ومناطق املغرب انفجار نضاالت قوية ومتواصلة
تتخذ أســاســا شكل مسيرات ضخمة يقودها الشباب والــشــابــات من
طلبة ومعطلني وأساتذة فرض عليهم التعاقد وغيرهم ضد القرارات
التي أصدرتها احلكومة املخزنية مؤخرا والتي تندرج يف إطار الهجوم
الطبقي للنظام املخزني على مكتسبات وحقوق اجلماهير الشعبية يف

واخلارجية وسط الشباب.

الشغل والعيش الكرمي واحلرية ،والتي من أبرزها فرض جواز التلقيح
وحتديد سن املشاركة يف مباراة التعليم يف سن الثالثني وموجة الغالء
الصارخة بسبب االرتفاع املهول ألسعار املواد االستهالكية األساسية.
ويــأتــي هــذا الــزخــم النضالي اجلــديــد ،رغــم القمع واالعــتــقــاالت
واالرهـــاب املخزني ،كتعبير مــن الشعب املغربي عــن رفضه لسياسة
االســتــبــداد والتفقير والــتــي وصــلــت مستويات غير مطاقة يف ظل
جائحة كورنا يف الوقت الذي تغتني فيه األقلية الطبقية املسيطرة
بشكل فاحش من خالل االستغالل والنهب والرشوة واالحتكار والتهرب
الضريبي مستغلة نفوذها وحتكمها يف السلطة وأجهزة الدولة.
إن انخراط فئات واسعة من الشباب والنساء والكادحني يف هذه
النضاالت هو مؤشر على اندالع حراك شعبي جديد يفرض توفير سبل
استمراره وجناحه يف حتقيق أهدافه يف إسقاط املخططات الطبقية
الرجعية التي حتاك ضد الشعب املغربي.وهذه مسؤولية جميع القوى
املؤمنة بالتغيير وباملصالح والطموحات الشعبية.

ساكنة تندرارة والظهرة إبقلمي فكيك
نظمت ساكنة تــنــدرارة والظهرة باقليم فكيك مسيرة بني مقري
القيادة وجماعة تــنــدرارة بتاريخ  10/11/2021عرفت حضورا وازنــا
وخــاصــة مــن طــرف الكسابة الــرحــل وشــبــاب الــبــلــدة احتجاجا على
التهميش واألوضــاع االقتصادية واالجتماعية املزرية التي تعيشها
املنطقة مــن فقر وبطالة وبــؤس اجتماعي ومعاناة الكسابة مــع مع
غياب الدعم ومشكل الشعير املدعم وتردي اخلدمات االجتماعية من

وقــد توجت املسيرة بعقد لقاء مع ممثلي املجلس القروي وقائد
اجلماعة حول املطالب الساكنة أعطيت فيه وعودا بتلبية هذه املطالب
وتشكيل جلنة لتتبع ومواكبة تنفيذها.ويف هذا السياق مت تنظيم
لقاءا تواصليا بني باجلماعة القروية بني الساكنة وأعضاء املجلس
القروي ورئيس املجلس اإلقليمي والنائب البرملاني حتت إشراف السلطة
احمللية ركزت فيه ممثلو الساكنة على مطالب رفع التهميش واإلقصاء
املجالي واالقتصادي والثقايف عبر تنمية حقيقية وعاجلة.ويف السياق
أيضا مت تنظيم لقاء تواصليا بني الساكنة وعضو من املكتب املركزي
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان مبقر الكونفدرالية الدميقراطية
للشغل مت فيه التأكيد على ضرورة متتيع الساكنة بحقوقها األساسية
التي تضمن كرامتها يف التعليم والصحة والشغل واألرض وغيرها.

ساكنة بلدة لهري إبقلمي خنيفرة
تعاني ساكنة اجلماعة القروية لهري باقليم خنيفرة من أوضاع
اجتماعية واقتصادية جد مزرية من جراء سياسة اإلقصاء والتهميش
الذي تعرفه املنطقة على كافة املستويات وما تخلفه من فقر وبطالة
وسوء اخلدمات العمومية من صحة وتعليم ...
منطقة لهري التي اشتهرت مبقاومتها الباسلة لالستعمار الفرنسي
الذي تلقى أول واكبر هزمية له يف إفريقيا سنة  1914قررت ساكنتها̜
حسب طلب مؤازرة تقدمت به لفرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
بخنيفر ة̜ تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذه األوضاع وكرد فعل
على إدراج نقطة ترحيل مشروع ملعب للقرب كمتنفس وحيد ينتظره
شباب القرية إلى دائرة انتخابية أخرى يوجد بها مرشح يف األغلبية̜
وذلك أمام مقر اجلماعة القروية يوم اجلمعة  19نونبر  .2021إال انه
مت تعليق الوقفة بعد اخذ تعهد من طرف بعض األطراف التي حتوز
ثقة الساكنة يف الوفاء بتعهداتها.
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مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
معاانة مرىض القصور الكلوي بخنيفرة

قرر املجلس اجلماعي بخنيفرة يف جلسة  16نونبر  2021املصادقة على
حتويل مركز تصفية الدم إلى املستشفى اإلقليمي مبيزانية  7ماليني
درهم .ويأتي هذا بعدما مت اختالس مالية اجلمعية اإلقليمية ملساندة
مرضى القصور الكلوي وتعميق معاناتهم.وهو ما كان موضوع شكاية تقدم
بها مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان لكل من النيابة العامة
بابتدائية خنيفرة التي قامت بحفظها̜ ووزارة العدل التي أحالتها على
الفرقة القضائية بسرية درك خنيفرة ولم تفعل على ارض الواقع حلد
اآلن.
جتدر اإلشارة إلى أن اجلمعية اإلقليمية ملساندة مرضى القصور الكلوي
سبق لها رفع شكاية كيدية ضد الرفيق كبير قاشا عضو فرع اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان بسبب مساندته لنضاالت مرضى القصور الكلوي
وفضحه الختالسات أمــوال املــرضــى مــن طــرف مسؤولي تلك اجلمعية
املفروض فيها خدمة املرضى وليس سرقتهم.

تنسيقية « ازمور اليت نريد» تحتج من جديد

استمرارا يف برنامجها النضالي والــذي جسدت أولــى خطواته بعد
تأسيسها يف االحتجاج على تدهور األوضاع األمنية ،قمت تنسيقة «ازمور
التي نريد» بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة املستقلة لتوزيع
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حرمانها من حق التزود باملاء الصالح للشرب حيث يتزودون بالصهاريج
الصدئة التي تصلهم باالضافة الى ارتفاع نسبة ملوحتها.وحسب الشكاية
التي رفعتها الساكنة لفرع البرنوصي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان
فان هذا احلرمان يعود إلى عدم انتماءهم حلزب رئيس اجلماعة ،وأنها قد
سطرت برنامجا نضاليا النتزاع حقها يف املاء الصالح للشرب.

ساكنة «الحنشة» مبنطقة بوقنادل تنتفض ضد
تجريدها من اراضهيا

تواصل ساكنة «احلنشة» مبنطقة بوقنادل احتجاجاتها على إقدام
السلطات بنزع جزء من أراضيها الساللية التي ورثتها أبا عن جد̜ وهي
أراضي فالحية خصبة تفوق مساحتها  380هكتار وبها فرشة مائية مهمة̜
تستغلها الساكنة يف الزراعة وتربية املاشية .وقد مت تفويتها لشركة
عقارية من اجل بناء مشاريع سكنية مقابل وعود بتعويضات هزيلة وبقع
أرضية يتحملون تكلفة بناءها ̜مما سيحرمها من مصدر رزقها الوحيد
وبالتالي احلكم على أفرادها بالتشرد والفقر والبطالة.
وقد قام وفد من النهج الدميقراطي بسال بزيارة للساكنة املتضررة
بتاريخ  14نونبر 2021للتعبير عن تضامن احلزب معها وحثها على تنظيم
صفوفها للدفاع اجلماعي عن حقوقها ومطالبها املشروعة.

تجار القنيطرة يحتجون عىل الرتخيص لرشكة بمي
الرتكية

اجتمعت عدة هيئات مهنية جتارية مبدينة القنيطرة ،وهي املكتب
اجلهوي لفدرالية اجلمعيات التجارية واملهنية واحلرفية واملكتب االقليمي
للنقابة الوطنية للتجار واملهنيني وجمعية جتار الساملية والفضاء املغربي
للمهنيني وجمعية بقالة القنيطرة ،وذل ــك بتاريخ  22نونبر 2021
وأصدرت بيانا تستنكر فيه بشدة الترخيص للشركة التركية «بيم» بفتح
مركز جتاري لها بحي الربيع بالقنيطرة والذي سيتسبب يف القضاء على
قطاعات واسعة من جتار القرب بهذا احلــي ،وتطالب اجلهات املسؤولة
بوقف البث يف هذا الترخيص محملة إياها كافة العواقب املترتبة عن
ذلك وداعية كافة التجار واملهنيني باملدينة إلى التكتل والتعبئة ملواجهة
هذا القرار.

نضاالت املعطلني من اجل الحق يف الشغل

املــاء والكهرباء بازمور بتاريخ  15نونبر  2021تنديدا باالرتفاع املهول
لفواتير املاء والكهرباء الذي تنهجه الوكالة من خلل اللجوء إلى حيلة
التماطل يف مراقبة العدادات والتالعب باالشطر
وبتدني اخلدمات التي تقدمها للزبناء من جراء اإلنقطاعات املتكررة
للماء الصالح للشرب وتــدنــي خــدمــات الــصــرف الصحي مــن اختناقات
للبالوعات وخاصة مع سقوط األمطار وحتول أحياء املدينة وشارع محمد
اخلامس على اخلصوص إلى مستنقعات للمياه اآلسنة.
ولــم يفت التنسيقية التنديد مبــوجــة الــغــاء مــن جــراء االرتــفــاع
الصاروخي ألسعار السلع الغذائية والتي تضرب يف العمق القدرة الشرائية
للمواطنني ،مطالبة بالتراجع عن هذه الزيادات.

ساكنة سيدي مسعود بسيدي حجاج تعاين من
الحرمان من املاء الصالح للرشب

تعاني ساكنة دوار سيدي مسعود باجلماعة القروية سيدي حجاج من

يخوض املعطلون وخاصة يف إطار اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات
املعطلني باملغرب معركتهم املتواصلة من اجل احلق يف الشغل والتنظيم
عبر تنظيم أشكال نضالية متنوعة من وقفات احتجاجية واعتصامات
ومــســيــرات.ويف هــذا االطــار دخــل مناضلو/ات فــرع اجلمعية بوجدة يف
اعتصام مفتوح أمــام مقر واليــة الشرق منذ  21نونبر .2021كــمــا نظم
معطلو بني جتيت مسيرة جابت شوارع املدينة بتاريخ  24نونبر .2021
وقد انخرط فروع اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب
وطنيا يف االحتجاجات الشعبية ضد جواز التلقيح والغالء وضد قرار وزير
التربية الوطنية القاضي بإقصاء الشباب أكثر من  30سنة من اجتياز
مباراة التعليم.

صوت العمال والكادحين
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كوفيد  :-19منظمة الصحة العاملية تخىش وفاة
 700ألف آخرين يف أورواب بحلول الربيع
تدق منظمة الصحة العاملية ناقوس اخلطر بشأن الوضع الصحي يف
القارة القدمية .أعربت منظمة الصحة العاملية عن قلقها يف بيان صدر يوم
الثالثاء  23 ،نوفمبر  /تشرين الثاني  ،بشأن «سيطرة» وباء كوفيد  -19يف
سببا يف وفاة  700ألف شخص آخر يف القارة
أوروبا  ،مقدرة أنه قد يكون
ً
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يف ذلك الذين يعانون من نقص املناعة.

 :Covid-19تحمي اللقاحات  40٪فقط من انتقال
متغري دلتا ً ،
وفقا ملنظمة الصحة العاملية
قال رئيس منظمة الصحة العاملية يوم األربعاء  24 ،نونبر  ،إن متغير
دلتا شديد العدوى قلل من فعالية اللقاحات ضد انتقال األمراض إلى ٪ 40
 ،وحث الناس على االستمرار يف ارتداء األقنعة وممارسات احلاجز األخرى.
أوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس خالل مؤمتر صحفي دوري حول الوباء
الذي يعيث الفوضى يف أوروبا أن «اللقاحات تنقذ األرواح  ،لكنها ال متنع
متاما انتقال فيروس كوفيد .»-19
ً
«يف العديد من البلدان واملجتمعات  ،نخشى أن يكون هناك هذا املفهوم
اخلاطئ بأن اللقاحات قد أنهت الوباء»
وقال «هناك بيانات تشير إلى أنه قبل وصول متغير دلتا  ،قللت اللقاحات
من انتقال العدوى بنحو  ، 60٪مع انخفاض دلتا إلى  .»40٪وأضاف« :يف كثير
من البلدان واملجتمعات  ،نخشى أن يكون هناك اعتقاد خاطئ بأن اللقاحات
أنهت الوباء  ،وأن األشخاص الذين مت تطعيمهم لم يعودوا بحاجة إلى اتخاذ
احتياطات أخرى».
املوجة اخلامسة يف أوروبا

صحيحا  ،سيرفع العدد
 ،بحلول ربيع عام  .2022إذا كان هذا السيناريو
ً
اإلجمالي للوفيات هناك إلى  2.2مليون.
«من املتوقع أن تكون أسرة املستشفيات حتت ضغط مرتفع أو شديد يف
 25دولة وضغط مرتفع أو شديد يف وحدات العناية املركزة يف  49من أصل
 53دولة بحلول  1مارس  2022من املتوقع أن تصل الوفيات التراكمية املبلغ
عنها إلى أكثر من  2.2مليون بحلول الربيع املقبل .وقالت املنظمة يف بيان
لها «بناء على االجتاهات احلالية».
حاليا  ،تويف أكثر من  1.5مليون شخص من  Covid-19يف املنطقة .أما
ً
بالنسبة إلى منظمة الصحة العاملية  ،فإن الزيادة يف احلاالت ترجع إلى
مزيج من انتشار متغير دلتا شديد العدوى  ،وعدم كفاية تغطية التطعيم ،
وتخفيف تدابير مكافحة كوفيد .-19
ووفقً ا لبياناته  ،فقد تضاعفت الوفيات املرتبطة بالوباء منذ نهاية
يوميا إلى ما يقرب من  4200نشرة يومية.
سبتمبر  ،من  2100حالة
ً
قال املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألوروبــا  ،هانز كلوج  ،إن
«الوضع املتعلق بـ  Covid-19يف جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير
ً
داعيا إلى اعتماد نهج «لقاح
مليئا بالتحديات» ،
شتاء
للغاية .إننا نواجه
ً
ً
زائد»  ،يجمع بني التطعيم  ،وارتداء قناع ، .وتدابير النظافة والتباعد.
وبحسب منظمة الصحة العاملية فإن ارتداء الكمامة يقلل من اإلصابة
باملرض بنسبة  .53٪ميكن لتعميم استخدامه بنسبة تصل إلى  95٪أن
مينع أكثر من  160ألف حالة وفاة بحلول األول من مارس.
باإلضافة إلى ذلك « ،من الواضح بشكل متزايد أن احلماية التي يسببها
التطعيم ضد العدوى واألشكال اخلفيفة آخذة يف التدهور»  ،أشارت منظمة
الصحة العاملية .لذلك توصي املؤسسة بعالج معزز للفئات األكثر ضعفً ا  ،مبا

افتتح املدير العام للمنظمة مالحظاته االفتتاحية التقليدية حول
الوضع يف أوروبــا  ،التي تضررت بشدة من موجة خامسة من اإلصابات ،
ناجمة عن مزيج من معدالت التطعيم غير الكافية والتراخي  -رمبا سابق
ألوانه يف ضوء هيمنة متغير دلتا يف املنطقة  -يف اإلمياءات والقيود احلاجز.
«األسبوع املاضي  ،حدثت أكثر من  60٪من اإلصابات والوفيات الناجمة
عن كوفيد يف جميع أنحاء العالم يف أوروبا»
ً
قائال« :يف األسبوع املاضي  ،حدثت أكثر من 60٪
يتذكر الدكتور تيدروس
من اإلصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد يف جميع أنحاء العالم يف
أوروبا»  ،مضيفً ا أن «هذا العدد الهائل من احلاالت ينعكس يف عبء ال يطاق
على النظم الصحية والعاملني الصحيني املنهكني».

 :Coronavirusاللقاح الهندي  Covaxinأقل
فعالية ضد متغري دلتا
يوفر  ، Covaxinأحــد اللقاحات الرئيسية املستخدمة يف حملة
التطعيم ضد فيروس كورونا يف الهند  ،حماية بنسبة  ٪ 50فقط من أعراض
 ، Covid-19وفقً ا لدراسة العالم احلقيقي التي تشير إلى أن اللقاح أقل
فعالية مما كان يعتقد يف البداية.
نظرا ألن الهند تعرضت ملوجة رئيسية ثانية من  Covidيف وقت سابق
ً
من هذا العام  ،قام الباحثون يف معهد  All Indiaللعلوم الطبية يف دلهي
بتحليل البيانات من  2714من العاملني الصحيني يف املستشفى الذين أظهروا
عالمات العدوى وخضعوا الختبار  RT-PCRبني  15أبريل و  15ماي  ،وفقً ا
لدراسة نشرت يف مجلة .The Lancet Infectious Diseases
وجد املؤلفون أنه بعد أسبوعني أو أكثر من االنتهاء من نظام اجلرعتني ،
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كانت الفعالية املعدلة للقاح  Covidاملصحوب بأعراض أقل من  77.8٪من
النتائج الوسيطة التي مت حتديدها يف اختبار املرحلة النهائية  ،مبا يف ذلك
دراسة واحدة نُ شرت يف  The Lancetيف وقت سابق من هذا الشهر .
قال الباحثون إن معدالت اإلصابة املرتفعة والتعرض للفيروس بني
العاملني باملستشفيات رمبا يكون قد أسهم يف انخفاض فعالية Covaxin
ً
ً
حديثا
فضال عن احتمال أن يكون متغير دلتا الذي ظهر
يف العالم احلقيقي ،
قد أضعف احلماية من اللقطة.
ً
اكتماال ألداء  BBV152يف املجال ويجب
«توفر دراستنا صورة أكثر
جنبا
النظر إليها يف سياق ظروف زيادة انتشار فيروس كوفيد  -19يف الهند ،
ً
إلى جنب مع احتمال التهرب املناعي احملتمل ملتغير دلتا»  ،مانيش سونيا ،
قال أستاذ الطب التكميلي يف  AIIMSيف نيودلهي  ،يف بيان يشير إلى االسم
العلمي للقاح.
حتى اآلن  ،مت إعطاء أكثر من  130مليون جرعة من  Covaxinيف الهند.
سعى بهارات  Biotechواحلكومة الهندية  ،اللتان روجتا للقاح على نطاق
واسع  ،إلغالق الباب أمام اخلالفات حول التفويض املبكر للقاح يف يناير قبل
واسعا يف البالد.
ترددا
نهاية املرحلة الثالثة من التجارب البشرية  ،مما أثار
ً
ً
كما استغرقت املجموعة الفنية املستقلة التابعة ملنظمة الصحة العاملية
وتكرارا
مرارا
شهورا ملنح موافقة طارئة لـ  Covaxinيف أوائل نونبر  ،وطلبت
ً
ً
ً
من  Bharat Biotechاحلصول على بيانات إضافية.

ً
شيوعا للجرعة
فميا ييل األعراض الجانبية الخمسة األكرث
الثالثة من لقاح Covid-19
قريبا من تلقي جرعة ثالثة من اللقاح؟ على
هل سيتمكن الفرنسيون
ً
وزيــر الصحة أوليفييه فيران اإلجــابــة على هــذا الــســؤال يــوم اخلميس
 25نونبر خالل مؤمتر صحفي .يجب أن تقدم على نطاق أوسع التدابير
اجلديدة التي سيتم اتخاذها ملكافحة املوجة اخلامسة من .Covid-19
وجتري دراسة ثالث طرق حسب املتحدث الرسمي باسم احلكومة« :تسريع
حملة التطعيم»  ،و «تعزيز بطاقة الصحة»  ،و «تعزيز إجــراءات احلاجز
وارتداء األقنعة».
وللتذكير  ،بــدأت حملة السحب يف شتنبر املاضي يف فرنسا .يشعر
عاما والذين يعانون من نقص
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65
ً
املناعة وأقاربهم واألشخاص املعرضني للخطر وكذلك مقدمي الرعاية
بالقلق .يف الواليات املتحدة  ،ميكن اآلن جلميع البالغني الذين مت تطعيمهم
بالفعل ضد  Covid-19احلصول على جرعة معززة .يجب أن ينتظروا ستة
أشهر على األقل بعد التطعيم بلقاح  Pfizerأو  ، Modernaأو شهرين على
األقل بعد لقاح حقنة واحدة من .Johnson & Johnson
مستعدا لعدم املبالغة يف
إذا قررت احلصول على جرعة معززة  ،فكن
ً
تناولها ملدة يوم على األقــل .هذا ألن اآلثــار اجلانبية اخلفيفة للحقنة
املنشطة تبدأ عادة بعد عدة ساعات من التطعيم ثم تستمر ملدة يوم أو
مستعدا للراحة.
يومني .لذلك من اجليد أن تكون
ً
يف الــواليــات املتحدة  ،تلقى أكثر من  36مليون شخص مت تطعيمهم
بالكامل بالفعل حقنة مــعــززة .وفقً ا لقاعدة بيانات  VAERSالتابعة
للحكومة الفيدرالية األمريكية (هيئة مراقبة لتتبع اآلثار اجلانبية للقاح)
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شيوعا التي يشتكي منها الناس بعد جرعة معززة هي
 ،فإن املشاكل األكثر
ً
الصداع والتعب واحلمى.
األشخاص الذين أبلغوا عن األعراض املتعلقة باحلقن املعززة يف VAERS
حتى اآلن مييلون إلى أن يكونوا أكبر سنً ا ( ٪ 46كانوا  65أو أكبر) وأكثر
عرضة ألن يكونوا إناث ( .)٪ 67لكن أعراضهم تعكس ما أظهرته الدراسات
األخرى على نطاق أوسع يف األشخاص الذين يتم تطعيمهم  ،بغض النظر
عن العمر واجلنس  ،والذين يكملون قاعدة بيانات الرسائل القصيرة اآلمنة
التي حتتوي على معلومات حول اآلثار اجلانبية للقاح ألكثر من 725900
جرعة معززة يف الواليات املتحدة.
بشكل عام  ،يقول األشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA (Pfizer ،
 )Modernaأن اآلثار اجلانبية بعد جرعة ثالثة متيل إلى أن تكون أكثر
ً
شيوعا  ،بغض النظر عن اللقاح
اعتدال من بعد ثانية .الشكوى األكثر
ً
جدا  ،يف الواقع
املستخدم  ،هي األلم يف موقع احلقن .هذه الشكوى شائعة ً
 ،أن األشخاص الذين يدخلون معلوماتهم يف نظام  ، VAERSالذي يصف
أعراضه  ،هم أقل عرضة لإلبالغ عنها من اآلثار اجلانبية األخرى.
أبلغ أقل من  10٪من املشاركني يف برنامج  v-safeأنهم غير قادرين على
العمل بعد االستدعاء .مييل الغياب عن املدرسة أو العمل إلى أن يكون أكثر
شيوعا بني األشخاص الذين اختاروا ُمعزز موديرنا بعد لقاح فايزر  ،ألن
ً
األول هو لقاح بجرعة أعلى ومييل إلى بعض التأثير .املستويات الثانوية
ً
قليال احلماية  ،على األقل
العليا  ،والتي قد تكون مرتبطة مبناعة أفضل
حسب بعض الدراسات األولية.
«من املأمول أن توفر التذكيرات حماية أقوى وأطول».
على الرغم من أنه من املهم للغاية أن يتم تطعيم كبار السن  ،إال أن خبراء
الصحة يشيرون إلى أنه مع اقتراب موسم األعياد وزيادة حاالت Covid-19
ودخول املستشفى  ،فإن التذكيرات ستساعد جميع البالغني على البقاء
بصحة جيدة .يف فرنسا  ،توصي  Haute Autorité de santéبحقن جرعة
معززة من سن .40
قد ال تكون احلماية املناعية اإلضافية التي توفرها املعززات ضد العدوى
دائمة  ،وال مثالية بدون تغطية حتصني أوسع  ،ولكن الطبقة اإلضافية من
الثقة املناعية خالل أشهر الشتاء  ،عندما يتجمع الناس يف املدينة .يف
الداخل  ،هو إجراء يعتبره العديد من اخلبراء حكيم ًا على مستوى املجتمع.
على املستوى الفردي  ،قد يوفر تلقي جرعة معززة بعد عدة أشهر من
ً
شكال أقوى وأطول أمد ًا من احلماية ضد عدوى
سلسلة التطعيمات األولية
فيروس كورونا.
على األقل هذا ما يأمله الدكتور أنتوني فوسي  ،مدير فرع األمراض
املعدية يف املعهد الوطني للصحة يف الواليات املتحدة« .هذه ظاهرة مناعية
تسمى نضج األلفة  ،مما يعني أن اخلاليا البائية هي التي ستصنع األجسام
املضادة لديها إمكانية اكتساب قوة أكبر و -نأمل -متانة أكبر « ،أوضح يف 22
موضحا ميزة فترة
نونبر  ،خالل إحاطة البيت األبيض حول ، Covid-19
ً
الستة أشهر بني اجلرعتني الثانية والثالثة من لقاحات الرنا املرسال».
وأمتنى  ،وأعتقد أن هناك فرصة معقولة  ،بأن تكون متانة احلماية بعد
اجلرعة الثالثة أطول «.

صوت العمال والكادحين

العدد 45 :
اخلميس  25نونبر 2021

أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
اسمترار مسلسل الحصار والتضييق عىل
الهنج الدميقراطي
أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي بتاريخ  14نونبر
 2021بالغا إلى الرأي العام أدانت فيه بقوة إقدام السلطات احمللية
بعمالة احلي احلسني بالدار البيضاء على التدخل شفاهيا لدى
رئاسة جامعة احلسن الثاني بالدار البيضاء ملنع النهج الدميقراطي
من استعمال فضاء املــدرســة العليا للتكنولوجيا لعقد مؤمتره
الوطني اخلامس املقرر يف  28يناير .2022
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 2021مؤازرين باحملامية الرفيقة سعاد لبراهمة واحملامي الرفيق
خالد احلطاب.
ويعتبر يونس البركاوي وعــادل احلــر من املناضلني املعروفني
بأنشطتهم النضالية يف حركة  20فبراير و بجانب اجلماهير
الشعبية بالدار البيضاء وبنشاطهما يف وسائل التواصل االجتماعي
مما يدل على أن خلفية اعتقالهما ومتابعتهما تعود إلى أنشطتهما
النضالية.

محاكمة املعتقل نور الدين العواج

مت يوم  15نونبر  2021عقد جلسة محاكمة املعتقل السياسي
ويأتي هذا املنع يف سياق احلصار املضروب على النهج الدميقراطي
نــور الدين العواج يف املرحلة االستئنافية .وقــد مت تاجيها من
من طرف النظام املخزني والــذي من مظاهره حرمان فروعه من
جديد إلى فاحت دجنبر .2021وقد نظمت وقفة تضامنية مع نور
وصوالت اإليداع ومنعه من استعمال القاعات العمومية واعتقال
الدين العواج أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء للمطالبة
ومحاكمة مناضليه.
بإطالق سراحه وسراح كافة املعتقلني السياسيني.

قمع همجي للوقفة االحتجاجية ضد زايرة وزير دفاع
الكيان الهصيوين

قامت أجهزة القمع املخزنية بقمع الوقفة االحتجاجية التي

وللتذكير فانه مت احلكم ابتدائيا على نور الدين العواج بسنتني
حبسا نافذا على خلفية أنشطته النضالية.

محاكمة الصحفي سلميان الريسوين
مت تــأجــيــل جــلــســة مــحــاكــمــة الــصــحــفــي ســلــيــمــان الــريــســونــي
استئنافيا إلى يوم  29نونبر  2021بطلب من الدفاع الستكمال
الدفوع الشكلية والطلبات االولية.

اعتقاالت ومحاكمات بسبب الدفاع عن االرض

حسب بالغ لفرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ببنسليمانفانه مت اعتقال املواطن مصطفى سرحان وصهره يوم األربعاء 10
نونبر 2021وتقررت متابعتهما يف اعتقال على خلفية تشبثهما
باألرض الفالحية التابعة للدولة والتي ظلوا يستغلونها ألكثر من
 60سنة والتي أصدرت احملكمة حكما بإفراغهم منها.ويشير البالغ
إلى أن خلفية هذا اإلفراغ هو تفويت األرض لشركات فالحية .
وقد متت أولى جلسات محاكمتها ابتدائيا باحملكمة االبتدائية
نظمتها اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضــد التطبيع يومه ببرشيد بتاريخ  16نونبر .2021ومت تأجيلها إلى يوم  23نونبر
األربعاء  24نونبر  2021أمام مقر البرملان ضد زيارة مجرم احلرب .2021
وقاتل أطفال فلسطني وزير الدفاع الصهيوني إلى املغرب يف إطار
 مت النطق باحلكم يف حق معتقلي اخلمسة قبيلة الزرقانتنفيذ اتفاقية التطبيع اخليانية التي وقعها النظام املخزني مع بإقليم كرسيف .حيث مت احلكم على محمد الرديل ب 6أشهر
الكيان الصهيوني.
حبسا نافذا واملعتقلني األربــعــة اآلخــريــن ب  4أشهر لكل واحد

اعتقال ومتابعة املناضلني يونس بركاوي
وعادل كنينة

منهم .وللتذكير فان اعتقالهم ومتابعتهم جاء على خلفية تشبث
قبيلة الزرقان التي ينتمون إليها بأراضيها اجلماعية التي مت
نزعها منهم لتفويتها بدون وجه حق ألحد املستثمرين.

مت اعتقال املناضلني يونس بركاوي وعادل كنينة امللقب بعادل
وقد دخل ثالثة معتقلني وهم محمد الزروالي وعزيز الزركاني
احلر ومت إيداعهما سجن عكاشة بتهمة الهجرة غير املشروعة .وسفيان الكمي يف إضراب مفتوح عن الطعام منذ  19نونبر 2021
وقد مت االستماع إليهما يف إطار البحث اإلعدادي بتاريخ  23نونبر احتجاجا على األحكام القاسية التي صدرت يف حقهم.

صوت العمال والكادحين

العدد 45 :
اخلميس  25نونبر 2021

أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
تدخالت قمعية واعتقاالت ومحاكمات يف
صفوف املحتجني ضد جواز التلقيح والغالء
وتحديد سن املشاركة يف امتحاانت التعلمي يف
 30سنة.
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النارية التي كــان ميتطيها رفقة احــد أصــدقــاءه حسب ما روته
والدته.ويطالب فرع اجلمعية بفتح حتقيق نزيه وشامل يف هذا
احلادث املأسوي ومعاقبة املتسببني فيه.

فرع مراكش للجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان يطالب إبحضار ومحاكمة البيدوفيل
الكوييت

شهدت العديد من املدن املغربية احتجاجات شعبية قوية ضد
القرارات احلكومية املتعلقة بجواز التلقيح والغالء وتسقيف املشاركة
يواصل فــرع اجلمعية مبراكش الترافع كطرف مدني يف ملف
يف مباراة التعليم يف  30سنة.وقد ووجهت هذه االحتجاجات بقمع
همجي كبير من طرف األجهزة القمعية املخزنية وبحملة اعتقاالت البيدوفيل الكويتي الذي قام باغتصاب الطفلة ه ج ومت متتيعه
واسعة يف صفوف احملتجني/ات واملناضلني/ات ومتابعة العديد بالسراح املؤقت من طرف احملكمة مما سمح له بالفرار إلى بلده
منهم/ن اما يف حالة اعتقال أو يف حالة سراح .وهكذا:
-أصــدرت احملكمة االبتدائية مبراكش بتاريخ  12نونبر2021

الكويت.فمرة أخــرى مت تأجيل امللف للمرة  16مــن طــرف غرف
اجلنايات االبتدائية مبحكمة االستئناف مبراكش إلــى يــوم 25
يناير. 2022ويطالب الفرع بإقرار العدالة وإنصاف الطفلة الضحية
حكما قاسيا بشهر حبس نافذ يف حق الشاب محمد الصهباني املتابع
ومعها املجتمع ،وعدم إفالت املتهم الذي اعترف باملنسوب إليه من
يف حالة اعتقال̜ وبشهرين موقوفة التنفيذ يف حق الشابات منار
العقاب.
كمان وحفيظة الركراكي وغزالن مهراش املتابعات يف حالة سراح.
وقد جاء اعتقال ومحاكمة الشاب محمد والشابات األربع بسبب
مشاركتهم يف االحتجاجات السلمية ضد قرار احلكومة فرض جواز
التلقيح بتاريخ  27اكتوبر .2021
اعتقلت السلطات العمومية يف عدة مدن العديد من املواطنني/ات املشاركني يف االحتجاجات على فرض جواز التلقيح ومنها اعتقال
 7يف مدينة طنجة مت اختطافهم من أماكن متفرقة ومت وضعهم
حتت احلراسة النظرية..وقد إطالق سراح ستة منهم/ن ليتابعوا يف
حالة سراح ̜بينما مت اإلبقاء على معتقلة لتتابع يف حالة اعتقال.

استدعاء الصحفي عبد العزيز امزاز بخنيفرة

استدعت الشرطة القضائية بخنيفرة يوم األربعاء  24نونبر
 2021اإلعــامــي عبد العزيز امــزاز املــعــروف مبناهضته وفضحه
للفساد بإقليم خنيفرة قصد التحقيق معه.وسيتم تقدميه للنيابة
العامة يوم األربعاء فاحت دجنبر  2021يف حالة سراح.وقد حضر
وفد من فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان إلى مخفر الشرطة
قصد املؤازرة والدعم.

معاانة أستاذ بسبب قرار عزل ظامل

وفاة الشاب يوسف وأصابع االهتام تتجه نحو
يعاني األستاذ عبد الغني قسي منذ  20سنة من تبعات قرار عزل
ظالم يف حقه من طرف وزارة التربية الوطنية.وهو يخوض اآلن
عنارص رشطة
اعتصاما مفتوحا أمام مقر الوزارة طلبا لإلنصاف وتنفيذ األحكام
يتابع فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي بالدار
القضائية التي صــدرت لصاحله والتي تنص على إرجاعه للعمل
البيضاء ملف وفــاة الــشــاب يوسف احــد مشجعي فريق الرجاء
وتسوية وضعيته اإلدارية واملالية.لكن لألسف ترفض الوزارة تنفيذ
البيضاوي بعد مطاردته من طرف ثالثة عناصر شرطة من فرقة
هذه األحكام.
الصقور الذين اعتدوا عليه بالضرب بعد إسقاطه من الدراجة

