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أزمة  تتعمق  أخرى  بعد  سنة 
يــزداد  املغربية،ومعها  البادية 
تدهور أوضاع جماهير الفالحني 
املتوسطني. حتى  بل  الكادحني 
مـــوارد  ــدوا  ــق ف منهم  فالكثير 
مياه  ومــصــادر  ارض  مــن  رزقــهــم 
.فتحول  الــقــروض  وأثــقــلــتــهــم 
ــني  ــي ــال زراع ــم ــى ع بــعــضــهــم إلـ
الــكــبــار  الــفــالحــني  ضــيــعــات  يف 
الرأسمالية،بعضهم  والشركات 
املــدن  نحو  الهجرة  إلــى  اضطر 

هناك. البطالة  جيش  ليعزز 

وخطورته  اجلفاف  حدة  ومع 
أحــوال  أن  أكيد  السنة  هــذه  يف 
واملتوسطني  الفقراء  الفالحني 
ــوال  ــ ــل أح ســـتـــزداد ســـــوءا، بـ
مع  كــافــة  الشعبية  اجلماهير 
أزمــــة املــــاء والـــغـــالء.وعـــوض 
منكوبة  منطقة  البادية  اعتبار 
لدعم  جدية  إجــراءات  واتخاذ 
الـــفـــالحـــني املـــتـــضـــرريـــن فــان 
لنفس  تــلــجــا  ــت  زالـ ال  الــدولــة 
املــنــحــازة  الطبقية  الــســيــاســة 
لــلــفــالحــني الــكــبــار والــشــركــات 
منذ  املــنــتــهــجــة  ــة  ــي ــال ــم ــرأس ال
اآلن. وحتى  الشكلي  االستقالل 
االستعجالي  املالي  الغالف  إن 
واملقدر  للبادية  خصصته   الذي 
سيذهب  ــم  ــ دره مــلــيــار  ب10 
الكبار  للفالحني  كالعادة  جله 
الــراســمــالــيــة. ف7  والــشــركــات 
الشركات  على  ستصرف  ماليير 
ــر  ــي ــالي م  6 مــنــهــا  الـــكـــبـــرى، 

لها  كــدعــم  لــالبــنــاك  ســتــذهــب 
الفالحني  مساعدة  مبرر  حتت 
مواجهة  مبرر  حتــت  الــشــركــات 
سيذهب  ومليار  القروض  أعباء 
مبرر  ــت  حت الــتــأمــني  لــشــركــات 
اجلفاف. مخلفات  على  التامني 
االرجتالية  احلــلــول  نفس  إنها 
السياسة  هذه  الترقيعية.لكن 
معاجلة  يف  تنجح  لــن  الفاشلة 
األوضــاع  وتهدئة  البادية  أزمــة 
ــني  ــالح ــف ــر ال ــي ــاه ــم ــج ــا. ف ــهـ بـ
وبــدأت  وعيها  تطور  الكادحني 
وأخذت  معاناتها،  أسباب  تدرك 
اجل  من  النضال  طريق  تتلمس 
العيش  يف  وحقوقها  كرامتها 
واملرافق  ــاء  وامل واألرض  الكرمي 
ما  ــذا  ــا.وه ــره ــي وغ الــعــمــومــيــة 
مــعــظــم  يف  يـــومـــيـــا  ــاهـــده  نـــشـ

املغربية. البوادي 

السياسية  القوى  على  ويبقى 
ــة والـــنـــقـــابـــيـــة  ــ ــي ــ ــوق ــ ــق ــ واحل
تقوم  أن  املناضلة  واجلمعوية 
تأطير  مــســتــوى  عــلــى  ــا  ــدوره ب
ودعم  اجلماهير  هذه  وتنظيم 
نــضــاالتــهــا وربــطــهــا بــنــضــاالت 
مقدمته  ويف  املــغــربــي  الــشــعــب 
بناء  اجــل  من  العاملة  الطبقة 
ــي حــقــيــقــي  ــراطـ ــقـ ــام دميـ ــظـ نـ
ــه إصــــالح زراعـــي  ــي يــتــحــقــق ف
يد  يف  األرض  يجعل  حقيقي 
األمن  للبالد  ويحقق  يزرعها  من 

الغذائيني.   والسيادة 

الفالحون الكادحون في مواجهة الجفاف 
وسياسة التهميش المخزنية
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مرحيل عمايل  نرص   : بوعنان  زملو  منجم 

 ، ببوعنان  زملو  منجم  عمال  خاضها  التي  النضاالت  أثمرت 
إيجابية.  نتائج  حتقيق  أشهرعن  عدة  مدى  على  امتدت  والتي 
ممثلوالعمال  عقده  الــذي  االجتماع  خالل  االتفاق  مت  فقد 
الدميوقراطية  الكنفدرالية  لواء  حتت  املنضوون  املنجميني 
للشغل مع اجلهات اإلدارية عن زيادة ٪5 يف أجور العمال وبأثر 
22 شهرا مضت(. وسيبدأ سريان مفعول  رجعي )أي ابتداء من 

2022 مارس  فاحت  من  ابتداء  الفعلي  وتطبيقه  االتفاق  هذا 
أمــام  الوحيد  السبيل  أن  يتأكد  اجلــزئــي،  النصر  وبــهــذا 
هو  حقوقها،  وانــتــزاع  مكاسبها  لتحصني  العاملة  الطبقة 
روح  تسودها  نقابية  تنظيمات  إطار  يف  املنظم  النقابي  النضال 
الصراع  خوض  يف  الصمود  بضرورة  والوعي  والتضامن  الوحدة 

 . لطبقي ا

»جيكوطيكس«وتضامن  عمال  محامي  من  وبلطجة  اعتداء 
راييض  الدين  نور  العمايل  الرفيق  مع 

أصدر فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالدار البيضاء 
الرفيق  مع  تضامنيا  بيانا   2022 فبراير   20 يوم  البرنوصي-   -
الذي  واالعتداء  البلطجة  أسلوب  إثر  ،على  الدين  نور  رياضي 
محامي  طرف  من  املاضي،  فبراير   20 وقفة  بعد  عليه  مورس 

للخياطة جيكوطيكس  شركة  عمال 
بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  أعضاء  وعبر 
يف  البائد  األسلوب  لهذا  استنكارهم  عن  بيانهم،  خالل  من 
التعاطي مع امللفات الشغلية و مع املدافعني عن حقوق اإلنسان 

امُلعتدى  الرفيق  مع  تضامنهم  عن  عبروا  كما  أساسا،  والشغلية 
األساسيني  والــداعــمــني  املدافعني  مــن  ــه  وأن خصوصا  عليه، 
البيان  العادلة.وحمل  قضاياها  مختلف  يف  العاملة  للطبقة 
الرفيق  لــه  يتعرض  قــد  املــذكــورعــمــا  للمحامي  املسؤولية 

اعتداء.  أي  من  الرياضي 
البرنوصي  الشغلية بفرع  للحقوق  »تقاطع«  أن شبكة  وُيذكر 
التي  »جيكوطيكس«  شركة  موضوع  يف  بيانا  وأصــدرت  سبق 
العمال/ات  خاللها  نظم  سنوات،  سبع  منذ  العمل  عن  توقفت 
/ن  مستحقاتهم  بصرف  للمطالبة  احتجاجية  أشكال  عدة 
معهم  و  راسلوا  كما  الشركة.  مقوالت  ببيع  والتسريع  املالية 
ملفهم  مبعاجلة  للتعجيل  مسؤولة  جهات  عدة  اجلمعية،  فرع 

لكن دون جدوى.
من  املزيد  خلــوض  استعدادهم  عن  العمال/ات  عبر  وقــد 

املشروعة. مطالبهم  لتحقيق  النضالية  املعارك 
الطريق النقل  قطاع  يف  وطين  إرضاب 

لقطاع  نقابية(  مركزيا   5 يضم  )و  النقابي  التنسيق  أصدر 
يخبر   ،2022 فبراير   24 اخلميس  يوم  بالغا  الطرقي  النقل 
هذا  مهنيي  ــذا  وك احلكوميني  واملــســؤولــني  الــعــام  الــرأي  فيه 
االثنني  يوم  الوطني  العام  اإلضــراب  بقرار  احليوي،  القطاع 
بالغ  وعــزا  للتمديد.  قابلة  ساعة   72 ملــدة   2022 مــارس   7
أسباب  الطرقي  النقل  لقطاع  الوطنية  النقابية  التنسيقيات 
وجتاهل  احملروقات،  ألسعار  املهول  االرتفاع  إلى  قراره  ودوافع 
فتح  ضــرورة  القطاع،ومنها  وعمال  مهنيي  ملطالب  احلكومة 
مهنيو  منها  يعاني  التي  املادية  املشاكل  لتدارس  مسؤول  حوار 

 - مسافرين  )بضائع-  أصنافه  بكل  الطرقي  النقل  قطاع 
املواد  ارتفاع أسعار  سيارات أجرة - عربات مجرورة.....( جراء 
األساسية واحملروقات و الذي أنتج أزمة خانقة أدت إلى إفالس 

/املهنيني. العمال  وتشريد  العمل  أرباب  بعض 
عمرية آبيت  زراعي  عامل  استهشاد 

بآيت  الفالحية  االستغالليات  بإحدى  يسقط  آخر  شهيد 
آبار  أحد  صيانة  يف  اشتغاله  أثناء  باها  آيت  باشتوكة  عميرة 

الضخ. 
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الشغلية  للحقوق  الوطني لشبكة »تقاطع«  املنسق  وقد عبر 
إدانته الستمرار  ،الرفيق عبد اهلل لفناتسة يف تصريح له عن 
،إثر  باملغرب  الزراعيني  والعمال  العامالت  أرواح  يف  النزيف 
فباإلضافة  العامالت.  و  العمال  نقل  حوادث  أو  الشغل  حوادث 
الرفيق  ذكر  عميرة  آيت  يف  زميله  جرح  و  عامل  إلستشهاد 
دينار  صباح  العاملة  استشهاد  بحادث  لفناتسة  اهلل  عبد 
الشركات  إحــدى  أمــام  اعتصام  يف  زميالتها  مشاركة  خــالل 
 8 يف  وقعت  التي  املأساوية  بالفاجعة  ذكر  كما  املنطقة،  بنفس 
خياطة.  عاملة   28 ضحيتها  راح  التي  و  بطنجة   2021 فبراير 
احلكوميني  املتدخلني  لكافة  النزيف  هذا  يف  املسؤولية  وحّمل 
والباطرونا، كما دعا املركزيات النقابية إلى حتمل مسؤوليتها 
هذه  من  للحد  الفعال  والتدخل  واالجتماعية  النضالية 

والعمال. العامالت  من  العشرات  بحياة  تودي  التي  الفواجع 
البحر يف  املوت  يواجهون  البحري  الصيد  عمال 

بطانطان  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  أصــدر 
عمال  عدة  حياة  إنقاذ  أجل  من   2022 فبراير   27 يوم  نداء 
»طرفاية«  املسماة  باخليط  للصيد  باخرة  منت  على  /بحارة 
األمواج  ارتفاع  وواجهت  طانطان  مدينة  سواحل  يف  ،أبحرت 
طاقم  وكــان  بسالم.  للمرفأ  رجوعها  إمكانية  دون  حال  مما 
بالدخول  لهم  السماح  قصد  نداءات  عدة  أصدر  قد  الباخرة 
وإنقاذ  الباخرة  لقطر  الالزمة  املساعدة  تقدمي  التماس  مع 

لم  املعنية  اجلهات  عمال،لكن  من  متنها  على  كان  من  حياة 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  اضطر  تستجب،مما 
أجل  من  املعنية  للسلطات  و  للعموم  نداء  إلصدار  بطانطان 
عمال  أرواح  إنقاذ  سبيل  يف  بدورها  والقيام  مسؤولياتها  حتمل 

محققا. كان  موت  من  /بحارة 
لــواء  حتــت  املنضوية  التمريضية  الشغيلة  ــررت  ق   
العمل  عن  وطني  إضراب  ،خوض  للممرضني  املستقلة  النقابة 
املركزة(،  والعناية  واإلنعاش  املستعجالت  مصالح  )باستثناء 

تنظيم  قررت  كما   .2022 مارس   4-  2-3- أيام  ساعة   72 ملدة 
يومي  الصحة  وزارة  أمــام  وطني  احتجاجي  واعتصام  إنــزال 
العمل  عن  اإلضراب  مع  تزامنا  مارس   4 و   3 واجلمعة  اخلميس 
مبختلف  املرتبطة  واإلحصاءات  الشهرية  التقارير  ،ومقاطعة 

 .2022 فبراير   28 االثنني  من  ابتداء  الصحية  األنشطة 
للممرضني  املستقلة  النقابة  أعلنته  الذي  القرار  هذا  وجاء 
للمخططات  للتصدي   2022 فبراير   23 يوم  الصادر  بيانا  يف 
الصحة،  وتقنيي  املمرضني  حقوق  تطال  التي  اإلقصائية 
اجلهات  تنكر  إزاء  التمريضية  الشغيلة  غضب  عن  وللتعبير 
كورونا  أزمة  إبان  الفئة  هذه  وتضحيات  ملجهودات  احلكومية 
على  للجائحة  للتصدي  األمامية  الصفوف  يف  كانت  ،حيث 

املنصرمتني. السنتني  مدى 

غاضبون  ملريجة  جماعة  وموظفي  عمال   : جرادة 
ن منو متضا و

احمللية  اجلماعات  وموظفي  لعمال  اإلقليمي  املكتب  قرر 

 24 24 ساعة يوم اخلميس  بجرادة خوض إضراب إقليمي ملدة 
اجلماعيني  العمال  مع  تضامنية  قافلة  وتنظيم   2022 فبراير 
توقيفهم  عــلــى  احــتــجــاجــا  ملــريــجــة  بــجــمــاعــة  املعتصمني 

العمل. عن  التعسفي 
لعمال  الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  املجلس  بيان  وعبر 
لواء  حتت  املنضوي  بجرادة  الترابية  اجلماعات  وموظفي 
املغربي للشغل ،عن حتميل املسؤولية لرئيس جماعة  االحتاد 
وتنصله  امللف،  هذا  مع  بها  تعامل  التي  الالمباالة  إثر  ملريجة 
على  العمل  أجل  من  احلوار  باب  وفتح  مسؤولياته  حتمل  من 
لشغلهم  وإرجاعهم  املوقوفني  العمال  حقوق  على  احلفاظ 

القاسية..  الظروف  هذه  يف  خصوصا 
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  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
الحسمية إبقلمي  إساكن  بجماعة  قوية  احتجاجات 

مارس   2 األربعاء  يوم  احلسيمة  بإقليم  إساكن  جماعة  عرفت 
تالرواق  منطقة  ساكنة  فيها  شاركت  عارمة  شعبية  مسيرة   2022
بعض  مست  التي  االعتقاالت  على  احتجاجا  املجاورة  والدواوير 
لشخم   صالح  أخ  لشخم  محمد  آخرهم  وكــان  باملنطقة  النشطاء 
املعتقل السياسي السابق واحد قادة حراك الريف باملنطقة والذي 
فبراير   24 بتاريخ  اعتقال  حالة  يف  متابعته  العامة  النيابة  قررت 
اثناء  وتعنيفه  عمومي  موظف  إهانة  منها  ثقيلة  بتهم   2022
املخزني  القضاء  اعتاد  التي  اجلاهزة  التهم  وهي  مبهامه  قيامه 
وكذلك  الشعبية  احلــراكــات  ونشطاء  للمناضلني/ات  تلفيقها 

غياب  حيث  من  املنطقة  منه  تعاني  الذي  التهميش  على  احتجاجا 
وغيرها. والصحة  التعليم  يف  األساسية  العمومية  واملرافق  الشغل 
إضرابا  بدورهم  باملنطقة  واملطاعم  املقاهي  وأصحاب  التجار  ونظم 
اجلهات  تدخل  وعــدم  منها  يعانون  التي  املشاكل  على  احتجاجا 

ملعاجلتها. املسؤولة 

بخنيفرة الدايلزي  ملف 
 2022 مارس   10 جلسة  إلى  بخنيفرة  الدياليز  ملف  تأجيل  مت 
الكلوي  املتورطة فيه مجموعة من مسؤولي جمعية مرضى القصور 
أربعة  14 شخصا منهم  منهم رئيس اجلمعة.ويتابع هؤالء وعددهم 
خلفية  على  باملركز  ومستخدمني  ومحاسب  وصيدليني  أطباء 
إليها  وقد أضيفت  األمانة.  وخيانة  العام  املال  وتبديد  االختالسات 
إقرارات  واستعمال  عقد  تنفيذ  وعدم  باإلهمال  متعلقة  أخرى  تهم 
يف  العلني  باحلياء  واإلخالل  والسرقة  صحيحة  غير  وقائع  تتضمن 

املتهمني. أحد  حق 

مت  أجهزة  ببيع  والتالعب  االختالس  مجال  يف  نشير  أن  يكفي 
وتضخيم  خاصة  لعيادات  الــدم  تصفية  مركز  لفائدة  اقتناؤها 
مسيري  وتالعب  االختالسات  حلجب  الدم  تصفية  حصص  كلفة 

يف  للمنخرطني  الطبية  والتحمالت  املرض  عن  التعويض  ملفات  يف 
االجتماعي(  االحتياط  ملنظمات   الوطني  )الصندوق  الكنوبس 
اسمه  استعمال  مت  أستاذ  وهــو  املرضى  احــد  عنه  كشف  ما  وهــو 

انه  حني  يف   2014 إلى   2009 من  الصندوق  أموال  الختالس  وملفه 
  .2008 سنة  منذ  باملركز  الدم  لتصفية  حصة  ألية  يخضع  لم 

الذي  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  وكان 
يف  وبارزا  أساسيا  دورا  الكلوي  القصور  مرضى  مدني  كطرف  يؤازر 
واعتقال  فيه  للبحث  العامة  النيابة  تدخل  وفرض  امللف  هذا  فضح 
يؤدي  ومــازال  ذلك  سبيل  يف  الفرع  فيه.وأدى  املتورطني  ومتابعة 
قاشا  كبير  الرفيق  ومتابعة  ملناضليه/ته  وقمع  حصار  من  الثمن 
عضو مكتب الفرع انتقاما منه على دوره النضالي يف مؤازرة ضحايا 
بصفة  خنيفرة  بإقليم  املظلومني  وجميع  خاصة  بصفة  امللف  هذا 

عامة.

بخنيفرة أحياء  عدة  سكان  ترضر 
كل  إلى  شكاية  خنيفرة  مبدينة  سكنية  أحياء  عدة  سكان  وجه 
يطالبون  للمدينة  اجلماعي  املجلس  ورئيس  اإلقليم  عامل  من 
سيتم  التي  »املطمورة«  تسمى  حفرة  عن  املترتب  الضرر  برفع  فيها 
تسمى  مجاورة  سكنية  جتزئة  مشروع  صاحب  طرف  من  حفرها 
سينتج  مما  التجزئة  لهذه  العادمة  املياه  لتصريف  »تسكورت« 

للبيئة. وتلويث  وحشرات  كريهة  روائح  من  للسكان  وخيمة  أضرارا 

الترخيص  مت  كيف  احمللي  العام  الرأي  يتساءل  اإلطار  هذا  ويف 
الصرف  بشبكة  ربطها  دون  التجزئة  بــاجنــاز  املــشــروع  لصاحب 
واجلــاه  ــال  امل لغة  أن  ذلــك.يــبــدو  بــدل  مطمورة  وإنــشــاء  الصحي 
االستثمارية  املشاريع  اجناز  يف  واملتحكمة  السائدة  هي  والنفوذ 
التي  والبيئة  السكان  وصحة  حياة  حساب  على  ذلك  مت  وان  حتى 
أم  نهر  تلوث  مظاهره  ابــرز  من  مخيفا  تــدهــورا  باإلقليم  تعرف 

الغابوي. الغطاء  ونهب  واجتثاث  املائية  والفرشات  الربيع 

الحرايت. وقمع  الغالء  ضد  االحتجاجات 
الغالء  ضد  قوية  احتجاجية  تظاهرات  يف  املغاربة  من  اآلالف  خرج 
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  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين
اجلبهة  لنداء  استجابة  أو  عفوي  بشكل  سواء  احلريات  وقمع  والتهميش 
عشر  احلــاديــة  الــذكــرى  تخليد  الــى  دعــت  التي  املغربية  االجتماعية 
مدينة   50 من  أكثر  شهدت  حيث  املجيدة  فبراير   20 حركة  النطالق 
يف  حدث  كما  للقمع  بعضها  تعرض  احتجاجية  ومسيرات  وقفات  مغربية 

مريرت. مدينة 

مسيرة  املــاضــي  ــوع  ــب األس يف  مــيــدلــت  بإقليم  بــومــيــة  نــســاء  نظمت 
املــواد  أسعار  ارتــفــاع  جــراء  من  املعيشة  غــالء  ضد  عفوية  احتجاجية 
وسياسات  الغالء  ضد  قوية  شعارات  ــرددات  م األساسية  االستهالكية 

والتجويع. التفقير 

باملدخل  احتجاجية  وقفة  والسيارات  الشاحنات  ــاب  أرب نظم  كما 
بتخفيضها. مطالبني  احملروقات  غالء  ضد  لبومية  الشرقي 

بإقليم  مريرت  مدينة  يف  الغالء  ضد  الشعبية  االحتجاجات  قمع  مت 
للمناضلني  القمع  هذا  من  األوفر  النصيب  وحشي.وكان  بشكل  خنيفرة 
مت  الــذي  ديــان  حسن  املناضل  ومنهم  االحتجاجات  هــذه  اطــروا  الذين 

الحقا. سبيلهما  إخالء  ومت  رمزي  وردي  املناضل  رفقة  اعتقاله 

الزينات/  جماعة  مبركز   24/02/2022 احتجاجات 
تطوان دائرة/  قريش  بن  قيادة 

 24/02/2022 اخلميس  يــوم  صباح  الزينات  جماعة  كــز  مــر  شهد 
املقالع   ضد  جاءت  االحتجاجات  هذه  الزينات،  قرية  لسكان  احتجاجات 

للسكان. كثيرة  أضرارا  تسبب  والتي  باملنطقة  العشوائية 

باجلهة،  نقل  لم  إن  باإلقليم  املقالع  عاصمة  الزينات  جماعة  تعتبر 
حيث

وحتويلها  احلجارة  وطحن  استخراج  على  تعمل  مقالع   5 على  حتتوي    
املتفجرات  باستعمال  الصخور  استخراج  وغيرها...ويتم  للبناء  مواد  إلى 
حيث  املجاورين  للسكان  كبيرة  ــرار  أض يف  تتسبب  التي  )الديناميت( 
األضــرار  عن  ناهيك  العنيفة  االنــفــجــارات  جــراء  من  منازلهم  تتشقق 
الكثيف  الغبار  نتيجة  التنفس  كضيق  السكان  لهؤالء  والنفسية  الصحية 
الفرشة  كتلويث  البيئية  األضرار  إلى  باإلضافة  النساء  بعض  وإجهاض 
مياه  وتلويث  للساكنة  حيويا  مصدرا  تعد  والتي  باملنطقة  اجلوفية  املائية 
نوعه  من  األكبر  السد  وهو  توحله̜  يف  والتسبب  اإلدريسي  الشريف  سد 
يوفر  و  للشرب  الصالح  باملاء  تطوان  مدينة  يزود  الذي  وهو  اإلقليم  يف 

باملنطقة. للزراعة  السقي  مياه 

أفاضت  التي  النقطة  مبثابة  وكان  املنطقة  ساكنة  سخط  عمق  ومما 
باملنطقة  جديد  مقلع  إضافة  هو  بقوة  لالحتجاج  تخرج  وجعلتها  الكأس 
الوحيد  الغابوي  املتنفس  هي  غابوية  منطقة  يف  جاء  الهالوي(  )مقلع 

الزينات. بقرية  املتبقي 

منها  تستفيد  وال  األضرار  تسبب  املقالع  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تعيش  التي  املنطقة  شباب  من  قليل  عــددا  إال  تشغل  ال  حيث  املنطقة 

والتجهيزية. واالجتماعية  االقتصادية  املستويات  كافة  على  التهميش 

تيديل/ زايد/جماعة  ايت  ساكنة  احتجاجات 
الحوز إقلمي 

23 فبراير  نظمت ساكنة ايت زياد مسيرة شعبية حاشدة يوم األربعاء 
2022 يف اجتاه باشوية ايت اورير شارك فيها الرجال والنساء واألطفال.
وجاءت هذه املسيرة  بعد سلسلة من االحتجاجات ضد بناء سد باملنطقة 

كبيرة  أضرار  يف  ولبيئتهم  لهم  سيتسبب  مما  املقترحة  التعويضات  وهزالة 
نتائج  ألية  تفض  لم  والتي  املسؤولة  اجلهات  مع  الشكلية  املفاوضات  وضد 

الضرر. عنها  وترفع  الساكنة  ترضي 

الدميقراطي  النهج  وهي  باملنطقة̜  الدميقراطية  الهيئات  أصدرت  وقد 
واحلزب  االحتادي  الوطني  واملؤمتر  اإلنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية 
وإدانتها  الساكنة  مع  تضامنها  عن  فيه  عبرت  بيانا  املوحد  االشتراكي 
وحقوق  كرامة  تراعي  حللول  الوصول  دون  السد  بناء  أشغال  النطالق 
باملنطقة  والغليان  االحتقان  مسؤولية  اإلقليم  عامل  وحتميلها  الساكنة 
بجدولة  ومسؤول  جدي  حوار  بفتح  فيه  عنه.وطالبت  يترتب  قد  وما 

باملنطقة. التوتر  وحالة  الضرر  ترفع  واضحة  زمنية 

اتزة  إبقلمي  الساللية  الجماعة  حقوق  ذوي  جمعية 
القانوين الوجود  يف  الحق  تنزتع 

بوقيطون  بني  الساللية  اجلماعة  احلقوق  »ذوي  جمعية  مكتب  متكن 
القانوني  الوجود  يف  اجلمعية  حق  انتزاع  من  بتازة«  الشرقية  غياثة 
بإلغاء  حلكمها  بالرباط  ــة  اإلداري االستئناف  محكمة  أصــدرت  بعدما 
تازة  بودير/دائرة  بباب  اإلداريــة  للملحقة  احمللية  السلطة  امتناع  قرار 
لذلك. القانونية  اآلثار  ترتيب  مع  التأسيسي  القانوني  ملفها  تسلم  عن 
احلوار  إلى  املختصة  احمللية  السلطات  اجلمعية  مكتب  يدعو  عليه  وبناء 
باإلفراج  التعجيل  إلى  و  الساللية  للجماعة  املطلبي  امللف  أرضية  على 
باحترام  التقيد  مع  الساللية  اجلماعة  احلقوق  ذوي  لوائح  عن  الفوري 
اإلداري  التشريع  مبوجب  احملـــددة  القانونية  املسطرية  ــراءات  ــ اإلج
عن  واإلعــالن  للعموم  اللوائح  إشهار  مقدمته  ويف  به   املعمول  والساللي 
العادلة  باحلقوق  املكتب  ويتشبث  املتاحة.  الوسائل  بجميع  مسبقا  ذلك 
املقتضيات  بتفعيل  التمسك  مع  السالليني  احلقوق  لــذوي  واملشروعة 
بشان   )  17/62 )القانون  الوطني  الساللي  للتشريع  واحملينة  اجلديدة 

أمالكها.  وتدبير  الساللية  اجلماعات  على  الوصاية 

املعطلني حركة  نضاالت 
جرسيف  فرع  نظم  املتواصل  النضالي  برنامجه  تنفيذ  اطار  يف   

احتجاجية  وقفة  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 
للمطالبة   2022 فبراير   22 الثالثاء  يوم  بجرسيف  انزران  بئر  بساحة 

والتنظيم. الشغل  يف  باحلق 

- تعرض معطلو كلميم لتدخل قمعي عنيف من طرف القوات املخزنية 
الهواتف. وسرقة  جنسي  وحترش  وركل  ورفس  ضرب  من 

الشغل اعتصام معطل بجرادة من اجل احلق يف   

اعتصام  يف  جــرادة  مدينة  من  اهلل  هدية  محمد  املعطل  الشاب  دخل 
اإلقليم عمالة  أمام  مفتوح 

للوعود  املسؤولني  نقض  على  ولالحتجاج  الشغل  يف  بحقه  للمطالبة 
العمالة  أمام  السابق  اعتصامه  أوقف  إثرها  على  والتي  بها  وعدوه  التي 

10 أيام. والذي دام ألزيد من 

جرادة̜  حراك  يف  البارزين  املشاركني  من  كان  الشاب  هذا  فان  للتذكير 
الصورية  إطار احملاكمات  نافذا يف  اعتقاله واحلكم عليه بسنة حبسا  ومت 

احلراك. ومناضلي  قادة  من  ملجموعة 
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
للصحة  العاملية  املنظمة  أوصت  كوروان:  فريوس 

19 بحبوب مريك ضد كوفيد - 
أوصت  حيث  ميرك  لشركة  بالترخيص  للصحة  العاملية  املنظمة  قامت 
األمريكي  املختبر  من   Covid-19 فيروس  ضد  حبوب  بتناول  املنظمة 
Merck للمرضى الذين يعانون من شكل خفيف ولكنهم معرضون خلطر 

املستشفى. دخول 

الصحة  منظمة  خبراء  من  مجموعة  قبل  من  العالج  هذا  دراسة  متت 
يسمى  عــالج  وهــو   ، البريطانية  الطبية  املجلة  يف  الــدولــيــني  العاملية 
تناوله  يجب  للفيروسات  مضاد  وهو   ،  molnupiravir مولنوبيرافير 
بسرعة بعد ظهور األعراض ، ويستغرق ملدة خمسة أيام ملنع الفيروس من 
األشخاص  أو  املناعة  ونقص  السن  وكبار  امللقحني  لغير  به  يوصى  التكاثر. 
منظمة  جلنة  تعتقد   ، أخرى  ناحية  من  مزمنة.  أمراض  من  يعانون  الذين 
األطفال  ذلــك  يف  مبا   ، والصحيني  الصغار  »املــرضــى  أن  العاملية  الصحة 

والنساء احلوامل واملرضعات« يجب أال يأخذوها.

التكاليف ارتفاع 

ذات  معشاة  جتــارب  ست  من  جديدة  بيانات  على  ــرأي  ال هــذا  يعتمد 
الدواء  هذا  عن  بيانات  مجموعة  أكبر  وهي   ، مريًضا   4796 شملت  شواهد 
أن مولنوبيرافير يقلل من خطر  إلى  التجارب  نتائج هذه  حتى اآلن. تشير 
كبير(  خلطر  معرض  مريض   1000 لكل  أقل  قبول   43( املستشفى  دخول 

والوقت الالزم حلل األعراض )يف املتوسط 3.4 أيام أقل(.

بشكل أقل تأكيًدا ، يشير اخلبراء إلى تأثير ضعيف على معدل الوفيات 
، تدرك جلنة منظمة الصحة  1000 مريض(. ومع ذلك  )6 وفيات أقل لكل 
قد    molnupiravir بـ  املرتبطة  والتوافر  التكلفة  مشكالت  أن  العاملية 
الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  يف  إليها  الوصول  الصعب  من  جتعل 

الصحية. التفاوتات  تفاقم  إلى  وتؤدي 

يوصي اخلبراء أيًضا بعالج يجمع بني األجسام املضادة وحيدة النسيلة 
فقط   imdevimab و    Regeneron   casirivimab من 
يف   .Omicron مبتغير  إصابتهم  عدم  من  التأكد  مت  الذين  لألشخاص 

الواقع ، ثبت أن هذه األجسام املضادة غير فعالة ضدها.

 Paxlovid مع Covid-19 مولنوبيرافير هو احلبة الوحيدة ضد 
من  أكثر  مخاوف  يثير  ميرك  عالج  لكن  األمريكية.   Pfizer شركة  من 
 ، األمريكية  األدوية  وكالة  اجلانبية.  باآلثار  األمر  يتعلق  عندما  األخير 
على  تؤثر  قد  ألنها   18 سن  دون  لألطفال  بها  تصرح  لم   ، املثال  سبيل  على 

والغضاريف. العظام  منو 

متغري  أن  للصحة  العاملية  املنظمة  تعلن 
أوميكرون يسمتر يف االنخفاض يف جميع أنحاء 

العامل
العدوى  شديد  خليفته  ثم  دلتا  متغير  يحملها  التي    -19 كوفيد  موجة 
أوميكرون ، تشهد انحساًرا عملًيا يف العالم ، باستثناء منطقة غرب احمليط 
من  األربعاء.  يوم  نشرها  مت  التي  األسبوعية  األرقام  آلخر  وفًقا   ، الهادئ 

.)WHO( طرف منظمة الصحة

لفيروس  اجلدد  الضحايا  عدد  انخفض   ، التوالي  على  الثاني  لألسبوع 
، موضحة  العاملية  الصحة  ، تؤكد منظمة  املاضي  العالم األسبوع  كورونا يف 
عدد  استمر   ،  2022 فبراير   27 إلــى   21 من  املمتد  األســبــوع  خــالل  أنــه 
اإلصابات والوفيات اجلديدة يف االنخفاض مبقدار ٪16 و ٪10 على التوالي 

السابق. ، مقارنة باألسبوع 

ماليني   10 من  أكثر  عن  الست  العاملية  الصحة  منظمة  أقاليم  أبلغت  و 
حالة جديدة وأكثر من 60 ألف حالة وفاة جديدة. وقد أبلغ غرب احمليط 

الهادئ فقط عن زيادة )+ ٪32( يف عدد احلاالت األسبوعية اجلديدة.

الوباء.  انخفاض  عن  األخــرى  املناطق  جميع  أبلغت   ، ذلك  وبخالف 
 )-30٪( واألمريكتني   )-34٪( املتوسط  األبيض  البحر  شــرق  وتشمل 
والقارة األفريقية )٪25-( واملنطقة األوروبية )٪24-( وجنوب شرق آسيا 

.)16٪ -(

مت اإلبالغ عن أكبر عدد من احلاالت اجلديدة من قبل أملانيا )1119632 
 + ؛  جديدة  حــاالت   1032008( كوريا  جمهورية   ،  )٪-8 ؛  جديدة  حالة 
٪69( ، االحتاد الروسي )920697 حالة جديدة ؛ ٪26-( ، تركيا )541259 
٪10-( والبرازيل )519785 حالة جديدة  ؛  حالة جديدة( حاالت جديدة 

؛ 33٪-(.

الوفيات األسبوعية  زاد عدد  ، فقد  أيًضا  العاملية  الصحة  ووفًقا ملنظمة 
األبيض  البحر  شرق  ومنطقة   )22٪  +( الهادئ  احمليط  غرب  يف  اجلديدة 
األفريقية  املنطقة  يف  انخفاض  ل  ُسِجّ  ، نفسه  الوقت  يف   .)4٪  +( املتوسط 
)٪59-( ، ومنطقة جنوب شرق آسيا )٪18-( ، واملنطقة األوروبية )13٪-( ، 

.)٪-8( األمريكتني  ومنطقة 

مت اإلبالغ عن أكبر عدد من الوفيات اجلديدة من قبل الواليات املتحدة 
)13663 حالة وفاة جديدة ؛ ٪0( ، روسيا )5427 حالة وفاة جديدة ؛ + 3٪( 
، البرازيل )4361 حالة وفاة جديدة ؛ ٪26-( ، املكسيك )2027 حالة وفاة 

جديدة ؛ + ٪39( وتركيا )1،838 حالة وفاة جديدة ؛ 4-٪(.

يف املجموع ، تويف أكثر من 5.9 مليون شخص بفيروس كورونا منذ بداية 
مت  العالم.  أنحاء  جميع  يف  شخص  مليون   435.6 من  أكثر  أصيب  الوباء. 
10.5 مليار جرعة من اللقاح ، وفًقا إلحصاء مت حتديده يف  إعطاء أكثر من 

العاملية. 2022 من قبل منظمة الصحة  27 فبراير 

فريوس كوروان: آخر املستجدات بشأن الجائحة يف العامل

- العاملية(  الصحة  )منظمة  النفسية  الصحة  عىل  كبري  أتثري  كوفيد: 

 ... واإلرهـــاق  املــرض  إن  األربــعــاء  يــوم  العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
الصحة العقلية من أكبر ضحايا جائحة كوفيد ، حيث قفزت أكثر من 25٪ 

يف حاالت القلق واالكتئاب يف جميع أنحاء العالم.

و أشارت منظمة الصحة العاملية أيًضا إلى أن األزمة الصحية يف كثير من 
وأثارت  العقلية  الصحة  خدمات  إلى  الوصول  كبير  بشكل  أعاقت  احلاالت 

االنتحارية. السلوكيات  زيادة  بشأن  مخاوف 

- أكثر من 100،000 قتيل يف إسبانيا -

100 ألف  ، اليوم األربعاء ، جتاوز حاجز  أعلنت وزارة الصحة اإلسبانية 
حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد 19- ، حيث يتحسن الوضع الصحي بشكل 

أوميكرون. متغير  فيها  تسبب  التي  املوجة  بعد  للغاية  ملحوظ 
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
وبلغ معدل اإلصابة ، األربعاء ، 486 حالة لكل 100 ألف شخص خالل الـ 

17 يناير. 14 يوًما املاضية ، مقارنة بـ 3397 حالة يف 

بعد مرور ما يزيد قلياًل على عامني من بدء انتشار الوباء ، سجلت البالد 
47 مليون نسمة. 11 مليون حالة ، يف بلد يزيد عدد سكانه عن  أكثر من 

اإلغالق تستبعد  كونغ  هونغ 
استبعدت الرئيسة التنفيذية كاري الم يوم األربعاء إغالق هوجن كوجن 

السكان. املدينة لفحص جميع  بالكامل مع حترك 

مما   ، اخليار  هذا  مثل  آخرون  مسؤولون  يستبعد  لم   ، السابق  اليوم  يف 
للتخزين. السوبر ماركت  إلى محالت  املذعورين  السكان  دفع 

البوليميراز  تفاعل  اختبارات  من  جوالت  ثالث  عن  السلطات  أعلنت 
تباعد  وإجــراءات   ، نسمة  مليون   7.4 من  لكل  مارس  شهر  خالل  املتسلسل 
ال   ، مصاب  شخص  أي  لعزل  وخطة  مضى  وقت  أي  من  شدة  أكثر  اجتماعية 

سيما يف املعسكرات اجلاهزة قيد اإلنشاء مبساعدة الصني.

انهتاء حالة الطوارئ يف غياان ومايوت
الطوارئ  حالة  بإنهاء  مرسوما  األربعاء  يوم  الفرنسية  احلكومة  أصدرت 
األسابيع  يف  الوبائي«  الوضع  »حتسن  بسبب  ومايوت  جويانا  يف  الصحية 

األخيرة.

الطوارئ  حلالة  مبكرا  حدا  »يضع  الــوزراء  مجلس  عن  الصادر  املرسوم 
2022 يف عدة أقاليم ما وراء البحار ومت  5 يناير  هذه« ، التي مت إعالنها يف 

.2022 متديدها حتى 31 مارس 

6 ماليني قتيل ما يقرب من 
قتل الوباء رسمًيا ما ال يقل عن 5962297 شخًصا يف جميع أنحاء العالم 
2019 ، من بني أكثر من 436 مليون إصابة مؤكدة ، وفًقا  منذ نهاية ديسمبر 

لتقرير أصدرته وكالة فرانس برس ظهر األربعاء.

الوفيات  مــن  عــدد  أكبر  سجلت  التي  الــدولــة  هــي  املتحدة  الــواليــات 
)954316( ، متقدمة على البرازيل )650.000( والهند )514.246( وروسيا 

.)353230(

زيادة  االعتبار  يف  األخذ  مع   ،  )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  تقدر 
حصيلة  أن   ،  Covid-19 بـ  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  املرتبطة  الوفيات 

الوباء ميكن أن تكون أعلى مبرتني إلى ثالث مرات من تلك احملددة رسمًيا.

انهتاء  املغربية تعلن  19-. وزارة الصحة  كوفيد 
اوميكرون موجة 

تصنيف  من  اسبوعني  بعد  اوميكرون  موجة  انتهاء  الصحة  وزارة  تعلن 
التقرير  تقدمي  أثناء   ، وبالفعل  االنتشار.  حيث  من  خضراء  كدولة  البالد 
أشار   ، املغرب  يف  الوبائي  بالوضع  املتعلق  الصحة  ــوزارة  ل الشهري  نصف 
الدكتور معاد مرابط إلى أن املغرب استمر خالل األسبوع املاضي )من 21 إلى 
األمراض  انتشار  معدل  يف  كبير  انخفاض  تسجيل  يف   ،  )2022 فبراير   27
مبعدل  متعلًقا  االنخفاض  كان  كما  التلوث.  منحنى  املغرب.  يف  الوبائية 
وأشار  املاضي.  األسبوع   1.9٪ إلى   24.4٪ من  انخفض  الــذي   ، اإليجابية 

الدكتور معاد مرابط إلى أن معدل تكاثر الفيروس وصل إلى 0.79٪.

الصحة  وزارة   ، الوطني  الصحية  الطوارئ  عمليات  مركز  منسق  قال 
األخرى  باملؤشرات  يتعلق  ما  ويف   . مرابط  معاد   ، االجتماعية  واحلماية 
احلاالت  عدد  يف   40٪ بنسبة  انخفاض  عن  مرابط  معاد  الدكتور  أبلغ   ،
 171 ، فيما ترك  133 حالة جديدة  العناية املركزة إلى  اخلطيرة يف وحدات 
معاد  الدكتور  وجدد  الصحية.  حالتهم  حتسن  بعد  اخلدمات  هذه  مريًضا 
مرابط دعوة وزارة الصحة واحلماية االجتماعية جلميع املواطنني ملواصلة 

االلتزام السريع والواسع بحملة التطعيم الوطنية من خالل تلقي جرعات 
الثالث. التطعيم 

الدولي البروتوكول الصحي للسفر  إعادة فتح احلدود: 

بعد أكثر من شهرين من اإلغالق بسبب انتعاش الوباء ، أعاد املغرب فتح 
لدى  يكون  أن  يجب   ، املغرب  ملغادرة   ، وبالتالي  فبراير.   7 يف  اجلوي  مجاله 
أن  يجب   ، الصحة  لبروتوكول  وفًقا  املفعول.  ساري  تطعيم  جواز  املسافرين 
جرعة  جرعة  )أو  الثانية  اجلرعة  أو  الثالثة  اجلرعة  تلقي  األخير  يؤكد 

4 أشهر. J&J( بتأخير أقل من  واحدة من لقاح 

)أو  فقط  الثانية  باجلرعة  تطعيمهم  مت  الذين  للمسافرين  بالنسبة 
من  أكثر  إلى  تاريخهم  يعود  والذين   ،  )J&J لقاح  من  واحدة  جرعة  جرعة 
، يجب  يوًما   28 أقل من  ، قبل   Covid-19 والذين أصيبوا بفيروس  أشهر   4
)أو   PCR نتيجة   ، السفر  جواز  التطعيم.  إلى  باإلضافة   ، احلضور  عليهم 
باإلضافة   ، مريًضا  كان  الشخص  أن  يوثق  الذي  السريع(  املستضد  اختبار 

PCR سلبي. أو اختبار  إلى شهادة طبية للشفاء 

وفًقا لـ Royal Air Maroc ، يجب أن يحصل األطفال من سن 12 وما دون 
18 عاًما على تصريح تطعيم يتكون من جرعتني.

استمارة  تقدمي  املسافرين  على  يجب   ، الوطنية  األراضي  إلى  للوصول 
صحية للركاب ، قبل الصعود إلى الطائرة ، ليتم تنزيلها عبر اإلنترنت قبل 
الصعود )يتم توزيعها أيًضا على منت الطائرة أو السفينة( ، مكتمل بالكامل 
لـ  السلبية  والنتيجة   Covid-19 التطعيم  سفر  وجــواز   ، األصــول  حسب 

48 ساعة )الوقت بني أخذ العينات والتسجيل(. PCR أقل من  اختبار 

يف  منتظم  سريع  مستضد  الختبار  يخضعوا  أن  يجب   ، وصولهم  عند 
.PCR أيًضا أخذ عينات عشوائية الختبار  نقاط الدخول. سيتم 

إجراء  سيتم   ، الوصول  عند  السريع  املستضد  اختبار  إيجابية  حالة  يف 
وفًقا   ، سائًحا  كــان  إذا  الفندق  يف  أو   ، املنزل  يف  الذاتي  العزل  يف  العالج 
لديه  أو  أعراض  بدون  املسافر  كان  إذا   ، به  املعمول  الوطني  للبروتوكول 

حميدة. صورة 

يف  الــعــالج  تقدمي  يتم  الــراكــب  على  معتدلة  أعـــراض  ظهور  حــال  يف 
البروتوكول الوطني املعمول به. أو خاص حسب  مستشفى عام 

الوصول.  شروط  تطبيق  يتم  ال   ، سنوات   6 سن  دون  لألطفال  بالنسبة   
 ، عاًما   18 من  وأقل  سنوات   6 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  ألولئك  بالنسبة 
تاريخه  يرجع  سلبي   PCR اختبار  تقدمي  هو  الوحيد  الوصول  شرط  فإن 
48 ساعة ، باإلضافة إلى اختبار مستضد سريع عند الوصول. إلى أقل من 

تنظيف  تعزيز  سيتم   ،  )ONDA( للمطارات  الوطني  للمكتب  وفًقا 
سيتم  األمنية.  املراقبة  صناديق  ذلك  يف  مبا   ، املطار  مناطق  جميع  وتطهير 
ونقاط  الركاب  وصول  عند  للفيروسات  املبيد  بالرذاذ  األمتعة  تطهير  أيًضا 

والتسليم. الوصول  تسجيل 

إشارات  ملصقات  مع  املسافر  رحلة  طوال  األرضية  العالمات  تثبيت  مت 
املطار. االنسيابية يف مناطق مختلفة من  االنتظار وضمان  لتنظيم قوائم 

حيث  ثابتة  أماكن  يف  شبكي  زجــاج  ألــواح  أو  مادية  فواصل  تركيب  مت 
يوجد تفاعل بشري بني الركاب وموظفي املطار: عدادات تسجيل الوصول 
وعدادات املعلومات وصاالت املغادرة واملراكز احلدودية )املغادرة والوصول(.

بعض  يف  للبيع  أيًضا  املطهرة  الهالمية  واملــواد  املعقمة  األقنعة  تتوفر 
املتاجر املوجودة يف املطارات.
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محور الحريات وحقوق اإلنسان
قاشا كبري  الرفيق  محاكمة  أتجيل 

إلى  الرفيق  محاكمة  جلسة  بخنيفرة  االبتدائية  احملكمة  أجلت 
شكاية  على  بناء  قاشا  الرفيق  ويتابع   .  2022 مــارس   24 يوم  جلسة 
فيها  تتهمه  الكلوي  القصور  مرضى  مساندة  جمعية  طرف  من  كيدية 
اجلمعية  هذه  تسيير  يف  املستشري  الفساد  بفضح  قام  بعدما  بالقذف 
املسؤولني  املرضى.هؤالء  وحقوق  صحة  حساب  على  مسيريها  طرف  من 
بتهم  معهم  متورطني  آخرين  أشخاص  جانب  إلى  العامة  النيابة  تتابعهم 
ملفات  يف  والتالعب  واإلهمال  العامة  األمــوال  وتبديد  األمانة  خيانة 

التعويضات...

من  مناضلني  عدة  طرف  من  مــؤازرا  كان  قاشا  الرفيق  أن  إلى  ونشير 
مصطفى  الرفيق  للحزب  الوطني  الكاتب  رأسهم  على  الدميقراطي  النهج 

ونقابيني. حقوقيني  ومناضلني  لبراهمة 

الصحفيني  حق  يف  االبتدايئ  الحكم  أتكيد 
االستئناف محكمة  طرف  من  والرايض  الريسوين 
فبراير   24 اجلمعة  يوم  البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة  أيدت 
الريسوني  سليمان  الصحفي  حق  يف  الصادر  االبتدائي  احلكم   2022
للمطالب  كتعويض  درهم  ألف  ومائة  أعوام   5 ملدة  بحبسه  قضى  الذي 
 2022 مــارس   3 اخلميس  يوم  احملكمة  نفس  أيــدت  كما  املدني.  باحلق 
سنوات   6 ب  الراضي  عمر  الصحفي  حق  يف  الصادر  االبتدائي  احلكم 
6 شهر حبسا نافذة. وقد اعتبرت  حبسا نافذة وعماد استيتو بسنة منها 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ومنها  والدولية̜  الوطنية  احلقوقية  األوساط 
االنتقام  سياسة  سياق  يف  يندرج  وقاسيا̜  جائرا  احلكم  هذا  اإلنسان̜ 
لهم  التهم  وتلفيق  امللفات  فبركة  عبر  والصحفيني  املدونني  واستهداف 
النيابة  ان   « احملكمة  أمام  الراضي  قال  أصواتهم.وكما  إلسكات  وفبركة 

احلقيقة«. عن  البحث  وليس  االنتقام  حركها  العامة 

وشفيق  اومازن  ربيع  الناشطني  عىل  الحكم 
لهجري ا

يقضي  حكما  البيضاء  بالدار  السبع  بعني  الزجرية  احملكمة  أصدرت 
اومــازن  ربيع  البيضاء  بالدار  فبراير   20 حركة  يف  الناشطني  بحبس 

نافذة. حبسا  أشهر  بثمانية  الهجري  وشفيق 

عبد  الحقويق  للمناضل  النيابة  استدعاء 
بوغنبور الرزاق 

احلقوقي  املناضل  ــارة  مت مبدينة  القضائية  الشرطة  استجوبت 
على  بناء   2022 فبراير   18 اجلمعة  يوم  بوغبور  الــرزاق  عبد  االستاذ 
على  ركز  البحث  فان  بوغنبور  األستاذ  العامة.وحسب  النيابة  من  أمر 
ببعض  متعلقة  الفيسبوك  على  صفحته  يف  نشرها  التي  تدوينات 
تخليد  إلى  والداعية  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  وإعالنات  بيانات 

فبراير.  20 حركة  انطالق  ذكرى 

وسليمان  الراضي  عمر  مع  للتضامن  الوطنية  للهيئة  بيان  وحسب 

باملغرب  التعبير  حرية  انتهاك  ضحايا  وكافة  منجب  واملعطي  الريسوني 
واقعة  فان  فبراير   18 بتاريخ  والصادر  بوغنبور  األستاذ  يرأسها  التي 
صحف  قادتها  منظمة  تشهيرية  »حملة  سبقتها  والبحث  االستدعاء 
محاولة  يف  عليه  الضغط  يف  الرغبة  يرجح  مما  للسلطة  موالية  ومواقع 
ومناهضة  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  نشاطه  لكبح 

خاص.« بشكل  السياسي  االعتقال 

واإلنصاف  الحقيقة  اجل  من  املغريب  املنتدى 
الراييض الدين  نور  الرفيق  مع  يتضامن 

البيضاء  بالدار  واإلنصاف  للحقيقة  املغربي  املنتدى  فرع  مكتب  اصدر 
بالدار  بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  فــرع   ومكتب 
الشمالية  البيضاء  بالدار  الدميقراطي  للنهج  احمللية  والكتابة  البيضاء 
نور  الرفيق  مع  فيها  تتضامن  بيانات  الشغلية  للحقوق  تقاطع  وشبكة 
احد  طرف  من  لها  تعرض  التي  االعتداء  محاولة  ضد  الرياضي  الدين 
بالدار  فبراير   20 حركة  انطالق  ذكرى  تخليد  تظاهرة  أثناء  احملامني 
املطرودين  »جبكوطيمس«  شركة  لعمال  مؤازرته  خلفية  على  البيضاء 

العمل. من 

الشييخ  مراد  الطالب  ومحاكمة  اعتقال 
ن ا بتطو

على  الشيخي  مراد  الطالب  اعتقال   2022 فبراير   18 اجلمعة  يوم  مت 
الوطني  االحتاد  صفوف  يف  والسياسي  النقابي  النضالي  نشاطه  خلفية 
وغرامة  التنفيذ  موقوفة  أشهر  بثالثة  عليه  احلكم  املغرب.ومت  لطلبة 

درهم.  500 قدرها 

مبوقع  املغرب̜  لطلبة  الوطني  االحتاد  مناضلي  من  العديد  أن  ويذكر 
الهجري  أسامة  املناضل  ومنهم  متابعتهم  تتم  أخرى̜  ومبواقع  تطوان 
العمل  جترمي  بهدف   2022 فرباير  28 يوم  احملكمة  أمام  تقدميه  مت  الذي 

املغربية. باجلامعة  والسياسي  النقابي 

األساتذة صفوف  يف  واعتقاالت  قمع 
احتجاجاتهم  أثناء  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  تعرض 
قمعي  لتدخل   2022 مــارس  و3   2 واألربــعــاء  الثالثاء  يومي  بالرباط 
والقذف  والسب  والسحل  والتنكيل  العظام  وتكسير  بالضرب  عنيف 
الرفيق  ضمنهم  ومن  منهم/ن  العديد  إصابة  عن  أسفر  املالبس   ومتزيق 
للتعليم/ الوطنية  للجامعة  الوطني  الكاتب  اإلدريسي  ــرزاق  ال عبد 
ب25  االحتفاظ  مت  منهم/ن  العشرات  واعتقال  الدميقراطي   التوجه 
بالغ  حسب  اعتقال  حالة  يف  العامة  النيابة  أمــام  لتقدميهم  منهم/ن 
يوم  صادر  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  للتنسيقية 
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القمعية  السياسة  ــار  إط يف  األهـــوج  املخزني  القمع  هــذا  ويــنــدرج 
واالحتجاجات  النضاالت  جتاه  املخزني  النظام  ينهجها  التي  املمنهجة 
يكشف  ما  وهو  النقابية  احلريات  وضمنها  العامة  واحلريات  الشعبية 
سوى  هي  ما  التي  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  حول  شعاراته  زيف  عن 

اخلارجي. وللتسويق  صورته  لتلميع  فارغة  شعارات 

  


