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أن  دون  واحــد  يــوم  مير  يكاد  ال 
فواجع  خبر  على  املغاربة  يستفيق 
ضحيتها  يــكــون  جــديــدة  ومــآســي 
ميض  املغرب.فلم  ومهشمو  فقراء 
سوى وقت قصير على فاجعة غرق 
70 شابا يف عرض سواحل  أكثر من 
منطقة  مــن  معظمهم  الــصــحــراء، 
الهجرة  محاولتهم  اثــر  زم،  وادي 
حلت  حــتــى  الــكــنــاري  جـــزر  إلـــى 
شابا   30 مــن  أكــثــر  ــرق  غ فاجعة 
بالدار  مومن  سيدي  من  معظمهم 
الهجرة  محاولتهم  بعد  البيضاء 
تونس،ثم  عبر  ايطاليا  إلــى  ســرا 
البحارة  من  مجموعة  غرق  فاجعة 
فاجعة  لتليها  اجلديدة،  ساحل  يف 
الدار  من  شاويخ  زكريا  الشاب  وفاة 
يف  النار  إضــرام  اثر  على  البيضاء 
على  احتجاجا  املباشر  على  جسده 

واحلكرة. الظلم 

ــي  الـــفـــقـــراء  ــ ــاس ــ ــل م ــواصـ ــتـ تـ
ــت  وق أي  مـــن  أكــثــر  والـــكـــادحـــن 
أكثر. للتفاقم  مرشحة  مضى.وهي 
والسبب واحد وواضح وهو السياسة 
ينهجها  التي  التفقيرية  الطبقية 
الكتلة  ــادم  ــي،خ ــزن ــخ امل الــنــظــام 
الشعب  جتــاه  السائدة،  الطبقية 
شعار«تفقير  على  والقائمة  املغربي 

األغنياء«. وإغناء  الفقرء 

تــفــقــيــر الـــفـــقـــراء عـــن طــريــق 
ــط مــقــومــات  ــس حــرمــانــهــم مـــن اب
وصحة  شغل  مــن  الــكــرمي  العيش 
اجتماعي... وضمان  وسكن  وتعليم 
ــى حــقــوقــهــم  ــ ــل ــ واإلجــــــهــــــاز ع
قدراتهم  وتدمير  ومكتسباتهم، 
أسعار  مــن  الــرفــع  عبر  الشرائية 
ــة. وإغـــنـــاء  ــي ــاك ــه ــت املـــــواد االس

من  متكينهم  طريق  عن  األغنياء 
ومــقــدرات  ثـــروات  على  السيطرة 
ــاس  ــت ــاد عــبــر الــنــهــب واالخ ــب ال
ــوة  ــرش ــة وال ــارب ــض ــار وامل ــك ــت واالح
والتهرب  الضريبية  واإلعــفــاءات 
إلى  األمـــوال  وتــهــريــب  الضريبي 
كل  توفير  طريق  وعــن  ــارج...  اخلـ
والقانونية  السياسية  الــشــروط  
للطبقة  واستغال  لقهر  والقمعية 
ملراكمة  دمائها  وامتصاص  العاملة 
تسليع  األمـــــوال،وكـــــذا  رؤوس 
على  وتفويتها  العمومية  اخلدمات 

للرأسمالين. ذهب  من  طبق 

الطبقية  السياسة  لهذه  كان  وما 
هذا  وتــأخــذ  تنجح  أن  اجلهنمية 
املنحى اخلطير من الشدة والتفاقم 
لـــوال االخــتــال الــكــبــيــر ملــوازيــن 
املخزني  الــنــظــام  لــصــالــح  ــوى  ــق ال
القوى  ضعف   عن  أساسا  والناجت  
املــنــاضــلــة وخــصــوصــا الــيــســاريــة.
ــذه  ــف ه ــع ــام مـــن ض ــظ ــن فــقــوة ال
الــقــوى ناجت  ــذه  الــقــوى.وضــعــف ه
الطبقة  عن  وعزلتها  تشتتها  عن 
وال  الكادحة.  واجلماهير  العاملة 
سوى  الــوضــع  ــذا  ه مــن  لها  مــخــرج 
إطار  يف  وإراداتها  نضاالتها  توحيد 
»دينامو«   تشكل  دميقراطية  جبهة 
الواسعة  الشعبية  اجلبهة  بــنــاء 
تغيير  ــى  ــل ع ــا  ــدهـ وحـ ــادرة  ــ ــق ــ ال
التغيير  لــصــالــح  ــوى  ــق ال ــن  ــوازي م
احلــقــيــقــي وبـــنـــاء نــظــام وطــنــي 
للشعب  يــوفــر  شعبي  دميــقــراطــي 
والعدالة  واحلرية  الكرامة  املغربي 
الفعلية.  واملــســاواة  االجتماعية 
املغاربة  ماسي  ستتواصل  ذلك  غير 

وال مفر لهم من ذلك.

الغنى والثروات لألغنياء والقهر 
والمآسي للفقراء
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هشاشة-فقر-  ابسبانيا:  املومسيات  العامالت 
للتحرر توق 

بن  الدائرية  الهجرة  برنامج  إطــار  يف  املوقعة  العقود  عدد  ارتفع 
الفراولة  حقول  يف  املوسميات  الزراعيات  للعامات  وأسبانيا  املغرب 
ب  انطلق  قد  كان  بعدما   ،2021 سنة  عمل  عقد   14000 اإلسبانية، 

2007 5000 عقد سنة 

دراســة  نتائج  املغربية  االلكترونية  اجلــرائــد  ــدى  إح نشرت  وقــد 
التشغيل  إلنعاش  الوطنية  والوكالة  الدولية  العمل  منظمة  أجنزتها 
حقول  يف  املوسميات  العامات  نصف  من  أكثر  أن  كشفت  والكفاءات، 

أبدا.  املدرسة  يلجن  لم  و  أميات  اإلسبانية  الفراولة 

الزراعيات  العامات  من   83٪ أن  إلى  الدراسة  هذه  خاصات  وتشير 
منهن   3/4 وأن  واألمــيــة.  والهشاشة  الفقر  وتعانن  أســرهــن...  ُتِعْلن 
النساء  هؤالء  أن  إلى  الدراسة  تشير  و  القروية.  األوساط  من  منحدرات 
ادخــار  ويستطعن  شــهــريــا...  ــورو  ي  1500 و   1000 بــن  مــا  يتقاضن 
مسألة  املالي،تعتبر  للتحصيل  وباإلضافة  عودتهن.  عند  يورو   25000
هؤالء  لنصف  بالنسبة  املهمة  املكاسب  بن  من  التحرر«  و  »احلــريــة 

الثقة. واستعادة  الوعي  الكتساب  كذلك  باإلضافة  العامات، 

املوسميات  الزراعيات  العامات  هؤالء  مبواكبة  الدراسة  أوصت  وقد 
وولــوج  واالجتماعية  االقتصادية  املنظومة  يف  إدمــاجــهــن  أجــل  مــن 
يف  أرصدة  على  عودتهن  بعد  منهن   72٪ تتوفر  ال  البنكية،إذ  اخلدمات 

البنكية حساباتهن 

األجور من  حرمان   - النظافة  عامالت  ميسور: 

نفذت عامات النظافة داخل املؤسسات التعليمية مبيسور 
،للمطالبة   2022 مارس   9 األربعاء  يوم  احتجاجية  ،وقفة 
وكانت  مضت.  أشهر   3 منذ  منها  حرمن  التي  أجورهن  بصرف 
فرع  ومناضلي  مبناضات  مــؤازرات  العامات  من  الفئة  هذه 
وقفتهن  خال  مبيسور  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

مبيسور. للتعليم  اإلقليمية  املديرية  أمام  تلك 

 / فجيج  إقلمي  أنباج  بوعنان-بلدة  جماعة 
وهتميش  والعمال  الرثوة  استغالل  بوعرفة:  عمالة 

السكان

يعانون  فجيج  بإقليم  بوعنان  بجماعة  أنباج  بلدة  سكان  الزال 
التهميش واإلقصاء واإلهمال والهشاشة ،يف وقت يستمر فيه االستنزاف 
كومابار  شركة  تستغله  والذي  بوفرة  املوجود  البارتن  ملعدن  الكثيف 
وتخريب  للعمال  بشع  استغال  مــن  يصاحبه  ومــا   1979 سنة  منذ 
تعمقا.  املفقرين  السكان  معاناة  يزيد  مما  املائية  والفرشة  للبيئة  واضح 
استغالها  سنوات  خال  ضخمة  رساميل  كومابار  شركة  راكمت  وقد 
عن  أمــا  واستنزاف.  كثافة  لــيــزداد  إنتاجها  وسائل  للمعدن،وجددت 

االستغال  من  مزيد  هو  ،فالسائد  الشغلية  ومطالبهم  العمال  حقوق 
وال  تشريد.  ال  بعد  اجتماعية  كلفة  أدنى  دون  التسريح  ثم  واالضطهاد 
العمل  ساعات  احتساب  على  املنجم  هذا  داخل  االستغال  منط  يعتمد 
كل  يحصلها  التي  املنتوج  كمية  احتساب  يتم  ولكن  لألجور،  كأساس 
العائلة.  أفراد  كل  عمل  بقوة  االستعانة  إلى  العمال  يدفع  مما  عامل، 
ظل  يف  جديدة  حلة  يف  انبعث  الذي  العبودية  زمن  إلى  يحيلنا  وهذا 

البرجوازية رأسمال  منو  لتأبيد  املراقبة  آليات  تغييب  فيها  يتم  دولة 

مارطونية معركة   : مبكناس  سيكوميك  رشكة 

احلقوق  على  للهجوم  التصدي  أجل  من  وحدوي  :«نضال  شعار  حتت 
فرع  الفعلية«،خلد  املساواة  وإقرار  للنساء  واالجتماعية  االقتصادية 
CDT والنهج الدميقراطي مبكناس اليوم العاملي  Amdh إلى جانب ال   
للخياطة  سيكوميك  شركة  وعمال  عامات  مع  السنة  لهذه  املرأة  حلقوق 
شرط،  املناسبة  وكانت  البطولية.  معركتهم  يواصلون  الذين  مبكناس 
الرأسمال  و  البرجوازية  أن  مفادها   ، بليغة  ورسالة  زاخمة  وامللحمة 
 ، احلقوقي  و  النقابي  و  السياسي  تقاطع  ملواجهة  يستعدوا  أن  عليهم 
أطماع  لدحض  منها  مناص  ال  حتمية  النضال  أدوات  ومتلك  املقاومة  وأن 

الظالم. الطبقية  وتواطؤاتها  الباطرونا 

سيكوميك  شركة  وعمال  عامات  معركة  وتستمر  هذا 
الطبقي  التحالف  نوايا  على  احتجاجا  شهور،  عدة  منذ 
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وتصفية  حلــل  بــاطــرونــا(   - سلطة   - )قــضــاء  الثاثي 
تذكر،  اجتماعية  كلفة  بأية  االلــتــزام  دون  الشركة 
أكثر  بعد  والعمال  العامات  مئات  وتشريد  والتخلص 
واستنزاف قوة عملهم داخل  10 سنن من االستغال  من 

املصنع.

نقايب تضامن   : الزراعيات  العامالت 

الفاحة  وزارة  ملوظفات  القطاعية  اللجنة  أصــدرت 
للقطاع  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة  لـــواء  ــت  حت ،املــنــضــويــة 
مع  تضامنيا  للشغل-بيانا  املغربي  الفاحي-االحتاد 
10 مارس  العامات الزراعيات. وأشار البيان الصادر يوم 
تتسم  ،والتي  العامات  هؤالء  عمل  ظروف  إلى   ،2022

االجتماعية  والعدالة  الدميقراطية  غياب  باستمرار 
وارتباطها  اإلنسانية،  غير  ،والظروف  الفعلية  واملساواة 
العالم  يف  خصوصا  الــكــرمي  العيش  مــقــومــات  بغياب 
ــروي الـــذي يــنــحــدرن مــنــه، بــاإلضــافــة إلــى ضــرب  ــق ال
،يف  والسامة  الصحة  شروط  وغياب  الشغلية  القوانن 
الطريق  املميتة يف  السير  الشغل وحوادث  إشارة حلوادث 

االستغال. مواقع  إلى 

جتذر اإلشارة إلى أن هذا البيان جاء يف إطار دينامية 
العامات  مع  التضامنية  الوطنية  احلملة  وفعاليات 
الفاحي  بالقطاع  املرأة  تنظيم  لها  دعا  التي  الزراعيات 
جتاه  واالستغال  والتمييز  للحگرة  ال   »: شعار  حتت 
مــارس   4 يــوم  انطلقت  ،والــتــي  الــزراعــيــات«  الــعــامــات 
بالقطاع  املــرأة  تنظيم  عبر  وقد  مــارس.   13 غاية  إلى 
الفاحي من خال بيانه على عدة مواقف ومطالب منها 

العنف. من  واحلماية  احليف  ورفع  واإلنصاف  التضامن 

: وفاة عامل مسن مراكش / حي املسرية 

األخيرة  أنفاسه  الوطني  اإلنعاش  عمال  أحد  لفظ 

املسيرة  بحي  عمله  مــزاولــة  خــال  سير  حــادث  بسبب 
ما  عاما،   67 العمر  من  يبلغ  املتوفى  العامل  مبراكش. 
مزاوال  عاما  ال  متقاعدا  يكون  أن  يجب  كان  أنه  يعني 

شاقة.  ألعمال 

احلادث يحيلنا على غياب القانون واملراقبة وتبخيس 
والسامة  الصحة  شــروط  غياب  ظل  يف  الناس،  حياة 
يف  عليها  املنصوص  الشغلية  احلقوق  وانعدام  لألجراء 
العمل  ومنظمة  اإلنــســان  حلقوق  الدولية  املــعــاهــدات 

الدولية. 

البحارة غرق  فاجعة   : الجديدة 

فاجعة  خبر  إلكترونية  إخبارية  مواقع  عدة  تداولت 
غرق سبعة بحارة بساحل مدينة اجلديدة يوم األربعاء 
بالصخر  التقليدي  قاربهم  اصطدام  بعد   2022 مارس   9

اجلديدة.  ميناء  ملدخل  احملاذي 

فرع  أصدر  املسؤولة،  احلكومية  اجلهات  صمت  وأمــام 
بيانا  باجلديدة  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
جرى  ما  حقيقة  حول  العام  الرأي  بتنوير  فيه  يطالب 
ملندوبية  الفاجعة  هذه  يف  املسؤولية  حمل  كما  وحدث، 
فوضى،  مــن  القطاع  يعرفه  ملــا  نظرا  البحري  الصيد 
املراكب  ومراقبة  الرخص،  بتسليم  يتعلق  فيما  خصوصا 
التي  للسلطات  املسؤولية  حمل  وكذلك  القطاع،  وتقنن 
أحد  وفاة  البيان  سجل  كما  الضحايا.  إنقاذ  يف  تأخرت 
بسبب  تــويف  لكنه  حيا،  انتشاله  مت  بعدما  الضحايا 

األولية. اإلسعاف  ووسائل  أدوات  وغياب  اإلسعاف  تأخر 

حوالي  قبل  حــدث  مشابه  بآخر  احلــادث  ويذكرنا 
تناوله  الذي  اخلبر  وهو  طانطان،  سواحل  يف  أسبوعن 

النشرة. من  السابق  العدد 
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  مستجدات اوضاع ونضاالت الكادحين

الفالحني  مع  يتضامن  الدميقراطي  الهنج 

القروية والجماهري  الكادحني 

العام  للرأي  بيانا  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  أصدرت 
الكادحن  للفاحن  دعمه  عن  فيه  عبر   2022 مــارس   16 بتاريخ 
السياسات  وتداعيات  اجلفاف  آثار  مواجهة  يف  القروية  واجلماهير 
نهب  عن  املسؤولة  و  الكبار  األراضي  ماكي  خادمة  الطبقة  الفاحية 
التي  السياسة  املائية.هذه  الثروة  واستنزاف  الفاحية  ــي  األراض
بؤس  تعميق  إلى  أدت  والتي  الشكلي  االستقال  منذ  املخزن  فرضها 
املائي  االحتياط  واستنزاف  الكادحن  الفاحن  وتفقير  القروين  

أراضي  على  واالستياء  للخارج  الغذائية  التبعية  وتكريس  للباد 
السالية. واألراضي  الدولة 

عمومية  استثمارات  شكل  يف  سنويا  الدراهم  مايير  ونهب  وهدر 
والشركات  الكبار  األراضــي  ماكو  منها  استفاد  ــروض  وق وإعــانــات 

االستيطان. املتعددة  الفاحية 

الستمرار  استنكارها  عــن  بيانها  يف  الوطنية  الكتابة  وعــبــرت 
املالي  بالدعم  مطالبة  الفاحة  قطاع  يف  املخزنية  االختيارات  نفس 
وتعويضهم  لهم  الكرمي  العيش  لضمان  الكادحن  للفاحن  املباشر 
تسديد  مــن  كليا  وإعــفــاءهــم  اجلــفــاف  عــن  املترتبة  اخلــســائــر  عــن 
للفاحن  الذاتية  التنظيمات  وتقوية  بناء  إلــى  ودعــت  الــديــون، 
الفاحن  نــضــاالت  لــدعــم  الــتــقــدمــيــة  بــالــقــوى  مهيبة  الــكــادحــن 
تكون  شعبية  فاحية  اختيارات  فرض  اجل  من  القروين  وجماهير 
للمغرب  الغذائية  والسيدة  الفعلية  القروية  التنمية  حتقيق  أساس 
الفاحن  وتنظيم  بتعبئة  رهن  شامل.وهذا  زراعي  إصاح  إطار  يف 
وباقي  العاملة  الطبقة  مــع  االستراتيجي  وحتالفهم  الــكــادحــن 
املخزني  النظام  من  التخلص  اجل  من  النضال  يف  الشعبية   الفئات 
وبناء  السائدة  الطبقية  الكتلة  وسيطرة  االمبريالية  والهيمنة 

اشتراكي. بافق  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة 

االحتجاجات الشعبية ضد الغالء

بشكل  سواء  مختلفة  مناطق  يف  الغاء  ضد  االحتجاجات  تتواصل 
نقابات  طرف  من  ومؤطر  منظم  بشكل  أو  املواطنن  طرف  من  عفوي 

املغربية. االجتماعية  اجلبهة  طرف  من  أو  النقل  وسائقي  مهنيي 

باملغرب  الطرقي  النقل  نقابات  تنسيقية  نظمت  اإلطار  هذا  ويف 
ابتداء  ساعة   72 ملدة  وطنيا  إضرابا  النقابية  للمركزيات  التابعة 
ووقفات  ومسيرات  إضرابات  تنظيم  مت  2022.كما  مارس   7 يوم  من 
ألســعــار  املتتالية  ــات  ــاع ــف االرت عــلــى  احــتــجــاجــا  ومحلية  جــهــويــة 
طرف  من  مطالبهم  جتــاه  الصماء  اآلذان  سياسة  وعلي  احملــروقــات 

. مة حلكو ا

الغاء  ضد  وطنيا  يوما  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  نظمت  كما 
مدينة   30 من  أكثر  يف  مــارس   6 األحــد  يوم  العامة  احلريات  وقمع 

. بية مغر

تجيت بين  ساكنة  احتجاجات  اسمترار 

2مارس  يوم  احتجاجاتها  فكيك  بإقليم  جتيت  بني  ساكنة  واصلت 
خدعة  سوى  هو  ما  للحوار  السلطة  دعوة   أن  لها  تبن  بعدما   2022
إلى  عــادت  ما  سرعان  احملتجن.إذ  غضب  وامتصاص  الوقت  لربح 
استدعاء  على  ــدرك  ال جهاز  أقــدم  حيث  املعهود  القمعي  أسلوبها 
يف  شــاركــوا  الــذيــن  واملــواطــنــن  والــشــبــاب  املناضلن  مــن  كبير  عــدد 

والتحريض. بالتجمهر  واتهامهم  االحتجاجات 

وفد  مع  حوار  فتح  مت  مارس   3 يف  أي  لاحتجاج  املوالي  اليوم  ويف 
حول  احمللية  والسلطة  اجلماعي  املجلس  طرف  من  الساكنة  ميثل 
لها.مما  االستجابة  تتم  لم  املطالب  جل  لكن   ، للساكنة  املطلبي  امللف 

لتحقيقها.  والصمود  النضال  من  مزيد  ينتظرها  الساكنة  أن  يعني 

نضاالت  طويلة  ــدة  م ومــنــذ  تــخــوض  الــبــلــدة  ساكنة  أن  ويــذكــر 
اخلدمات  وغــيــاب  والــغــاء  والبطالة  التهميش  ضــد  واحتجاجات 

. مية لعمو ا
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البيضاء مومن/الدار  سيدي  من  شباب  غرق  فاجعة 

شاب   70 من  أكثر  غرق  فاجعة  على  معدودة  أيام  سوى  متض  لم 
نحو  الهجرة  محاولتهم  أثناء  الصحراء  بسواحل  زم  واد  إقليم  من 
العام على فاجعة جديدة  حيث  الرأي  الكناري حتى استفاق  جزر 
34 شاب من سيدي مومن بالدار البيضاء بعد انقاب  غرق حوالي 

ايطاليا. نحو  تونس  سواحل  من  يقلهم  كان  الذي  املركب 

الفاجعة  يف  أنفاسهم  لفضوا  الذين  الشاب  الضحايا  بن  ومن 

عائلته  تشريد  مت  مومن  بسيدي  الغام  بأهل  زرابة  دوار  من  شاب 
يف  السكن  إلى  إثرها  على  اضطرت   ، سنوات   10 عن  يزيد  ما  منذ 
ساكنا  املعنية  اجلهات  حترك  أن  دون  الشارع  يف  باستيكية  خيمة 
بتوفير  والضياع  التشرد  من  أبناءها  وإنقاذ  األسرة  هذه  إليواء 
الشاب  هــذا  دفــع  الــذي  هو  املأسوي  الواقع  لهم.هذا  الئــق  سكن 
صرحت  كما  أسرته  اجل  من  البحر  عرض  يف  بحياته  املغامرة  إلى 
مواقع  يف  رائج  لها  فيديو  يف  بذلك  كوي  سعيدة  السيدة  والدته 

االجتماعي. التواصل 

ملف  »مركز الدايلزي« بخنيفرة

املتابعن  محاكمة  جلسة  بخنيفرة  االبتدائية  احملكمة  أجلت 

 2022 مــارس   24 يــوم  إلــى  الدياليز«  مركز  اختاس   « ملف  يف 
احد  ملف  ضم  بعد  القضية  أطراف  دفاع  ملتمس  على   بناء  وذلك 
امللف  إلى  اعتقال   حالة  يف  تقدميه  جرى  الذي  اجلدد  املوقوفن 

األصلي.

ثاثة  متهما-   11 فيه  يتابع  الدياليز«  »ملف  فــان  لــإشــارة 
عمومية  أمــوال  واختاس  األمانة  خيانة  بتهم  ســراح-  حالة  يف 
وإصابات عن طريق اإلهمال  أمراض  للغير يف  والتسبب  واالحتيال 
غير  وقائع  تتضمن  إقرارات  واستعمال  العلني  باحلياء  واإلخال 

... الصحي  التامن  ملفات  يف  والتاعب  صحيحة 

اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  الكبير  الفضل  ويرجع 
القصور  مرضى  من  ضحاياه  ومساندة  امللف   هذا  وفضح  إثارة  يف 
بالدار  األمـــوال  جــرائــم  محكمة  إلــى  برفعه  واملطالبة  الكلوي 
خلطورته  نظرا  بخنيفرة  االبتدائية  احملكمة  بــدل  البيضاء 

اجلرمية.

بجرسيف يحتجون  املعطلون 

الشغل  يف  احلــق  اجــل  مــن  النضالي  برنامجهم  يف  اســتــمــرارا 
بتهم  حقهم  يف  الــصــادرة  األحــكــام  على  واحتجاجا  والتنظيم 
املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  معطلو  نفذ  التظاهر 
الطعام   عن  بإضراب  مصحوبا  ساعة   24 ملدة  اعتصاما  بجرسيف 
فــرع اجلمعية  مــن  وفــد  قــام  2022.وقـــد  ــارس  م  9 األربــعــاء  يــوم 
اجلمعية  تضامن  عن  للتعبير  لهم  بزيارة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
والتنظيم  الشغل  يف  واملشروعة  العادلة  حقوقهم  اجل  من  معهم 

والتعبير.

املبارش  عىل  نفسه  يحرق  مسك  ابئع  شاب 
الحكرة بسبب 

 2022 16 مــارس  ــاء  ــع ــس األرب أم الــشــاب زكــريــا شــاويــخ  ــويف  ت
التي  البليغة  باحلروق  متأثرا  البيضاء  بالدار  رشد  بن  مبستشفى 
أصيب بها من جراء إضرام النار يف جسده مباشرة عبر صفحته يف 

أسبوعن. حوالي  قبل  الفيسبوك 

واحلكرة  الظلم  إحساسه  إلى  تصريحه  حسب  السبب  ويعود 
يشتغان  شخصن  طرف  من  له  تعرض  الــذي  االعتداء  نتيجة 
البيضاء  بالدار  الهراوين  منطقة  يف  السمك  بيع  بسوق  كسماسرة 
إطــاق  و  ب«الــشــاريــو«̜  السمك  نقل  يف  كمياوم  يشتغل  حيث 
الشيء  عليهما  القبض  إلقاء  بعد  الشرطة  طرف  من  سراحهما 
إلى  باإلضافة  له  االعتبار  رد  وعدم  حقه  يف  ظلما  اعتبره  الذي 
طالب  عندما  الشرطة  مركز  يف  لها  تعرض  التي  املعاملة  ســوء 

املعتدين. ومتابعة  باإلنصاف 
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
منظمة الصحة العاملية تشعر ابلقلق إزاء تفيش التلوث الجديد 

يف جميع أنحاء العامل

انخفاض  مع  حتى  االزديــاد  يف  آخذ  الوبائية  احلــاالت  عدد 
عدد السكان حتى لو بدا أن البعض يعتقد خاف ذلك ، فإن وباء 
كوفيد لم ينته بعد. بل إنه يستأنف ، كما تاحظ منظمة الصحة 
املكتشفة  ٪8 يف احلاالت  املاضي »بزيادة قدرها  العاملية األسبوع 
فان  ماريا  قالت  عنها«.  اإلباغ  مت  حالة  مليون   11 من  أكثر  مع   ،
كيركوف ، خبيرة منظمة الصحة العاملية ، عن أسفها: »هذا على 
الرغم من االنخفاض الكبير يف اختبارات الفحص حول العالم«. 

بالنسبة لها ، هناك عدة عوامل تفسر هذه الزيادة.
 BA.2 تتغذى موجة العدوى إلى حد كبير من املتغير الفرعي
من Omicron ، والذي يحل بالفعل محل شقيق BA.1 يف بعض 
»هي  شك  با   BA.2 أن  على  كيركوف  فان  ماريا  أصّرت  البلدان. 
النوع األكثر عدوى لفيروس SARS-CoV-2 الذي رأيناه حتى 

اآلن«.
رفع القيود واألفكار الكاذبة

يضاف إلى ذلك رفع اإلجراءات الصحية املتخذة ضد كوفيد يف 
كثير من البلدان ، مما يعطي الفيروس »فرصة لانتشار« ، فضًا 
عن التغطية التطعيمية غير الكاملة يف العديد من مناطق العالم.
أخيًرا ، يأسف خبير منظمة الصحة العاملية للمعلومات املضللة 
التي يتم تداولها على مستويات عالية جًدا:   Covid-19 حول 
سيواجهه  بديل  آخر  وأنه  حميد   Omicron أن  البعض  يقول 
العالم ، بخاف الوباء قد انتهى ... »كل هذا يسبب ارتباك كبير 

»مما يفيد الفيروس.

منظمة الصحة العاملية تشعر ابلقلق إزاء تفيش التلوث الجديد 
يف جميع أنحاء العامل

عدد احلاالت الوبائية آخذ يف االزدياد حتى مع انخفاض عدد 
السكان حتى لو بدا أن البعض يعتقد خاف ذلك ، فإن وباء كوفيد 
لم ينته بعد. بل إنه يستأنف ، كما تاحظ منظمة الصحة العاملية 
األسبوع املاضي »بزيادة قدرها ٪8 يف احلاالت املكتشفة ، مع أكثر 
 ، كيركوف  فان  ماريا  قالت  عنها«.  اإلباغ  مت  حالة  مليون   11 من 
خبيرة منظمة الصحة العاملية ، عن أسفها: »هذا على الرغم من 
بالنسبة  العالم«.  حول  الفحص  اختبارات  يف  الكبير  االنخفاض 

لها ، هناك عدة عوامل تفسر هذه الزيادة.
 BA.2 تتغذى موجة العدوى إلى حد كبير من املتغير الفرعي
من Omicron ، والذي يحل بالفعل محل شقيق BA.1 يف بعض 
»هي  شك  با   BA.2 أن  على  كيركوف  فان  ماريا  أصّرت  البلدان. 
النوع األكثر عدوى لفيروس SARS-CoV-2 الذي رأيناه حتى 

اآلن«.
رفع القيود واألفكار الكاذبة

يضاف إلى ذلك رفع اإلجراءات الصحية املتخذة ضد كوفيد يف 
كثير من البلدان ، مما يعطي الفيروس »فرصة لانتشار« ، فضًا 
عن التغطية التطعيمية غير الكاملة يف العديد من مناطق العالم.
أخيًرا ، يأسف خبير منظمة الصحة العاملية للمعلومات املضللة 
التي يتم تداولها على مستويات عالية جًدا:   Covid-19 حول 
سيواجهه  بديل  آخر  وأنه  حميد   Omicron أن  البعض  يقول 
العالم ، بخاف الوباء قد انتهى ... »كل هذا يسبب ارتباك كبير 

»مما يفيد الفيروس.

على السطح ، تتبخر الطبقة السفلية احملتوية على الفيروس 
املناسبة  هذه  يف  القطرة  هذه  يف  موجود  جزيء  يعمل  بسرعة. 

ليحيط بـ Sars-CoV-2 ومينعه من التشبث بخايانا.
كان   ، الوباء  بداية  يف  الكحولي؟  املائي  اجلل  نهاية  هذه  هل 
والسعال  العطس  طريق  عن  ينتقل  التاجي  الفيروس  أن  ُيعتقد 
لكن  املصابة.  األسطح  مامسة  طريق  عن  شيء  كل  قبل  ولكن   ،
تدريجًيا اكتشف اخلبراء أن هذا االنتقال يتم بشكل أساسي من 
خال الهباء اجلوي الذي ينتجه الشخص املصاب عند التحدث أو 
حتى التنفس. وأن التامس مع األسطح امللوثة بالفيروس ال ميثل 
خطورة كبيرة لإصابة بالعدوى. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات 
أن الفيروس ميكن أن يظل سليمًا على األسطح لعدة أيام: حتى 28 
يوًما على األسطح امللساء مثل شاشات الهاتف احملمول! ولكن على 
الرغم من هذه املقاومة ، لم يتم العثور على أي حالة إصابة يكون 
فيها الطريق الوحيد احملتمل النتقال العدوى هو سطح ملوث. إذن 
كيف يكون الفيروس ، الذي ميكن أن يظل سليمًا أليام على مقبض 
االنتقال  طريقة  عبر  معدي  غير   ، آخر  أملس  سطح  أي  أو  الباب 

هذه؟ ستكون اإلجابة مخفية يف أغشيتنا املخاطية!
mucin القوى الخفية لـ

 ACS مجلة  يف   2022 فبراير   14 يف  ُنشرت  لــدراســة  وفًقا 
Central Science من قبل باحثن من جامعة يوتا )الواليات 
املتحدة( ، فإن فيروس كورونا العالق على السطح سيفقد قابليته 
يتم   .mucin  ، األوســاط  يف  املوجود  البروتن  بسبب  لانتقال 
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        تطورات الحالة الوبائية بالعالم
دوره  وسيكون  لدينا  املخاطية  األغشية  من  البروتن  هذا  إنتاج 
الرئيسي هو احلفاظ على رطوبة هذه املناطق من اجلسم. »ولكن 
قوة  أيًضا  لديه  امليوسن  فإن   ، تشحيم  مادة  كونه  إلى  باإلضافة 
بأسطحها  يلتصق  فهو   ، األمـــراض  مسببات  بعض  ضد  خفية 
، وبالتالي يقلل من خطر العدوى«  ومينعها من التشبث بخايانا 

، كما كشفت جيسيكا كرامر ، مؤلفة الدراسة.
خارج  تعمل  عندما  حماية  أكثر  العظمى  القوة  هذه  وستكون 
أجسامنا: »عندما نسعل أو نعطس ، يتم طرد الفيروس يف قطرات 
حيث يكون محاًطا بجزيئات أخرى موجودة يف اجلهاز التنفسي ، 

مبا يف ذلك امليوسن ، كما توضح. ستلتصق هذه القطرات باألسطح 
العناصر  ويجمع   ، املــاء  يتبخر  ســوف  بسرعة:  ستجف  حيث   ،
املوجودة داخل القطرة مًعا. وبالتالي سيزداد تركيز امليوسن حول 

الفيروس التاجي ، مما يحيط بالفيروس بشكل أكبر.
ثم  أيدينا  يف  الفيروس  وانتهى  السطح  ملسنا  لو  حتى  »لذلك 
ألن   ، بخايانا  التمسك  على  قــادًرا  يكون  فلن   ، أنفنا  أو  فمنا  يف 
بروتينات سبايك )التي يستخدمها الفيروس للتشبث بخايانا( 

اخلايا( ، وبالتالي لن يكون هناك عدوى.

 ، Omicron BA.2 كوفيد: منظمة الصحة العاملية تحذر من
»نحن يف منتصف الوابء ، مل ينته بعد«

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العاملية إن جائحة كوفيد 
19- لم ينته بعد. و يف آخر حتديث وبائي أسبوعي ، أفادت منظمة 
الصحة العاملية أن عدد اإلصابات اجلديدة املبلغ عنها دولًيا ارتفع 
بنسبة ٪8 بن األسبوع األول والثاني من مارس ، بينما لم يتوقفوا 

منذ نهاية يناير.
يف  »نحن  صحفي:  مؤمتر  ــال  خ هــاريــس  مــارجــريــت  وقــالــت 
منتصف الوباء« ، مضيفة أن األمر »لم ينته بعد«. وأضافت ماريا 
فان كيركوف ، خبيرة منظمة الصحة العاملية ، يف مؤمتر صحفي 
أمس: »خال األسبوع املاضي ، شهدنا زيادة بنسبة ٪8 يف احلاالت 
مليون   11 من  بأكثر  العاملية  الصحة  منظمة  إباغ  مع   ، املكتشفة 
على  الفحوصات  يف  الكبير  االنخفاض  من  الرغم  على   ، حالة 

مستوى العالم«.
ارتفاًعا  تواجه  اآلسيوية  الــدول  من  العديد  إن  القول  يجب 
 ، املثال  سبيل  على   ، اجلنوبية  كوريا  اجلديدة.  احلاالت  عدد  يف 
16 مارس.  600000 حالة جديدة يوم األربعاء  سجلت أكثر من 

رقم لم يتم الوصول إليه من قبل منذ بداية الوباء.
عدد  يف  االنفجار  فــإن   ، يناير  يف  فرنسا  يف  حــدث  كما  لكن 
موجة  خضم  يف  الوفيات.  زيادة  مع  بالضرورة  يتوافق  ال  احلاالت 
تقاوم   ، امللقحن  السكان  من  كبير  عدد  وجود  ومع   Omicron

كوريا اجلنوبية هذه املوجة املفاجئة بشكل جيد.
هونغ كونغ املغمورة

األخيرة  األيام  يف  الصن.   ، كونغ  هونغ  يف  متاًما  مختلف  وضع 
ظهور  منذ  آخر.  مكان  أي  من  فتًكا  أكثر  مبوجة  املدينة  غرقت   ،
متغير Omicron يف بداية العام ، سجلت املدينة التي يبلغ عدد 
 4600 حالة مقابل  مليون  من  يقرب  ما  نسمة  مليون   4.4 سكانها 

حالة وفاة.
كوجن  هــوجن  يف  ــام  اإلع ووسائل  الصحية  السلطات  أن  حتى 
من   ، للباحثن  وفًقا  املدينة.  يف  التوابيت  يف  نقص  عن  تتحدث 
املؤكد أن عدد ضحايا التلوث أعلى بكثير من األرقام الرسمية وأن 

ما يقرب من نصف السكان قد أصيبوا بالفعل.
عمليات اإلغاق يف الصن

يف الصن ، وحتى لو أبلغت األرقام الرسمية عن بضعة آالف من 
عدة  حصر  املاضي  األسبوع  احلكومة  قررت   ، اجلديدة  احلاالت 
مجاورة  مدينة  وهي   ،  Shenzen حالة  هي  هذه  كبيرة.  مدن 
17 مليون  لهونغ كونغ ، والتي قررت حصر سكانها البالغ عددهم 
نسمة بسبب تفشي حاالت Omicron يف أحياء الطبقة العاملة 

وتلك املرتبطة اقتصادًيا بهوجن كوجن.
BA.2 ال تساعد يف األمور

متغير  ــدة؟  ــدي اجل املــوجــة  ــذه  ه تفسير  ميكن  إذن  فكيف 
Omicron الذي انتقل تدريجيًا من الغرب إلى آسيا يف األسابيع 
فان  أصر   .BA.2 الفرعي  املتغير  وصول  مع  أيًضا  ولكن  األخيرة 
SARS- هو النوع األكثر عدوى لفيروس BA.2« كيركوف على أن

CoV-2 الذي رأيناه حتى اآلن«.

البلدان  بعض  يف  اآلن  حتى  مثالية  ليست  التطعيم  تغطية 
 ، اجلديدة  احلــاالت  عدد  تزايد  مع  أقــوى  واخلــوف   ، اآلسيوية 

وهونغ كونغ هي بالفعل املثال التوضيحي.



8صوت العمال والكادحين 
العدد :  53   

 السبت   19  مارس   2022 

محور الحريات وحقوق اإلنسان
اسمترار حصار الهنج الدميقراطي ومضايقة 

مناضليه/ته 
استدعت الشرطة القضائية مبدينة سطات الرفيق ابراهيم النافعي 
الدميقراطي  النهج  لشبيبة  الوطني  والكاتب  الوطنية  الكتابة  عضو 
يف  مللصق  تعميمه  خلفية  على  إليه  لاستماع   2022 مارس   8 بتاريخ 

حسابه يف الفيسبوك يدعو إلى مقاطعة احملروقات.

مناضل  سباع  الباسط  عبد  الرفيق  الصويرة  شرطة  استدعت  كما 
النهج الدميقراطي بسيد املختار دون حتديد سبب االستدعاء.

تأتي هذه االستدعاءات يف سياق احلصار املخزني املمنهج واملتواصل 
يف  اخلامس  الوطني  مؤمتره  عقد  من  حرمانه  من  الدميقراطي  للنهج 
القاعات العمومية وحرمان فروعه من وصوالت إيداع امللفات القانونية 

وحرمانه من استعمال القاعات العمومية.

اعتقاالت ومحاكمات يف حق األساتذة 
املفروض علهيم التعاقد

أصدرت احملكمة بالرباط يوم اخلميس 10 مارس 2022 حكمها ضد 
نزهة  األستاذة  بإدانة  يقضي  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة 
مجدي بثاثة أشهر حبسا نافذا وشهرين موقوفة التنفيذ يف حق 19 
أستاذا ضمن الفوج األول.كما حكمت على 25 أستاذا من الفوجن الثاني 

والثالث  يف نفس اليوم بشهرين موقوفة التنفيذ.

وتأتي هذه االعتقاالت واحملاكمات على اثر النضاالت التي تخوضها 

اجل  من  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية 
إدماجهم يف الوظيفة العمومية.

اجل  من  األساتذة  ملعركة  ودعما  اجلائرة  األحكام  هذه  على  وكرد 
الدميقراطي خوض  للتعليم/التوجه  الوطنية  اإلدماج قررت اجلامعة 
إضراب عن العمل يومي 17 و18 مارس اجلاري مصحوبا بوقفات أمام 
اإلضراب   هذا  دعمت  وقد  الوطنية.  التربية  وزارة  اكادمييات  مقرات 
ووعــدة   التعاقد  عليهم  املــفــروض  لاساتذة  الوطنية  التنسيقية 

تنسيقات نقابية جهوية ومحلية.

التضامن مع املناضلة مرمي القرابطي
سبق للنشرة أن تناولت يف أعداد سابقة ملف املناضلة األستاذة مرمي 
القرابطي عضو فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان باملنارة مبراكش 
واجلامعة الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي. ويتعلق األمر بشكاية 
القاضي عياض  التاهيلية  للثانوية  السابق  املدير  كيدية رفعها ضدها 
اجلنسي  للتحرش  فضحها  خلفية  على  سنتن  حوالي  منذ  مبراكش 
وإسكاتها  إرهابها  بهدف  املؤسسة  موظفات  إحدى  على  مارسه  الذي 

ومنعها من ممارسة مهامها احلقوقية والنقابية .

وقد مثلت الرفيقة مرمي مرة أخرى أمام النيابة احملكمة االبتدائية 
يوم 7 مارس 2022.

ويف إطار التضامن معها اصدر فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
ومــؤازرة  مساندة  على  فيه  أكد    2022 مارس   6 بتاريخ  بيانا  باملنارة 
ملتابعتها  الفوري  بالوقف  ومطالبا  ببراءتها  متشبثا  مرمي  الرفيقة 
حقوق  عن  واملدافعن  املدافعات  حماية  بــضــرورة  مطلبه  ومــجــددا 
وحتصينهم/ اجلنسي  التحرش  عن  واملبلغن/ات  والشهود  اإلنسان 
والتشهير  السلطة  استعمال  يف  الشطط  وأساليب  الضغوطات  ضد  هن 

والتشويه املتعمد الذي يطالهن/هم عن البوح باحلقيقة.

ملف املعتقل السيايس السابق عبد املجيد 
موفتاح

اصدر املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق االنسان باغا بتاريخ 
5 مارس 2022 يخبر فيه الرأي العام انه عقد لقاءا مع املجلس الوطني 
على  املجلس  تأكيد  عن  أسفر  باألمر  املعني  بحضور  اإلنسان  حلقوق 
التسوية الكاملة لوضعية السيد عبد املجيد موفتاح يف متم شهر مارس 

احلالي.

ويذكر أن السيد عبد املجيد موفتاح هو معتقل سياسي سابق ضمن 
مجموعة مراكش .قضى يف سجن اسفي 7 سنوات1984. لم تتم تسوية 
ملفه بعد إحالته على املعاش منذ 10 سنوات مما دفعه إلى خوض عدة 
اعتصامه  آخرها  كان  ومحليا  وجهويا  وطنيا  واعتصامات  احتجاجات 

أمام مقر املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

الحكم عىل املناضل محمد لشخم بسنتني حبسا انفذا

الناشط  حق  يف  حكمها  بتارجيست  االبتدائية  احملكمة  أصــدرت 
احلسيمة  بإقليم  باساكن  تــارواق  مبنطقة  االحتجاجية  احلركة  يف 
الريف،  حراك  نشطاء  ابرز  احد  لشخم  صاح  شقيق  لشخم  محمد 
يقضي بحبسه سنتن نافذة بتهم إهانة موظف عمومي واملساهمة يف 

مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح.

ويعود اعتقاله إلى شهر فبراير 2022 على خلفية نشاطه يف احلركة 
للسلطة  واملنتقدة  عنها  يعبر  التي  ومواقفه  املنطقة  يف  االحتجاجية 

ولسياسة التهميش واإلقصاء التي تتعرض لها املنطقة.


