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أرواحنا مثن أرابحهم
املوت  املؤكد،أن  حكم  يف  أصبح  لقد 
العامالت  الذي يالحق عددا هاما من 
محتوما.بل  ــدرا  قـ والــعــمــال،لــيــس 
ــرار  االص سبق  مــع  العمد  القتل  هــو 
االستغالل  شروط  أن  والترصد.ذلك 
العمل  ــوة  ق بسلب  تكتفي  تعد  لــم 
غالء  رخيصة،مقابل  أثمنة  مقابل  
تتجاوز  الكرمي.انها  العيش  شــروط 

العامالت  بـــأرواح  ذلــك،بــالــتــفــريــط 
البيوت  من  اخلروج  من  والعمال،بدءا 
أو األكواخ العالقة بأحزمة الفقر على 
أو  الصناعية  األحياء  يف  املدن  هامش 
بجوار  البالستيكية  البيوت  حتــت 
وحـــدات  او  ــة  ــي ــالح ــف ال ــات  ــع ــي ــض ال

الغذائية. الصناعات 

لهذه  متكررة  احــتــراق  نشهد  ألــم 
أو  مــنــطــقــة  ــن  مـ أكـــثـــر  يف  الــبــيــوت 
بركوب  املخاطرة  الى  مناسبة؟ومنها 
ــروط  ــاقـــالت تــفــتــقــد ألبـــســـط شـ نـ
قاتلة  حـــوادث  نشهد  الــســالمــة،ألــم 
لــعــامــالت زراعــيــات وعــمــال أزهــقــت 
الــعــمــل  ــى  الـ ــق  ــري ــط ال ــم يف  ــهـ أرواحـ
سكناهم  ــز  ــراك م الـــى  ــودة  ــع ال يف  أو 
يف  أو  الــلــوكــوس  ــرب  ــغ ال منطقة  يف 
ايت  أشتوكة  أكادير  ضواحي  اجلنوب 

باها...؟

النقل،  مركبات  على  منوت  ال  قد 
باالنهيار،لكن  املهددة  البيوت  أويف 
والعمال  العامالت  متــوت  أن  يحدث 
السرية/ االنتاجية  الوحداث  وسط 

وحدات  يف  أو  القانونية،  غير  املهربة 
»القانوني«جراء  الوجود  ذات  انتاج 
بشع  استغالل  الشغل،جراء  أمــراض 
لتصبح  عروقنا  مــن  الــدمــاء  ميتص 
آليات  حترك  حديدية  أسالكا  مجرد 

االستغالل.

لــــقــــد تــــــكــــــررت املــــــآســــــي يف 
ــوا دخـــول  ــاح ــب ــت ــا اس ــدم ــع ــدي،ب ــل ب

ــارات املــفــتــرى  ــمـ ــثـ ــتـ لـــوبـــيـــات االسـ
الشغل. مناصب  خلق  عليها،بدعوى 
ــات الــوظــيــفــة  ــاع ــط ــوا ق ــك ــك ــد ف ــق ل
الــعــمــومــيــة،فــارتــهــنــوا لــالســتــعــمــار 
ــق الــصــنــاعــيــة  ــاطـ ــنـ اجلـــديـــد واملـ
ويتمتعوا  ويقتلوا  لينهبوا  احلــرة 
يف  العقاب  مــن  واالفـــالت  باحلماية 
اجلرائم  يف  كما  االقتصادية  اجلرائم 

سية. لسيا ا

املناسبة  التاريخية  الفرص  انها 
العمالي  التضامن  واجب  الستنهاض 
تستتبع  التي  الكارثة  تعم  أن  قبل 
النهوض  اجلائحة.واجب  تخلفه  ما 
االســتــغــالل،  ضــد  الــنــضــال  وتعميم 
والعمالية  النضالية  الوحدة  وفرض 
الكادحات  انخراط  والنقابية.واجب 
ــب مع  ــن الـــى ج والـــكـــادحـــن جــنــبــا 
ــة  ــاع ــن ــص ــال ل ــ ــم ــ ــع ــ ــالت وال ــ ــام ــ ــع ــ ال
النضال  أدوات  بامتالك  املستقبل 
عمالية  ــة  ــرك وح نــقــابــة  الــطــبــقــي، 
املعبر  املــســتــقــل  ــزب  ــة،واحل ــل ــاض ــن م
العاملة  الطبقة  قضايا  عن  السياسي 
شعبنا.  جماهير  كادحي  من  والفقراء 
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 فاجعة طنجة جرمية يف حق الطبقة العاملة يتحمل 
مسؤوليهتا النظام املخزين والباطروان املتوحشة

فاجعة  أول  ليست  إنها  وصعقا.  غرقا  ماتوا  ولكن  بكورونا  ميوتوا  لم 
تلم بالطبقة العاملة املغربية ما دام يف املغرب فساد مستشري و ُمأسس 

ومحمي.

 يف 26 أبريل 2008 استشهد 56 عامال يف حادث حريق نشب يف مصنع 
للمفروشات )روزامور( باملنطقة الصناعية ليساسفة بالدار البيضاء. ويف 

للفراولة  ضيعة  يف  زراعيات  عامالت   8 ثمان  ،استشهدت   2019 أبريل   3
انقالب حافلة كانت تقلهن مكدسات فوق  مبوالي بوسلهام بسبب حادث 
املسموح به. و يوم االثنن 8 فبراير 2021، و بينما كانت عامالت وعمال 
إحدى  القبو،كانت  داخــل  املــوت  يواجهن  القانوني  غير  طنجة  معمل 
العامالت الزراعيات ب »انشادن بشتوكة آيت باها« قد استسلمت للموت 

و الشهادة حتت آلة للتلفيف يف إحدى الضيعات الفالحية االستعبادية.

 ،2021 فبراير   8 االثنن  يــوم  طنجة  فاجعة  يف  املباشر  السبب  إن 
الفساد  املخزنية،وإمنا  املياه،كما تروج اآللة اإلعالمية  ليس فقط تسرب 
مع  بالتواطؤ  مسؤولوها  يسمح  التي  الدولة  دواليب  داخــل  املستشري 
الرأسمال املتوحش الذي ال يهمه إال الربح ولوعلى حساب أرواح العامالت 
بتوظيف  هاته  جرميتها  تبرير  يف  املغربية  الدولة  ذهبت  قد  و  والعمال. 
أن  بالقول  واملخزن  للبرجوازية  املنحازة  اإلعالمية  و  التحليلية  أبواقها 
)إيناس(̨  سكني  حي  داخل  املتواجد  املعمل  هو  و  ذلك  سري.كيف  املصنع 
ويشغل أكثر من 130 عاملة وعامل ̨  يشتغلون بالتناوب على مدار 24/24 
ويتم  عامل/ة   40 تضم  منها  ــدة  واح كل  مجموعات  على  مــوزعــن/ات 
نقلهم/ن على منت وسائل نقل تظل مرابطة أمام مدخل الفيال التي يوجد 

يف قبوها حتت - أرضى املصنع - املقبرة؟

إذن و باإلضافة لهشاشة وضعف البنيات التحتية،و ذلك حديث آخر، 
و تتعلق  الفاجعة  السكوت على جتاوزات سبقت وقوع  أمام جرمية  فنحن 
بأزيد من 15 مادة من مدونة الشغل مت خرقها، إذ يف غياب اللجان  املختلطة 
للمراقبة و املكونة من السلطة احمللية )القسم االقتصادي و االجتماعي ب 
الباطرونا ،فإن هذا  العمال و مثلي  و املصالح الصحية و مثلي  العمالة( 
املصنع الذي يشتغل بنظام الوساطة لدى إحدى الشركات االستيطانية 
ال يدفع لعامالته و عماله إال 1300 درهم شهريا̨  وبدون عقود عمل̨ ما 
يعني عدم التصريح بهم/ن لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 
الشركة منخفضة بسبب تنصلها  وهكذا فإن كلفة اإلنتاج بالنسبة لهذه 
من االلتزامات االجتماعية طبقا ملا تنص عليه مواد مدونة الشغل على 

عالتها..

من هنا فإن املسؤولية اجلنائية ثابتة يف حق السلطات احمللية والترابية 
والصحية والباطرون طبعا ، فانضافت لها عملية الدفن بشكل متسرع و يف 
الفرصة  فوتت  قد  القضائية  السلطة  تكون  إجراء  وبهكذا   ، الظالم  جنح 
دعاوى  رفع  إمكانية  أجل  من  التقريروالتشريح  ملسك  احلقوق  ذوي  على 
بعدم  وااللتزام  الضرر  وجبر  والعقاب  اجلزاء  وترتيب  باجلناة  قضائية 
العامالت  أرواح  الرأسمالين الذين يسترخصون  التكرار لهم ولغيرهم من 

والعمال أمام األرباح. 

ما العمل إذن والحالة هاته ؟

ال بديل أمام الطبقة العاملة و احلركة النقابية واحلقوقية إال تنظيم 
التصدي و تسطير برامج نضالية واسعة )ليس طنجة فقط( من أجل فضح 
العاملة  اليد  حق  يف  اخلطيرة  وجتاوزاتها  االستيطان  املتعددة  الشركات 
املسلوبة احلقوق، و فضح صمت املسؤولن احمللين و اإلقليمين و املركزين 
من  حرمانها  و  العاملة  الطبقة  مصالح  ضد  تواطئهم  بسبب  فقط  ،ليس 
أدوات الدفاع عن نفسها، و لكن كذلك بسبب انحيازهم املكشوف للرأسمال 
األجنبي ̨ ألن مثل معمل طنجة يوجد العديد منه يف إطار القطاع غير 
املهيكل. فحسب تقرير لالحتاد العام ملقاوالت املغرب ،فإن ٪50 من مقاوالت 
اجللد و النسيج يف املغرب غير مصرح بها، فيما يقول تقرير أصدره بنك 
املغرب يف نهاية 2020، فإن قطاع النسيج غير املهيكل يساهم ب ٪30 يف ال 
PIB ناجت داخلي خام و يضم ٪80 من اليد العاملة، و هذا طبعا يؤثر على 
العمل  يف  كبيرا  اختالل  يحدث  و  الصغرى  و  املتوسطة  املقاولة  تنافسية 

ومداخيل اخلزينة و بالتالي استدامة الهشاشة و التبعية. 

تأسيس  إال  والكادحن  املغربية  العاملة  الطبقة  أمام  بديل  فال  لهذا 
وبناء أداتهم السياسية والنقابية من أجل التأسيس لتغيير ثوري شعبي 

دميقراطي ووطني ذي أفق اشتراكي. 
عزاؤان واحد يف هشداء و هشيدات الكرامة ولقمة العيش.. 

والنرص للطبقة العاملة.

عمال وعامالت القطاع الزراعي:

اسمترار االستغالل وتصاعد وثرية الطرد والتوقيفات واغالق 
الوحدات االنتاجية :منطقة سوس منوذجا

البشع،نتيجة  لالستغالل  الزراعي  بالقطاع  العاملة  الطبقة  تتعرض 
مؤسسات  بعض  ،وتواطؤ  االستغاللية  الباطرونا  وجشع  الرأسمال  تغول 
ظل  يف  كبير  بشكل  تصاعد  ،الذي  االستغالل  نزيف  استمرار  يف  الدولة 
جائحة كورونا، التي كانت فرصة وهدية من ذهب للباطرونا التي استغلتها 
اقدمت  التي  واالجــراءات  التشريعات  كل  من  استغالل،واستفادت  احسن 
وطرد  وتسريح  االنتاجية  الوحدات  باغالق  ،لتقوم  املخزن  دولة  عليها 
باب  واغالق  النقابين  بطرد  النقابي  العمل  ومحاربة  والعامالت  العمال 
منطقة  باعتبارها   – سوس  منطقة  عرفت  فقد  االطار  هذا  احلــوار.ويف 
فالحية تتركز فيها الشركات الفالحية الكبرى- هجوما كبيرا على حقوق 
الطبقة العاملة يف القطاع الزراعي وقطاع البناء والسياحة....ومن خالل 

تتبعنا ألوضاع ونضاالت و احتجاجات الطبقة العاملة نسجل مايلي :

فلور  روزا  شركة  وعــمــال  عــامــالت  اعتصام  اســتــمــرار   •  
لصاحبها حسن الدرهم مند ماي 2019.

الفرنسية  صوبروفيل  شركة  عامالت  معتصم  استمرار   •  
االثنن  يوم  الشركة  هده  اقدام  له  انضاف  والذي   ،  2020 نونبر   10 مند 

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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االطر   أشباه  و  االطــر  من   74 حوالي  وطــرد  فصل  على   2021 فبراير    8
وعدم   ، مكتوب  بشكل  سائقون.....(  الفرق  رؤســاء  التقنين  ــن  )االداري
تسوية اجورهم الكثر من 7 أشهر، ودخلوهم يف اشكال احتجاجية امام مقر 

الشركة .

•  استمرار اعتصام عاملن زراعين امام شركة أزيرا AZURA مند   
اخلاص  االمــن  حــراس  طرف  من  ليلي  لهجوم  اشهر،وتعرضهما   3 حوالي 
محتويات  كل  على  واالستالء   2021 يناير   30 السبت  ليلة  الشركة  لهذه 
شكابة  وضعا  وقد  الشركة  باب  عن  وابعادهما  وتهديدهما  معتصمهما 

للنيابة العامة يف االمر.

•  استمرار اعتصام اعضاء املكتب النقابي لشركة صواص املطرودين   
من العمل .

للجامعة  تابع  نقابي  ملكتب  تنتميان  نقابيتن  عاملتن  دخول    •  
الوطنية للقطاع الفالحي يف اعتصام امام تعاونية كومابرميبانشادن .

•  وفاة عاملة يوم االثنن 8 فبراير 2021  بتعاونية كومابرمي على   
اثر حادثة شغل ميتة أثناء قيامها بعملها. 

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

مستحقات CNSS وعدم احالة عامالت مسنات على التقاعد.

احمر  تارودانت«بدوار  حوامض  شركة«  عمال  معاناة  استمرار    •  
صاحبة  وتهرب  باجورهم  توصلهم  عدم  خالل  من  لكاللشةباوالدتامية 
مت  مبوجبه  الذي  التحمالت  بدفتر  التزامها  وعدم  احلوارات  من  الشركة 

تفويت ضيعة SODEA1804لهذه«املستثمرة«

•  استمرار معاناة عمال وعامالت شركة PEPER WORD املعروفة   
العام  الكاتب  نائب  بطرد  النقابي  العمل  محاربة  خالل  من  بالفلسطيني 
للمكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية ق ف وعدم احترام قانون الشغل

•  تصاعد هجوم شركة مختبر PALMAGRO MAROC باشتوكة   
من  املستنبت  او  املختبر  يف  سواء  والعامالت  املستخدمات  على  باها  أيت 
وتوجيه  االستماع  محاضر  وفتح  النقابي  العمل  على  التضييق  خــالل 
لقاءات  النقابي لعقد  املكتب  والطرد وعدم االستجابة لطلبات  االنذارات 

حوارية لدراسة ملفات مطلبية.

•  استمرار الهجوم على حقوق عمال شركة الوالف للبناء بأكادير   

ماسة  ســوس  بجهة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  قامت  وقــد 
ملواجهة  احتجاجية  اشكال  عدة  بتنظيم  االقليمية  فروعها  مع  بتنسيق 

هذا النزيف،نذكر من ذلك :

 2021 يناير   17 االحد  يوم  بأيتاعميرة  صحفية  ندوة  تنظيم    •  
لتسليط الضوء على معاناة الطبقة العاملة يف القطاع الزراعي

امام باشوية أيت اعميرة يوم االحد  •  تنظيم وقفة احتجاجية   
07 فبراير 2021 تلتها مسيرة احتجاجية يف اجتاه معتصم شركة روزا فلور 

•  عقد لقاءات على مستوى عمالة اشتوكة ايت باها إليجاد حلول   
والسلطات  النقابات واالدارة  حضرته  ملشاكل عمال  وعامالت صوبروفيل 

دون التوصل ألي نتيجة .

وعلى سبيل اخلتم فإنه على ما يبدو يف االفق ان اوضاع العمال والعامالت 
ستزداد تدهورا ،يف ظل الهجوم املنظم للباطرونا برعاية وتوجيه وحماية 

نقابي  رد  وغياب  العاملة  الطبقة  تشتت  ظل  يف  و  املخزنية  السلطات  من 
حازم وتصعيدي.

*زاكورة
»ايت  الساللية  اجلماعة  ينتمون  وعمال  شباب  من  مجموعة  نظم   -
للمطالبة  احتجاجية  وقفة  زاكــورة  بإقليم  تانسيفت  بجماعة  سمكان« 
بحقهم يف الشغل بعدما قامت إدارة الشركة بطردهم حتت مبرر »الضائقة 
املنطقة   ملعادن  املستغلة  الشركة  هذه  فيه  حتقق  الذي  الوقت  يف  املالية«̨ 
أرباحا طائلة دون أن ينعكس ذلك على حتسن ظروف عمل وعيش العمال 

وغياب  التهميش  من  تعاني  التي  املنطقة  لساكنة  االجتماعية  واألوضاع 
االجتماعية  اخلدمات  وضعف  الشغل  لفرص  احملدثة  التنموية  املشاريع 

والبنيات التحتية.

* العرائش
بيانا  بالعرائش  الكنفدرالي  املجلس  اصدر   2021 فبراير   11 بتاريخ       
التسلط  جراء  من  بالعرائش  »الكرامي«  مطحنة  عمال/ات  معاناة  حول 
ومساعديهم  املطحنة  أصحاب  طرف  من  القانون  تطبيق  وعدم  والظلم 
إلى  السلطات احمللية وعدم استجابتها لفتح حتقيق واالستماع  والمباالة 
العمال/ات رغم تنظيم االحتاد احمللي الكونفدرالي  لوقفتن احتجاجيتن 

بتاريخ 28/01/2021 و 04/02/2021.

2021 من باب  17 فبراير  وقد قرر املجلس تنظيم مسيرة يوم األربعاء 
املطحنة يف اجتاه عمالة العرائش.

*بوجنيبة اقلمي خريبكة
كل  يف  نقابيا  املؤطرة  بوجنيبة̨  جلماعة  اجلماعية  الشغيلة  تزال  ال 
واملنظمة  للشغل  الدميقراطية  والكونفدرالية  للشغل  املغربي  االحتاد  من 
الدميقراطية للشغل̨ مستمرة يف اعتصامها املفتوح مبقر اجلماعة منذ فاحت 
دجنبر 2020 احتجاجا على األوضاع املزرية التي تعاني منه وعلى جبروت 
اجلماعة  لرئيس  السافرة  واخلروقات  اجلماعية˛  املصالح  مدير  وتعسفات 
على  وتستره  واملشروعة  العادلة  مطالبها  جتاه  األذان  صم  سياسة  ونهجه 
اخلروقات  هذه  عن  املسؤولة  للجهات  املريب  والسكوت  األشباح˛  املوظفن 

وعدم التدخل لوقفها وإنصاف العمال وموظفي اجلماعة.

اجلمعية  فــرع  قــام  اجلماعة   وموظفي  عمال  مع  التضامن  إطــار  ويف 
املغربية حلقوق اإلنسان بخريبكة بأربع زيارات ملعتصمهم.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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الطرد واالعتداء عىل العامالت والعمال بحماية من سلطات 
اشتوكة ايت ابها

يوم  زوال  بعد  باها  ايت  اشتوكة  باقليم  اعميرة  ايت  سلطات  أقدمت 
العمل  من  املطرودة  ع(  )س.  العاملة  منع  على   2021 فبراير   16 الثالثاء 
قامت  التي   PALMAGRO MAROC شركة  امــام  االعتصام  من  تعسفيا 
نتيجة  العمل  يف  الختناق  تعرضت  بعدما  املاضي  االسبوع  نهاية  بطردها 

نقلتها  حيث  للمستنبت  البالستيكية  البيوت  وتنظيف  بصباغة  تكليفها 
ضد  وادويــة  طبية  شهادة  لتمنح  بيوكرى  مستشفى  الى  االسعاف  سيارة 
وعند  التنفسي  اجلهاز  امراض  يف  اختصاصي  الى  وتوجيهها  احلساسية 

عودتها للعمل يتم طردها بشكل تعسفي.

الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  التابع  النقابي  املكتب  ان  ويذكر 
مشاكل  عدة  الى  اضافة  املشكل  هذا  يتابعان  للجامعة  االقليمي  واملكتب 
احلقوق  على  والهجوم  التصعيد  اخــتــارت  التي  الشركة  هــذه  تعرفها 
النقابية برفض االستجابة ملطلب احلوار  حيث  والتضييق على احلريات 
مصالح  لــدى  وضــع  واحــد  منها  استجابة  دون  طلبات  ثالث  توجيه  مت 

مديرية التشغيل ببيوكرى .

واليوم يتأكد بامللموس ما تقوم به السلطات احمللية من حماية وحتيز 
وترهيب  تخويف  خالل  من  التعبيرواالحتجاج  يف  احلق  ومنع  للباطرونا  

العامالت والعمال.

اخبار  وصلتنا  والنصف،  التاسعة  يف  اليوم  نفس  ليلة  مفاجئ  وبشكل 
مؤكدة من معتصم عمال وأطر شركة صوبروفيل ببيوكرى اشتوكة ايت باها 
املعتصمن داخل محطة التلفيف تفيد تعرضهم لهجوم من طرف بلطجية 
مصحوبن بالكالب، مت استقدامهم لفك املعتصم واخراج املعتصمن بالقوة 
يف  االرض  طريحة  وهي  للتعنيف  املستخدمات  احدى  تعرض  تأكيد  ومت 

الوقت الذي يتوافد فيه باقي العمال واملستخدمن على املعتصم.

حماية  يف  مسؤولياتها  حتمل  واحمللية  االمنية  السلطات  على  لذلك 
والتجاوزات  االعــتــداءات  كل  من  واملستخدمات  واملستخدمن  العمال 

السرية منها والعلنية.

*مراكش

بالغا  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  املنارة/مراكش  فرع  اصــدر 
العقاري«  الغالي  2021 يتضامن فيه مع عمال »مشروع  9 فبرياير  بتاريخ 
بالضحى̨   ويستنكر حرمانهم من مستحقاتهم األجرية )عن شهري دجنبر 
2020 ويناير  2021( مطالبا الشركة صاحبة املشروع بصرفها دون متاطل 

متس  التي  االجتماعية  االختالالت  كل  تبعات  حتميلها  مع  تسويف  أو 
وزارة  وخاصة  املختصة  اجلهات  وبتدخل  البالغ˛   حسب  وأسرهم  العمال 

التشغيل والسلطة احمللية لتسوية املشكل.

*وجدة

دخل عمال شركة »موبيليس ديف« للنقل احلضري بوجدة ̨ املنضوين 
حتت لواء االحتاد املغربي للشغل ˛  املطرودين من العمل يف اعتصام مفتوح 
 04 اخلميس  يوم  صباح  من  ابتداء  بوجدة  احلضرية  اجلماعة  مقر  أمام 
الشركة  إدارة  لدى  حقيقية  إرادة  أية  غياب  على  احتجاجا   2021 فبراير 
التدخل  عن  املسؤولة  اجلهات  وتخاذل  وصمت  املفتعل  ملفهم  ملعاجلة 

للضغط على إدارة الشركة لالستجابة ملطالب العمال.

ميدانيا   ̨ العمال  معركة  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  وتتابع 
معهم  الدميقراطي  النهج  وتضامن  دعم  عن  معبرة  بدايتها  منذ  وإعالميا̨ 

حتى حتقيق مطالبهم العادلة واملشروعة.   
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األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية

أوضاع كادحي األحياء ونضالهم من أجل حقوقهم املرشوعة

يهدد االفراغ والتشريد مجموعة من العمال الزراعين السابقن 
يف ضيعات املعمرين االجانب او االقطاعين املغاربة يف االراضي التي 
تيط  مبنطقة  االطالل  اال  منها  يتبق  لم  والتي  سابقا  زراعية  كانت 
االراضــي  هذه  فوق  تنشأ  العقارية  املافيا  حيث  الغالم  واهــل  مليل 

االثمان ويرمى  باغلى  تباع  التربة عمارات وفيالت  اخلصبة وجيدة 
العمال السابقون بها الى الشارع.

ومن ذلك عائلة الراضي رحال وعبد القادر بدوار اوالدعبو بتيط 
مليل والتي تطالب بحقها يف سكن مقابل اخلدمات التي ادتها واالباء 

السبقون خدمة يف االرض.

الرملية  بــدوار  العائالت  من  ملجموعة  بالنسبة  الشئ  ونفس 
ومازالت  املرات  لعشرات  االفراغ  ويهددها  هددها  والتي  مليل  بتيط 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  باحلقوقين  مسنودة  تقاوم 

بالبرنوصي ومناضلي ومناضالت النهج الدميقراطي باملنطقة.

الذي  بوال  حلسن  السيد  ذلك  ومن  بؤسا  البعض  وضعية  وتــزداد 
االفــراغ  ويتهدده  عينيه  يف  اشتغاله  اثناء  عجل  بضربة  اصيب 

وعائلته دون تعويض يذكر.

بنفس  جوهر  فاطمة  السابقة  املزارعة  العاملة  معاناة  وتستمر 
االقليم بتيط مليل حيث يتهددها االفراغ والتشريد والرمي بها الى 

الشارع..

فيضان االمطار االخرية بدوار الغابة ب »حد السوامل«

كغيره من الدواوير شهد دوار الغابة بحد السوالم باقليم برشيد 
املواطنن  خــروج  الى  ادى  االخيرة  التساقطات  اثر  كبيرا  فيضانا 
ووثائقهم  البسيطة  متلكاتهم  اغلب  وضياع  منازلهم  من  واملواطنات 

وحاجيات اطفالهم...

سنوات  منذ  املنطقة  سكان  من  الكادحة  اجلماهير  تظاهرت  وقد 
للشرب  الصالح  باملاء  وتزويدهم  التحتية  البنية  باصالح  مطالبن 

والكهرباء.

ويتابع مناضلو ومناضالت النهج الدميقراطي باملنطقة واجلمعية 
بالدوار  االوضـــاع  والبرنوصي  ببرشيد  االنــســان  حلقوق  املغربية 

ويقومون بن احلن واالخر بواجبهم النضالي.

اعتداء عىل البائع املتجول محمد السلساين

املغربية  اجلمعية  عن  املتجولن  والباعة  الفراشة  جلنة  توصلت 
محمد  املتجول  البائع  من  بشكاية  بالبرنوصي   االنسان  حلقوق 
وجوههم  يف  سدت  الذين  املغربي  الشباب  من  كغيره  انه  السلساني 
يف  اخلضر  بيع  امتهان  الى  احملرومن،  من  كغيره  جلأ  العمل  ابــواب 
يوم  انه يف  لكسب قوت يومه وقوت من يعولهم،اال  والشوارع  االزقة 
األحد  14 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا تعرض املواطن 

املغربي محمد السلساني إلى أشد أنواع التنكيل و اإلدالل و الشطط 
يف استعمال السلطةحيث حجزت بضاعته وعلى إثر ذلك لم يستطع 
الضغوطات  نتيجة  عليه  »احلكرة«فأغمي  شدة  من  نفسه   امتالك 
طرف  من  قانوني  الغير  التصرف  هذا  نتيجة  به  أملت  التي  النفسية 
أعوان السلطة الذين يشتغلون يف الدائرة احلضرية الثالثة املعاريف.

وقفات احتجاجية  واعتصامات للكادحني دفاعا عن 
مطالهبم املرشوعة

عائلة » ولد بودا« تعتصم دفاعا عن حقها يف ارضها   •  
وتبيت يف العراء ليلتي 12 و13 فبراير  2021

بخنيفرة  احلضري  للنقل  الكرامة  شركة  عمال   •  
يخوضون عدة معارك احتجاجية توجت باعتصام مفتوح داخل مقر 
الشركة مطالبن بتطبيق مدونة الشغل على علتها وارجاع املطرودين 

الى العمل 28 يناير 2021
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الطريق  صفقة  على  احلاصلة  »سيطرات«   شركة  عمال   •  
الواعر«  الواد   « وجماعة  الشبيكة«  »واد  جماعة  بن  الرابط  السيار 
يخوضون معركة احتجاجية مطالبن الشركة  بتأدية أجور العمال 

وحتسن ظروف العمل 

•  سكان الفنيدق يواصلون حركتهم االحتجاجية باخلروج   
موقوفة  أشهر  بستة  األربعة  احلراك  معتقلي  على  واحلكم  للشوارع 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ومساندة  واسع  تضامن  سياق  يف  التنفيذ 

االنسان ومنتدى الشمال ومجموعة من األساتذة احملامون.

 5 املعطي باخلميسات حتتج يومي   « »احفور  •  ساكنة حي   
و6 فبراير 2021 ضد اقدام السلطات احمللية على هدم منازلها يف عز 
الشروع  بعد  العقار  مافيا  ولتالعبات  للتشرد  وتركهم  كورونا  جائحة 
الوقفة االحتجاجية  العقاري، وقد تعرضت  الوعاء  إعادة هيكلة  يف 
الى قمع تعنيف منهم » خديجة ابزيز« واعتقال »موشرويط« حيث 
اطلق سراحه يف منتصف الليل بينما قدم يف حالة اعتقال » العبدي 

حميد« يوم اخلميس 11 فبراير.

على  املطلة   « »تاصميط  جلبل  احملادية  مــودج«   « ساكنة   •  
 16 يوم  صباح  بالقوة  معتصمهم   لتفريق  تتعرض  مالل  بني  مدينة 
ويطالب  امللكي  والــدرك  املساعدة  القوات  تدخل  بعد   2021 فبراير 
سكان املنطقة باالستفادة من التسهيالت التي يكفلها قانون التعمير 

اخلاص بالعالم القروي لبناء مساكنهم وفك العزلة عنهم. 

بوجدور  يف   « خيا  »عائلة  منزل  تهاجم  احمللية  السلطات    •  
ورجموا منزل عائلة السيدة » سلطانة » وكسروا فم اختها باحلجارة 

•  نضاالت األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  

تنفيذ  من  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  منع    •  
مسيرة مركزة جهويا بسيدي بنور وذلك يوم 10 فبراير 2021 فقد 

عرفت املدينة انزال امني كبير وتطويق لوسط املدينة مع سد منافذ 
حديقة الزرقطوني 

2020 خبر عزلها  العروشي« فوج  •  تلقت االستاذة » اميان   
هاتفيا من طرف االكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جلهة مراكش 
التي حصلت  ان شهادة االجازة  2021 بدعوى  10 فبراير  اسفي  يوم 
عليها من املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة جلامعة القاضي 

عياض مبراكش غير مقبولة من طرف االكادميية . 

النضاالت الطالبية 
• طلبة وطالبات الكلية املتعددة االختصاصات تازة تخوض   
معركة اعتصام امام عمادة الكلية للمطالبة بصرف التعليم احلضوري 

إعادة النظر يف برمجة االمتحانات وذلك يوم 1 فبراير 2021.

املهراز/سايس  ظهر  اجلامعين  املركبن  وطالبات  طلبة    •  
يخوضون معركة نضالية مبيتا ليليا يوم 14 فبراير 2021 من داخل 

املرافق  وباقي  اجلامعية  االحياء  بفتح  مطالبن  اجلامعية  الساحة 
املغلقة مببرر » حالة الطوارئ’

•  يستمر العديد من ضحايا االقصاء من االستفادة من احلق   
يف السكن يف األحياء الشعبية بالقنيطرة يف احتجاجهم  أمام ساحة 
يف  املسؤولية  االقليمية،وحتميلها  السلطات  »املعمورة«على  البلدية 
العمالة  سلطات  من  املدعومة  العقارية  املافيا  مضاربات  عن  نتج  ما 

واملجلس البلدي. 

األوضاع اإلجتماعية في بعض األحياء الشعبية
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الجديدة  اإلصابة  حاالت  انخفاظ   : للصحة  العاملية  املنظمة 

بفريوس كوروان  بنسبة أقل مبا يناهز ٪16 يف جميع أنحاء 
العامل 

حاالت  عدد  انخفض  العاملية   الصحة  منظمة  عن  صادر  إلعالن  وفًقا 
 16٪ بنسبة  العالم  أنــحــاء  جميع  يف   Covid-19 بـــ  اجلــديــدة  اإلصــابــة 
األسبوع املاضي. يف املجموع ، مت حتديد 2.7 مليون. وباملقارنة ، كان هناك 
يناير.  شهر  من  األول  األسبوع  يف  جديدة  إصابة  مالين  خمسة  من  أكثر 
 81000 إلى  املاضي  األسبوع  عن   10٪ بنسبة  الوفيات  عدد  انخفض  كما 

جديد. تقرير 

أدهــانــوم  ــدروس  ــي ت  ، الــعــاملــيــة  الــصــحــة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر  وأشـــار 
التوالي الذي انخفض  إلى أن هذا هو األسبوع اخلامس على   ، غيبريسوس 
املنظمة  تغطيها  التي  الست  املناطق  بن  من  املكتشفة.  احلاالت  عدد  فيه 
 ، الهادئ  احمليط  وغرب  إفريقيا  شهدت  انخفاًضا.  مناطق  خمس  سجلت   ،

.20٪ ، انخفاًضا بنسبة  املثال  على سبيل 

السالالت الجديدة ) املتغريات( لفريوس كوروان  تزتايد يف 
العامل حول  االنتشار 

لكننا  ينطفئ  لم  »احلريق  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  قال 
يناهز  مبا  كورونا  لفيروس  املتغيرات  تفشي  نسبة  ووصلت  حجمه«  قلصنا 
٪13 يف جنوب شرق آسيا, بينما  شهد  ٪16 يف األمريكتن و  ٪18 يف أوروبا و 
 .7٪ شرق البحر األبيض املتوسط   زيادة يف عدد احلاالت اجلديدة بنسبة 

الصحة  ــراءات  إج »أن   ، قوله  بحسب   ، ة  املشجع النتائج  هذه  وتظهر 
عدد  وصل  وقد  متغيرات«.  وجــود  ظل  يف  حتى  تنجح  البسيطة  العامة 
بزيادة  املاضي  األسبوع  دولة   94 البريطاني  تغير  امل إليها  وصل  التي  الدول 
اثنتن  بزيادة  دولة    46 يف  أفريقي  اجلنوب  ر  والكتغي أخرى.  دول  ثماني 

21 دولة بزيادة  ستة بلدان أخرى. أخرين ، واملتغير البرازيلي يف 

متغري جديد لفريوس كوروان مت اكتشافه بربيطانيا
مت  قد  كوروناو  فيروس  من  جديدة  ساللة  يون  بريطان باحثون  اكتشف 
وال   ، عديدة  طفرات  على  ويحتوي  ب   ، االن  حلدود  دولة    11 يف  اكتشافه 

املتغيرات اجلنوب أفريقية والبرازيلية. ، املوجودة يف   E484K سيما 

تعود احلاالت األولى التي حددها العلماء يف جامعة إدنبرة )اسكتلندا( 

،التي  للدمنارك  باالضافة    بريطانيا  يف  واكتشفت  بر  ديسم منتصف  إلى 
مت حتى تسجيل معظم اإلصابات بهذا النوع بها ، املسمى B1525 )35(  من 
الباحثون  وجد   ، العالم  حول   Covid-19 مرضى  من  عينات  تسلسل  خالل 
 ، حاالت(   10( املتحدة  والواليات   ، حاالت(   5( فرنسا  يف  املتغير  هذا  أيًضا 
ونيجيريا )12 حالة( ، وأستراليا )حالتان( ، أو يف إسبانيا )حالة واحدة(.

ألنها  كثيًرا  العلماء  قلق  تثير  الساللة  هــذه  أن  على  ــارة  اإلش وجتــذر 

اإلجنليزي  املتغير   عن  تتواجد   ال  والتي   ،  E484K طفرة  على  حتتوي 
ما   ، للفيروس  سبايك  بروتن  مستوى  على  هذا  يقع   .)B117( األصلي 
أظهرت  إلصابتها.  أفضل  بشكل  البشرية  اخلاليا  باختراق  له  يسمح 
على  قادًرا  التاجي  الفيروس  سيكون   ، الطفرة  هذه  بفضل  أنه  الدراسات 

املقاومة اجلزئًي’  لألجسام املضادة.

الصحة  وكــالــة  أجــرتــه  بحث  مــع  تــتــداخــل  الــدراســة  هــذه  أن  يــبــدو 
ُنشر  تقرير  يف   ، أوضحت  والتي   Public Health England البريطانية 
اإلجنليزي  املتغير  من  سلسلة   11 يف   E484K طفرة  اكتشفت  أنها   ، مؤخًرا 

الذي مت حتليله يف نهاية شهر يناير.

األبحاث  ورئيس  الفيروسات  عالم   ، ستوي  جوناثان  للبروفيسور  وفًقا  و 
، فإن  الغارديان  ، يف مقابلة مع صحيفة  يف معهد فرانسيس كريك يف لندن 
تزال  ال  املقلقة  الطفرة  نفس  يف  تشترك  املتغيرات  من  العديد  أن  حقيقة 
هذه  يستهدف  واحد  لقاح  يكفي تطوير  أنه  يشرح  ثم  للمختبرات.  محيرة 
و  Moderna شركة  أعلنت  املتغيرات.  هذه  كل  من  حمايته  ليتم  الطفرة 
لقاحهما  من  جديدة  نسخة  على  يعمالن  أنهما  بالفعل   AstraZeneca

أفريقي. اجلنوب  املتغير  مع  تتكيف 

: نتائج الخرباء  تحقيق ووهان بشأن نشأة فريوس كوروان 
العاملية الصحة  ومنظمة  الصينيني 

للبحث  الوطني  املركز  يف  والباحث  ليبراسيون  األحياء  عالم  يشرح 
العلمي صموئيل أليزون يبدو عنصر الصدفة يف ظهور أو عدم ظهور الوباء 
حدوث  يف  واحد  مصاب  شخص  يتسبب  أن  ميكن  إذ  األقوى  االحتمال  هو 

وباء إذا خالط أشخاص كثر.

أن  تأكيد  إلى   ، فبراير  أوائــل  يف  صــدرت  التي   ،  Inserm دراســة  متيل 
الفيروس التاجي كان سيظهر, وخلصت إلى أن العديد من عالمات االصابة 
من  اعتباًرا  فرنسا  يف  ستظهر  كانت   SARS-CoV-2 بفيروس  وتفشي 
األعراض  حددنا  »لقد  السبعة:  الفرنسيون  الباحثون  وقال   .2019 نونبر 
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العدوى  مع  املتوافقة  احملــددة  ــداث  األح أو  احملتمل  للتعرض  وتاريًخا   ،
بالًغا   9144 من  مت جمعها  التي  الدم  إلى حتليل عينات  تستند  و  املبكرة«. 
353 من  مت اختبارها بانتظام كجزء من مجموعة »كونستانس«. من بن 
شخًصا   11 من  عينات  أخذ  مت   ،  SARS-CoV-2 بفيروس  إصابتهم  ثبتت 
ودجنبر  نونبر  من  أنه  إلى  النتائج  هذه  »تشير   .2019 ودجنبر  نونبر  بن 
حالة  ترتيب  بالفعل  هو  الفرنسين  السكان  يف  الوباء  تفشي  معدل  كان   ،
لويس  بيير  معهد  مدير   ، كارات  فابريس  حتليل  حسب   ،‘ ألف  يف  واحدة 
صحيفة  يف   ، السوربون(  جامعة   ، )إنسيرم  العامة  والصحة  األوبئة  لعلم 
دون   ، فرنسا  إلى  للفيروس  املبكر  االستيراد  نحو  العلماء  مييل  لوموند. 
التسبب يف وباء. ميكن تفسير ذلك ، هنا أيًضا ، من خالل انقراض الساللة 

املتداولة يف ذلك الوقت.

يقول كارات: »يف أكثر من نصف احلاالت ، نتعامل مع أشخاص سافروا أو 
كانوا على اتصال بأشخاص مرضى«. »إحدى احلالتن سافرت ملدة شهرين 
االكتشافان  هذان  سمح  إذا  دجنبر.  أوائل  يف  فرنسا  إلى  وعادت  آسيا  يف 
على  يجيبان  ال  فإنهما   ، للوباء  انطالق  كنقطة  ووهان  سوق  مسح  يتم  بأن 
التي  الصينية  بووهان  الفيروس  شــرارة  بانطالق  سمح  الــذي  ما  ســؤال: 

وباءا عامليا؟ جعلت منه 

الفيروس  انتشار  يكون  قد   ، العاملية  الصحة  منظمة  خلبراء  بالنسبة 
قدم  البداية.  يف  لوحظ  ما  أكبر   2019 دجنبر  يف  ــان  ووه يف  التاجي 
املدينة  يف   19  - كوفيد  بفيروس  إصابة  حالة   174 لهم  الصينيون  العلماء 
يف  أنه  إلى  يشير  أن  ميكن  رقم  وهو   .2019 دجنبر  من  اعتباًرا  ومحيطها 
1000 شخص بالفعل خالل هذا الشهر يف ووهان ،  الواقع ، أصيب أكثر من 

لتقديرات بيتر بن مبارك. وفًقا 

AstraZeneca  حىت  توافق منظمة الصحة العاملية عىل لقاح 
العاملية عن  و تدافع منظمة الصحة  لو كانت فعاليته موضع شك 

العاملية ضد فريوس  اللقاح  اللقاح األسايس السرتاتيجية  هذا 
كوروان.

لقاح  على  طارئة  موافقة  منحت  أنها  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
مئات  لتوزيع  الطريق  ميهد  والذي   ، كوفيد  لفيروس  املضاد  أسترازينيكا 
هذا  يساعد  التطعيم.  من  احملرومة  ــدول  ال على  اجلرعات  من  املالين 
اإلجراء البلدان التي ليس لديها الوسائل لتحديد فعالية وسالمة الدواء 
 ،  Covax جلهاز  ويسمح   ، أسرع  بشكل  العالجات  إلى  للوصول  بأنفسهم 

الذي مت إعداده لضمان الوصول العادل للقاح ، لبدء التوزيع.

جرعة  مليون   337.2 من  العظمى  الغالبية   AstraZeneca لقاح  ميثل 
 ، العاملية   الصحة  منظمة  بقيادة   ،  Covax جهاز  يعتزم  التي  اللقاح  من 
الوبائي  االستعداد  يف  االبتكارات  وائتالف   )Gavi( اللقاحات  وحتالف 
هذه  تصنيع  يتم  وقد  العام.  هذا  من  األول  النصف  يف  توزيعها   ،  )Cepi(
 Serum معهد  بواسطة  والهند  اجلنوبية  كوريا  يف   Covax من  اجلرعات 
Institute of India )SII(. تتعلق املوافقة بهاتن النسختن ، وفًقا لبيان 

صحفي صادر عن وكالة األمم املتحدة.

ومع ذلك ، فإن اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية تعرض 
نوع  مواجهة  ويف  عاًما   65 فوق  هم  ملن  فعاليته  حول  وشكوك  النتقادات 
الفيروس الذي يعطي Covid - 19 ، الذي مت اكتشافه يف البداية يف جنوب 

البلدان. أفريقيا ولكنها موجودة اآلن يف العديد من 

التجول أسبوعني بسبب كوروان املغرب ميدد حظر 
الليلي  التجول  حظر   2021 مارس   2 حتى  املغربية  احلكومة  مددت 
2020 الحتواء فيروس كورونا، بعد ظهور نسخ  املطبق منذ نهاية دجنبر 
الساعة  من  سيستمر  التجول  حظر  أن  احلكومة  وقالت  منه.  متحورة 

حظر  إلى  مشيرة  البالد،  أنحاء  كافة  يف   6.00 الساعة  وحتى   21.00
.20.00 احلفالت والتجمعات وإغالق املطاعم واملتاجر يف الساعة 

وذكرت أن متديد القيود يأتي »بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس«. 
أسابيع  ثالثة  خالل   19 كوفيد-  لقاح  مغربي  مليون   1.7 من  أكثر  وتلقى 
شخص  مليون   25 تلقيح  يف  السلطات  وتأمل  الصحة،  وزارة  ألرقام  وفقا 

خالل ثالثة أشهر مع هذه احلملة املجانية.

املتحورة كوروان  سالالت  تقتفي  مغربية  مختربات 
منصة  ذات  املختبرات  من  ائتالفا  وضعت  بأنها  الصحة  وزارة  أفــادت 
لألنفلونزا  املرجعي  املختبر  من  “يتكون  الفيروسي،  للتسلسل  وظيفية 
ومختبر  للصحة،  الوطني  للمعهد  التابع  التنفسي  اجلهاز  وفيروسات 
ومنصة  بالرباط،  والصيدلة  الطب  بكلية  الطبية  احليوية  التكنولوجيا 
العلمي، باإلضافة إلى معهد  اجلينومات الوظيفية للمركز الوطني للبحث 

البيضاء”. بالدار  باستور 

“تتمثل  املختبرات  هذه  لشبكة  الرئيسية  املهمة  فإن  للوزارة  بالغ  ووفق 
املنتشرة  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  مــن  املتحورة  الــســالالت  حتديد  يف 
باملغرب ومتييزها بالتسلسل اجليني”، على أن يتم إجراء تسلسل سالالت 
مبا  واخلاصة،  العمومية  املختبرات  مختلف  من  جمعها  مت  التي  الفيروس 
تنقل  التي  السفن  منت  على  املقامة  واملختبرات  املتنقلة  املختبرات  فيها 
مختبرات  بن  مستمر  بشكل  ــك  وذل املــغــرب،  إلــى  أوروبـــا  من  املسافرين 

االئتالف.

يوليوز  يف  للصحة  الوطني  املعهد  نشرها  التي  األولى  النتائج  وأظهرت   
من السنة ذاتها أن السالالت املنتشرة باملغرب جاءت من دول أوروبية، وأنه 
الفتك بالفيروس”.  املكتشفة ومدى  الطفرات  إثبات أي عالقة بن  لم يتم 
املتحور  اكتشاف   ،2021 يناير   18 يف  للصحة،  الوطني  املعهد  أعلن  كما 
اإلجنليزي لفيروس كورونا املستجد لدى مواطن مغربي عائد من إيرلندا، 
إضافة إلى حتديد شخصن آخرين من عائلته كانا يحمالن املتحور نفسه. 

املعتمدة. الصحية  للبروتوكوالت  وفقا  الثالثة  باألشخاص  التكفل  ومت 

مختلف  من  السالالت  تسلسل  إجراء  يواصل  املختبرات  ائتالف  أن  كما 
على  الــدالــة  الطفرات  من  أي  اكتشاف  يتم  لم  اآلن  وحتى  املختبرات، 

بالبالد. اجلنوب-إفريقية  أو  البرازيلية  املتحورة  الساللة 
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