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نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف األسبوع :االثنني واخلميس

افتتاحية
وحدة الطبقة العاملة والجامهري الشعبية والقوى املناضلة وحدها السبيل ملواجهة
الرأساملية املتوحشة ونظامها املخزين

حت ــل ذك ـ ــرى فـ ــاحت مـ ــاي و اجلـمــاهـيــر
الشعبية وضمنها الطبقة العاملة تعيش
أوضاعا جد متأزمة على كافة املستويات
االج ـت ـمــاع ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ˛ زادت يف
تعميقها جائحة كورونا .فيكفي أن نشير
إل ــى أن أك ـثــر مــن مــن  700أل ــف أجير
مسجلني يف الصندوق الوطني للضمان
االج ـت ـمــاعــي ف ـقــدوا عملهم إل ــى حــدود
ف ــاحت اب ــري ــل  2020م ــن جـ ــراء إغ ــاق
الوحدات اإلنتاجية واخلدماتية ˛ أضف
إلــى ذلــك مـئــات اآلالف مــن غير املصرح
بهم يف الصندوق وخاصة الذين يشتغلون
يف شركات املناولة والوساطة ˛ وذوي املهن
واخلدمات واحلرف الصغيرة واملتوسطة
والباعة املتجولون والفراشة  ...دون أن
نتحدث عــن مــايــن الـفــاحــن الفقراء
والعمال الزراعيني الذين يرزحون حتت
أوضاع الفقر والبطالة والتهميش وآثار
اجلفاف يف البادية.
فوحدها الطبقة العاملة واجلماهير
ال ـكــادحــة م ــن تـ ــؤدي ف ــات ــورة ه ــذه األزم ــة
 .فحتى ص ـنــدوق كــورونــا ال ــذي أحدثته
الدولة املخزنية لن يذهب منه إليها سوى
ال ـف ـتــات .أم ـ ــا جـ ــزءه األس ــاس ــي فـيــذهــب
لـلـمـقــاوالت الــرأسـمــالـيــة املـسـتـفـيــدة من
اإلعفاء الضريبي ˛ والتي راكمت أمواال
ط ــائ ـل ــة م ــن ج ـ ــراء االس ـت ـغ ــال امل ـفــرط
للطبقة الـعــامـلــة و بــأجــور هــزيـلــة ومــن
جراء التهرب الضريبي واالمتيازات التي
ال تـعــد وال حتـصــى الـتــي تغدقها عليها
الدولة املخزنية.
إن هــذه األوض ــاع املـتــأزمــة لــم تــأت من
فراغ ˛ بل هي نتيجة منطقية للسياسة
الليبرالية املتوحشة املنتهجة من طرف

النظام املخزني احلــامــي األمــن ملصالح
البرجوازية الوكيلة للرأسمال األجنبي
ومالك األراضــي الكبار.سياسة من أهم
أسسها إلغاء الدور االجتماعي للدولة يف
اخلــدمــات العمومية كالصحة والتعليم
والـسـكــن والـنـقــل واحلـمــايــة االجتماعية
 ...وت ـف ــويـ ـتـ ـه ــا لـ ـلـ ـخ ــواص ع ـ ــن ط ــري ــق
اخلــوص ـصــة مم ــا حــولـهــا مل ـج ــاالت لنهب
واسـ ـتـ ـن ــزاف ج ـي ــوب املـ ــواط ـ ـنـ ــن/ات .أمــا
مــن بقي منها يف يــد الــدولــة فقد أصبح
يف أوضـ ـ ــاع ي ــرث ــى ل ـهــا م ــن ح ـيــث األط ــر
والتجهيزات والوسائل ونوعية اخلدمات
الرديئة التي تقدمها .وهــو ما عــرت عنه
جــائـحــة ك ــورون ــا بوضوح˛ وخــاصــة على
مستوى قـطــاع الصحة ال ــذي يعاني من
قلة األطــر الطبية والصحية واملؤسسات
االستشفائية وعــدد األســرة والتجهيزات
الطبية بها.

إن هذه األوضاع تفرض على الطبقة
ال ـعــام ـلــة واجل ـمــاه ـيــر ال ـك ــادح ــة تنظيم
صفوفها عبر بناء أدوات نضالها ومنها
االن ـ ـخـ ــراط وامل ـس ــاه ـم ــة يف ب ـن ــاء حــزبـهــا
ال ـثــوري األداة األســاسـيــة لـتـحــرر نفسها
وحترر املجتمع ككل.
كــم ان هــذه األوض ــاع تساءلنا جميعا
˛كقوى ي ـســاريــة ودمي ـق ــراط ـي ــة مـنــاضـلــة
وقـ ــوى حـيــة ˛ وت ـف ــرض عـلـيـنــا التفكير
والعمل بجدية من اجل توحيد وتنظيم
الـ ـصـ ـف ــوف مل ــواجـ ـه ــة الـ ـنـ ـظ ــام امل ـخ ــزن ــي
وسياسته الليبرالية املتوحشة .فال سبيل
غير هذا لتحرر شعبنا وبناء الدميقراطية
احل ـق ـي ـق ـيــة ب ــأب ـع ــاده ــا ال ـش ــام ـل ــة وال ـت ــي
توفر للجميع شــروط احلـيــاة اإلنسانية
الكرمية العادلة واحلرة.

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية

االنتهاكات  :رضب الحريات العامة
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

 - 1شــركــة مـغــرب ستيل (الـشــركــة املـغــربـيــة للصلب) بتيط مليل
وعني حرودة ضواحي الدار البيضاء.
سبق لها أن طردت وشردت حوالي  800عامل يف سنة  2016بتواطؤ
مع السلطة.ومازالوا حلد اآلن لم يتوصلوا مبستحقاتهم وحقوقهم.
أصبحت تعتمد على شــركــات املناولة يف استخدام العمال جتنبا
أليــة عالقة قانونية مباشرة معهم .ومــن ضمن تلك الشركات شركة
«ضــامــا» التي تشغل العمال بالعقدة وتفرض عليهم عند جتديدها
تقدمي استقالتهم وتوقيع عقدة جديدة .وعند الرفض يتم طردهم.
باإلضافة إلى فرض ساعات عمل أطول ( 12ساعة عوض .)8
 : CULTIVANDO - 2شركة اشتوكة ايت باها وهي شركة اسبانية

لديها مجموعة من الضیعات ومحطة للتلفیف بایت ملول تنتج
الفلفل والفاصوليا اخلضراء .تشغل حوالی  100عاملة و  20عامل
اغلبهم/هن يأتون من دوار اخلربة بــدون وسیلة نقل حوالی خمسه
او عـشــر دقــائــق مـشـیــا عـلــى األقـ ــدام  ,تـتــوفــر الـشــركــة عـلــی وسیلتنی
لنقل الـعـمــال/ات بالضیعة  :األولــى هـیــونــداي تقل مــن عشره إلي
 12عـمــال/ت مــن بیوكری  ,أمــا الثانية فهي مــن نــوع بـكــوب متهرئة
تـقــل أكـثــر مــن  20عــامـلــة یـتــم اسـتـقــدامـهــن مــن دوار ادوز اوسـعــود
وبعض الدواویر املجاورة له فی ازدحام بادي للعیان  ,,,الشركة تصرح
بالعمال/ت لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

2

لكن بعضها شكل االستثناء حيث استمر يف العمل مفضال احلفاظ
على أرباحه ولو على حساب املستخدمني/ات ˛ ويف غياب رقابة من
طــرف الــدولــة لـشــروط السالمة˛ ودون األخــذ بعني االعـتـبــار اخلطر
احملــدق باملستخدمني و املستخدمات املمكن ان يتجاوز عددهم 150
شخص داخــل نفس الـ َو َحـ َدة و يف نفس املكان حيث ال تفصل بينهم
ســوى سنتمترات˛ ممــا يـهــدد بــانـتـشــار الـفـيــروس وسـطـهــم/هــن .إنها
الرأسمالية املتوحشة يف أبشع صورها.
 - 4عمال النظافة:

يـعــانــي ع ـمــال الـنـظــافــة عـلــى الـصـعـيــد الــوطـنــي مــن ظ ــروف عمل
قاسية وعلى اخلـصــوص يف الظرفية احلالية حيث يواجهون يف كل
حلظة خطر تعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا بالنظر لعدم توفرهم
على وسائل الوقاية والسالمة من كمامات وقـفــازات ومــواد التعقيم
وال ـن ـظ ــاف ــة ...وه ــم م ـحــرومــون م ــن الـكـثـيــر م ــن احل ـق ــوق م ـثــل تــدنــي

الشركة ال زالــت تشتغل وجمیع الـعـمــال/ت مستمرون فــی العمل
ب ــدون أي تــوقـیــف  ,ول ــم تـقــم بـتـغـیـیــر تــوقـیــت الـعـمــل  :م ــن الـســاعــة
السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
بالنسبة لوسائل االحـتــراز والوقایة من وبــاء كورونا التی وفرتها
الشركة  ,فی األربعة أيام املاضیة هي تعقیم وسائل نقل العمال/ت
مبــواد معقمه  ,اخلل,جافیل  ,مع توزیع جافیل بكل البیوت املغطاة
بــدون جتدیده یومیا وتوصیه العمال/ت بغسل أيديهم بنی الفينة
واالخ ــری ˛ وتــوعـیــه ال ـع ـمــال/ت مبـخــاطــر كــورونــا وتــوصـیـتـهــم باخد
احلیطة واحلــذر  ,ما عــدا ذلــك فــان الــوضــع مستمر كما كــان علیه
قبل كورونا  ,,تكدیس العمال/ت بالبیوت املغطاة بدون احترام مسافة
األم ــان حـیــث تشتغل فــی بـعــض األح ـي ــان حــوالــی  40عــامـلــة بنفس
البیت املغطاة ˛ املعدات غیر معقمة (الصنادیق ,آالت اجلنی  ,أدوات
املعاجلة) مداخل ومخارج البیوت املغطاة بدورها بدون تعقیم  ,,عدم
توزیع معدات الوقاية للعمال/ت (قفازات  ,كمامات)  .جل العمال/ت
خائفون مــن هكذا وضــع وفــی حیرة مــن أمــرهــم بــن استمرارهم فی
العمل مبا یحمله من مخاطر و بنی توقفهم االضطراری والتزامهم
باحلجر الصحی حماية لهم ولدویهم من احتمال إصابتهم بالوباء
مــع العلم أن هــذا التوقف یعنی املـعــانــاة والتهديد بــاجلــوع  ,تسدید
واجب الكراء  ,التطبیب  ,واألجر مرهون سلفا للقرعة املتداولة بنی
العمال/ت  .فاخلوف من املجهول هو سید املوقف.
 - 3م ــراك ــز الـ ـن ــداء» م ـعــانــاة يــوم ـيــة لـلـمـسـتـخــدمــن خ ــال حــالــة
الطوارئ الصحية

منذ نشأتها بــاملـغــرب ،تعتبر مــراكــز الـنــداء ملجأ كــل شــاب وشابة
لضمان فرصة كسب لقمة العيش ،لكن هذه املراكز لم تكن إال وحشا
يستلب حـقــوق و حــريــات الشغيلة ووسـيـلــة لتكديس رؤوس األم ــوال
على حساب كدهم و صحتهم النفسية و البدنية.
يفوق عدد مركز النداء  ˛ 500موزعة على  25مدينة ،تقدم خدمات
لنحو أزي ــد مــن  20بلد˛ أغلبها نـحــو فــرنـســا و بـلـجـيـكــا.و يـقــدر رقــم
معامالتها بازيد من  6ماليير درهــم .و تُشغل االف املستخدمني...
علما أن هذا العدد ال يأخذ بعني االعتبار أولئك غير املصرح بهم يف
صندوق الضمان االجتماعي ،واملتعاونني..
ومنذ اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية يف شهر مارس املنصرم
أوصــدت عــدة مراكز أبوابها دون صــرف مستحقات املستخدمني/ات،

األجــور واحلــرمــان من التعويضات وتأخير أداء األجــور والــذي يصل
أحيانا إلى عدة شهور مما يجعلهم يدخلون يف إضرابات واعتصامات
واح ـت ـجــاجــات ك ـمــا ح ــدث م ــؤخ ــرا يف ت ــاوري ــرت وال ـس ـع ـيــديــة وس ـيــدي
سليمان...
 - 5شركة » املغرب الكبير» للنسيج بطنجة

نظم عـمــال وعــامــات الـشــركــة وقـفــة احتجاجية يــوم األرب ـعــاء 22
ابــريــل  2020أمــام واليــة اجلـهــة للتنديد بالطرد الــذي تعرضوا/ن
لــه مــن الـعـمــل مـنــذ ثــاثــة أش ـهــر وع ــدم أداء مستحقاتهم/ن املالية
باإلضافة إلــى عــدم التصريح بهم/ن يف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي مما حرمهم/هن من االستفادة من الدعم املالي لصندوق
ك ــورون ــا .وق ــد تــدخـلــت ال ـقــوات الـقـمـعـيــة لـتـفــريــق ال ـع ـم ــال/ات مبـبــرر
خــرق حالة الـطــوارئ الصحية ممــا يؤكد وقــوف السلطة الــى جانب
الباطرونا.
 - 6شركات ووحدات صناعية بعمالة متارة الصخيرات

قــررت مجموعة من الشركات باإلقليم استئناف العمل ابتدءا
مــن ي ــوم االث ـنــن  27ابــريــل . 2020وطـلـبــت مــن عـمــالـهــا/تـهــا الـعــودة
للعمل عـلــى الـفــور وهــو مــا يشكل خـطــورة كـبـيــرة عـلــى صحتهم/هن
وسالمتهم/هن وخصوصا مع حتول العديد من الوحدات الصناعية
يف عــدة مـنــاطــق مــن الـبــاد إلــى بــؤر لتفشي فـيــروس كــورونــا .كـمــا أن
معظمهم /هن يأتون إلى العمل إما عبر وسائل نقل خاصة تقل 5
أو  6أشخاص أو عبر سـيــارات « اخلطافة» التي تقل عــددا كبيرا من
األشخاص ˛ اذ ا ن معظم الشركات ال توفر وسائل النقل.
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• صــر خــة عــا مــل مـنـجـمــي مــن بـنــي جتـيــت :ر فــا قــي ا لـعـمــال أ صـبــح
األ ل ــم أ مل ــن وأ ص ـب ـحــت ا مل ـعــا نــاة مـضــا عـفــة ( .مـحـمــد بــر يـشــو ي ــوم 24
ابريل )2020
ليست كــورو نــا و حــد هــا فـقــط مــن تـهــدد حياتنا يف بـنــي تــد جـيــت ،
فكما تعلمون نحن كعمال املناجم يف جبل بوظهر طاملا كنا نعيش
و بـشـكــل يــو مــي و مـسـتـمــر ه ــذا ا لـهـلــع وا خل ــوف ا ل ــذي يـعـيـشــه ا لـعــا لــم
حــا لـيــا  .ر غ ــم كــل مـعــا نــا تـنــا و صــر خــا ت ـنــا وأرواح عـمــا لـنــا ا لــا تــي كنا
نـتـجــرع م ــرارة فـقــدا نـهــا كــل ي ــوم ،إال أن مـصـيــر آال مـنــا كــان رده آذان
صماء ،وال احد يأبه لنا وألوجاعنا ،وبحكم انه ميهل وال يهمل وهلل
ا حلـمــد ســرع و تـيــرة ا لـتــار يــخ و شــاءت األ ق ــدار وا تــت كــورو نــا ليتقاسم
مـعـنــا كــل إ ن ـســان كــان ال يـبــا لــي ذ لــك ا خل ــوف ا لـفـطــري و حلـظــة ا ملــوت
تلك التي كانت ال تغادر مخيالتنا كل يوم ونحن يف آبار املوت

.

إذا و ضـعــت لـهــذا ا لـفـيــروس تــدا بـيــر و قــا ئـيــة وا حـتــراز يــة مــن حجر
و ك ـمــا مــات و مـ ــواد تـعـقـيــم و ض ـج ــات إ عــا م ـيــة ال ح ــدود ل ـهــا ،فـنـحــن
ا ملـنـجـمـيــن كـنــا ن ـهــوي حتــت أ ع ـمــاق األرض بـصـمــت دون أي تــد بـيــر
وال ا ح ـت ـي ــاط ،دون خـ ــوذات وال ح ـبــال وال ض ـمــان ا ج ـت ـمــا عــي ،وال
حـتــى أ جــر يـضـمــن لـنــا عـيـشـنــا يف هــذه ا جلــا ئـحــة  .ه ــذا كـلــه وال من
ي ـح ــرك ســا ك ـنــا ب ـكــل ب ـســا طــة ألن ا ل ـع ــا م ــل و حـ ــده م ــن ي ـع ـيــش تـلــك

ا ملـعــا نــاة يــو مـيــا أ مــا هــم فـكــان هـمـهــم ا لــو حـيــد اال سـتـفــادة مــن ثــروات
املنجم ومن بعدهم الطوفان .أ مــا اآلن رفاقي العمال أصبح األلم
أملني وأصبحت املعاناة مضاعفة فبعدما توقفنا عن مصدر عيشنا
سنصير نحن وأسرنا عرضة للمجاعة والفيروس

.

مواطنون عالقون يف احلدود:يعاني عدد كبير من املغاربة الذين
يقدر عددهم مبا يقارب  300شخصا ،عالقني داخل مدينة مليلية
 ،وذ ل ــك مـنــذ إ غ ــاق ا لـسـلـطــات ا ملـغــر بـيــة مـعـبــر بـنــي أ ن ـصــار ،كتدبير
ا ح ـتــرازي لـعــدم تفشي فـيــروس كــورو نــا .و حـســب ا ملـعـطـيــات ا ملـتــو فــرة،
ف ــإن ا مل ـغــار بــة ا ل ـعــا ل ـقــن دا خ ــل مــد ي ـنــة مـلـيـلـيــة  ،مت تــر حـيـلـهــم إ لــى
“بالصا دي ط ــورو” ،يف مــد يـنــة مـلـيـلـيــة  ،بـعــد أن كــا نــوا يـتــوا جــدون
دا خ ــل مـخـيــم يف حــي “ريال” ،ا لـبـعـيــد عــن ا لـتـجـمـعــات ا لـسـكــا نـيــة يف
مليلية ،بعد إقدام سلطات مدينة مليلية احملتلة على بناء مخيم
لهم  ،فيما تقوم جمعية إسالموية  ،معروف عنها اإل جتــار يف ذمم
الناس بجمع النساء العالقات والتكفل بهن يف وضع صحي كارثي
 ،وتتلقى يف ا ملـقــا بــل أ م ــواال طــا ئـلــة مــن ا لـتـجــار و ا جلـهــات ا ملـســؤو لــة
مبليلية  ..و قــا لــت مـصــادر إ عــا مـيــة إن السلطات اإل سـبــا نـيــة ،قامت
بترحيل ا ملـغــار بــة ا لــذ كــور  ،مــن حــي “ريال” إ لــى “بالصا دي طورو”،
حيث يتواجد املغاربة العالقني هناك ،داخل مخيم ،يف ظروف جد

صعبة ،من بينهم عمال ،وموظفون ،ونساء ،وأطفال ،داخل املخيم.
وال ت ــزال ن ـ ــداءات أ س ــر ا مل ـغ ــار ب ــة ا ل ـعــا ل ـقــن دا خ ــل مــد ي ـنــة مـلـيـلـيــة ،
تتواصل بعد إغالق معبر “بني أنصار” ،بعد اتخاذ املغرب التدابير
اال حـتــراز يــة حملــا صــرة فـيــروس كــو فـيــد ،-19مـنــا شــد يــن ا ملـلــك ،ور ئـيــس
ا حلـكــو مــة ا لـسـمــاح لهم بــد خــول ذو يـهــم إ لــى بــاد هــم ،مــع إخضاعهم
إ ل ــى ا حل ـج ــر ا ل ـص ـحــي ،ح ـفــا ظــا ع ـلــى ســا م ـت ـهــم ،و س ــا م ــة أ س ــر ه ــم.
وأ طـلـقــت أ مـهــات ،وأ طـفــال ا ملـغــار بــة ،العالقني دا خــل مليلية  ،نــداء،
عبر شــر يــط فيديو بـثــوه يف مختلف مــوا قــع ا لـتــوا صــل االجتماعي،
يشرحون فيه الظروف الصعبة ،التي يعيشها أفراد عائالتهم داخل
مليلية

.

تدهور مستوى عيش املغارب :

ص ــدرت بـيــا نــات ر سـمـيــة عــن تــد هــور ا ملـسـتــوى ا ملـعـيـشــي يف ا ملـغــرب
خــال األ شـهــر الثالثة املاضية ،و ســط تــزا يــد معدل استدانة األ ســر
املغربية لتلبية احتياجاتها .وأظهر بحث للهيئة الرسمية املكلفة
باإلحصاء يف املغرب (املندوبية السامية للتخطيط) أن ثلث األسر
يف ا لـبــاد ا سـتــدا نــت مــن أ جــل اال سـتـجــا بــة لنفقاتها ا جلــار يــة ،خالل
ا لــر بــع األول مــن  .2020و ق ــال ا ل ـب ـحــث ،إن  28.6بــا ملـئــة مــن األ ســر
تــو ق ـعــوا ت ــد ه ــورا ح ــادا يف م ـس ـتــوى ا ملـعـيـشــة خ ــال األ ش ـه ــر ا ملـقـبـلــة،
وبلغ معدل األسر التي صرحت بتدهور مستوى املعيشة خالل 12
شـهــرا ا لـســا بـقــة  42.2بــا ملـئــة .وورد يف ا لـبـحــث أن “ 62.7بــا ملـئــة من
األ ســر ا عـتـبــرت أن د خـلـهــا يـغـطــي إ نـفــا قـهــا ،يف حــن  32.5بــا ملـئــة من
األ ســر جلــأت لــا قـتــراض ا سـتـجــا بــة لــإ نـفــاق ،و 4.8بــا ملـئــة مــن األ ســر
متكنت مــن اد خــار جــزء مــن مداخيلها” .و قــا لــت ا ملـنــدو بـيــة السامية
للتخطيط ،إن أ سـعــار املستهلك سجلت ار تـفــا عــا بنسبة  1.1باملئة
خــال فبراير املاضي ،مقارنة مع نفس الشهر من السنة املاضية.
وا عـتـبــرت نسبة  57.3بــا ملـئــة مــن األ ســر ا ملـغــر بـيــة يف ا لــر بــع األول ،أن
ا لــو قــت غير مناسب القتناء السلع ،يف حــن أن  24.6باملئة تعتقد
العكس ،بحسب املسح .ورأت نسبة أن أسعار املواد الغذائية سجلت
ار ت ـفــا عــا خ ــال ا لـ ــ 12ش ـهــرا ا ملــا ض ـيــة ،و 0.1بــا ملـئــة قــا لــت إن األ س ـعــار
تــرا جـعــت ،بـيـنـمــا  82.8بــا ملـئــة تــو قـعــت ا سـتـمــرار ار ت ـفــاع أ س ـعــار ا ملــواد
ا لـغــذا ئـيــة يف ا ملـسـتـقـبــل .يف ا مل ـقــا بــل ،تــو قـعــت نـسـبــة  79.2بــا ملـئــة من
األ ســر ار تـفــا عــا يف عــدد العاطلني خــال ا ل ــ 12شـهــرا املقبلة ،مقابل
 8.4باملئة توقعت العكس .وخالل الشهر املاضي ،توقعت املندوبية
ا لـســا مـيــة للتخطيط بــا ملـغــرب ،ا نـكـمــاش اال قـتـصــاد يف ا لــر بــع الثاني
 2020بنسبة  1.8باملئة بسبب كورونا .كان االقتصاد املغربي ،سجل
معدل منو بلغ  1.1باملئة خالل الربع األول من العام احلالي

ايت باها ومافيات شركات الرعي:

.

بـعــد تـهــاون ا ملـخــزن ا لـيــوم  ،22/4/2020ا جـتـمــع شـبــاب و شـيــوخ
من قبائل تنالت دائرة أيت بها إقليم أشتوكة أيت باها  ,للتصدي
لهجومات مافيات شركات الرعي الريعي  ,التي تهجمت على البيوت
والنساء والشيوخ واألطفال ونشرت الرعب واإلرهاب ‘يف ظل حجز
الشباب يف ا ملــدن وعجزهم عن املجيئ للدفاع عن آبائهم ونسائهم
..وبالرغم من وصول قضية اإلعتداءات إلى االعالم الدولي وآخره
فرنسا  ‘ ‘ 24وبالرغم من الشكايات اال أن السلطات اإلقليمية لم
تـقــم بــا لــوا جــب يف حـمــا يــة أ م ــاك ا ل ـنــاس و تــو فـيــر األ م ــن ‘‘ ممــا أدى
ا ل ـيــوم ا لــى خ ــروج قـبــا ئــل أ يــت تـنــا لــت دا ئ ــرة أ يــت بــا هــا و كـســر ا حلـجــز
ا لـصـحــي حلـمــا يــة نـســا ئـهــم و بـيــو تـهــم مــن اإل ع ـت ــداءات ‘‘‘.ملا حـضــرت
ا لـسـلـطــات اإل قـلـيـمـيــة أن ا ل ـهــدف مــن حـضــور هــا هــو تــأ مــن و حـمــا يــة
قـطـعــان ا لــر عــي ا لــر يـعــي و تــأ طـيــر م ــروره ا لــى قـبــا ئــل م ـجــاورة دون أن
يـتـعــرض ل ــردود فـعــل ا لـســا كـنــة ا مل ـت ـضــررة ‘ و ه ــذا إزدوا ج ـي ــة خـطـيــرة
وكيل مبكيالني ومتييز بني املواطنني ‘‘ .ويقول ا لــدرك والسلطات
اذا ا شـتـكـيــت ع ـنــد هــم إر ف ــع ش ـكــا يــة ض ــد م ـج ـهــول !؟  ....االف مــن
القطعان وسيارات رباعية الدفع تصول وجتول ...أين دور املراقبة؟
 ..اين السلطات والدرك ؟ ....
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من مسؤول نقابي:
قــال الــرفــيــق سعيد الــشــاوي الــكــاتــب الــعــام للجامعة
الوطنية للجماعات احمللية ا م ش
 ...من خــال عبارة اخنوش « تنظيم مرحلة اخلــروج من
األزمــة لن يكون فيها أمــام الــدولــة من خيار ســوى الرفع من
مستوى املديونية وحتمل املخاطر» التي تعني إغــراق املغرب
يف املديونية وهو الغارق أصال والتي وصلت مستويات قياسية،
يدفع إلــى تعميق رهــن السيادة الوطنية للمؤسسات املالية
العاملية وجعل التوحش النيوليبرالي اكثر قسوة من خالل
تعميق االستغالل ونهب خيرات املغرب واإلجهاز على ما تبقى
من مكتسبات الشعب املغربي االجتماعية وعلى رأسها الصحة،
التعليم ،السكن واالستقرار يف الشغل،تعني االستغالل البشع
للطبقة العاملة املغربية ومــا يفرض ذالــك على الــدولــة من
العمل على جتريد الطبقة العاملة من كل مقومات الدفاع عن
نفسها،وهنا علينا أن ننتظر إصدار قانون لإلضراب اكثر تشددا
بخصوص ممارسة حق اإلضــراب مقارنة مع املشاريع احلالية
،وإطــاق يد الباطرونة لتوغل أنيابها اكثر يف رقبة العمال
والعبث بقانون الشغل كما تشاء إما عبر جتميده كليا أو جزئيا
خاصة على مستوى البنود االيجابية فيه،وعلينا أن ننتظر
كذالك محاوالت حثيثة إلضعاف النقابات و حتويلها إلى غرف
تسجيل الشكايات دون أدنى قدرة على التصدي واملواجهة عبر
تهييء كل شروط إفراغه العمل النقابي من أي مضمون كفاحي
عبر تعميق تقسيمه وتبخيسه ومتييعه والتضييق على
النقابيني ومحاربة كل األصــوات املنادية بان خالص العمال
بأيديهم،كل هذا من اجل انقاد باطرونة فاسدة غير وطنية
وتبعية.
يقول الرفيق الشاوي « :كما أن الدعوة إلى التضامن الوطني
ليس سوى نفاق  ،من طرف حزب لم تشكل بالنسبة له جموع
الفقراء سوى خزانا لألصوات االنتخابية ومشتال الستنبات
التطرف الديني،ولم ميثل بالنسبة له الوطن ســوى قطعة
جغرافية يجب ضمها لقطع جغرافية أخــرى خدمة ملشروع
رأسمالي بغطاء إيديولوجي ديني ،ومبستوى غموض شعار
«التضامن الوطني»هو واضح جدا كذالك حني نراجع الوظيفة
التي ندر لها نفسه حزب العدالة والتنمية وبرودة الدم التي
ذبح بها فقراء الشعب املغربي من خالل اإلجهاز على،صندوق
املقاصة،معاشات املتقاعدين،الوظيفة العمومية واحلــق يف
اإلضــراب،هــذا احلــزب الــذي استعمل كل شيء،الدين والكذب
والتواطؤات املقيتة لتجريد الشعب املغربي من جميع مقومات
صموده...

نداء النهج في فاتح ماي  :معا في
مواجهة كورونا والمخزن والرأسمالية
وبناء حزب الطبقة العاملة
أصــدر النهج الدميقراطي نــداء اليوم بخصوص فاحت
ماي يحمل شعار “معا يف مواجهة جائحة كورونا واملخزن
والرأسمالية وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني”
والــذي عبرت من خالله عن ان جائحة كرونا اتت لتعري
عن هشاشة أوضاع الشغيلة يف كافة املجاالت وتعمق تفشي
العطالة والتسريح من العمل والسمسرة يف اليد العاملة
والعمل املؤقت والـهــش ،مبا يف ذلــك ب ــاإلدارات العمومية،
وتــدهــور األوض ــاع املعيشية وتخريب اخلــدمــات العمومية
يف م ـج ــاالت الـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة واحل ـم ــاي ــة االجـتـمــاعـيــة
بــاخل ـصــوص شـكـلــت مـنــاسـبــة لـكـشــف اخ ـط ــار وتـنــاقـضــات
الرأسمالية املتوحشة ـ املصدر األساسي لالستغالل ومآسيه
ولتدمير الطبيعة والصحة وانتهاك حقوق اإلنسان

.

وقد كشف احلزب املاركسي يف نفس النداء عن ألوضاع
ال ـتــي تـعــانــي مـنـهــا الـطـبـقــة الـعــامـلــة هــي نتيجة لهيمنة
اإلمـبــريــالـيــة ومــؤسـســاتـهــا الــدول ـيــة والــرأس ـمــال األجنبي
على ثــروات بالدنا ،وحتكمها يف السياسات العمومية ،ول
اختالل موازين القوى لصالح الباطرونا بسبب التراجع
اخلطير الذي أصبحت تعيشه احلركة النقابية العمالية
ببالدنا الناجت عن ضعف االلتزام باملبادئ األصيلة للعمل
النقابي“ :خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”

.

ليدعو يف آخــر ال ـنــداء اجلماهير العمالية والـكــادحــة
إل ــى امل ـش ــارك ــة ال ــواع ـي ــة وال ـق ــوي ــة يف ب ـنــاء حــزب ـكــم ،حــزب
الـطـبـقــة الـعــامـلــة وع ـمــوم ال ـكــادحــن ،بــاعـتـبــاره مــن جهة
أداة لتقوية وتعزيز وتوحيد العمل النقابي على أســاس
مبادئه األصيلة ،ومــن جهة أخــرى وسيلة لتخلصكم من
وصاية األحــزاب املخزنية واألحــزاب البرجوازية مبختلف
شرائحها ،ومتكينكم من تقرير مصيركم والتخلص من
االستبداد املخزني واالستغالل الرأسمالي ،وبناء املجتمع
ال ــوط ـن ــي ال ــدمي ـق ــراط ــي ال ـش ـع ـبــي يف أفـ ــق ب ـن ــاء املـجـتـمــع
االشتراكي املنشود

.
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية

اكادير  ،احتجاجات العمال متواصلة :

شــركــة للبناء مبدينة أكــاديــر  :يــوم  24ابــريــل  2020خ ــروج العشرات
من العمال لإلحتجاج ضد ما أسموه “حرمانهم من أجورهم” ملدة شهرين
من العمل اليومي بالشركة ،يف غياب أي حترك من اجلهات الوصية حسب
تعبيرهم .خصوصا يف ظل هذه الظروف التي متر منها البالد

.

وعـ ــرف مـحـيــط ال ـشــركــة ت ــواف ــد ح ــوال ــي  500ع ــام ــل مــؤكــديــن عــزمـهــم
اإلعتصام باملكان إلى حني توصلهم مبستحقاتهم ،محملني الشركة ما آلت
إليه أوضاعهم جراء حرمانهم من التسجيل يف صندوق الضمان االجتماعي
وهو ما ضيع عليهم اإلستفادة أسوة لزمالئهم يف شركات أخرى

.

وأم ــام هــذا الــوضــع األخـيــر ال ــذي يـنــذر بتفشي وب ــاء كــورونــا  ،خصوصا
وأن التجمع املذكور ملئات األشخاص دون أدنى شروط السالمة يعد قنبلة
موقوتة ميكن أن تنفجر يف أي وقت

.

العرائش  ،مرة أخرى :
تعرف مدينة الـعــرائــش يف ظــل وبــاء فـيــروس كــورونــا ومــن داخــل معمل
لتصبير السمك ،وبـعــد فــرض إج ــراء احلـجــر الصحي داخ ــل البيوت على
عدة
عامالت وعمال هذه الوحدة الصناعية ،تتع ّرض النساء العامالت إلى ّ
ضغوطات اجتماعية و تعسفية ،تتمثل يف العزلة والتهميش.
وعلى إثر تفشي الوباء بشكل مهول وسط عمال و عامالت هذا املعمل،
أصدرت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي ،فرع العرائش ،بالغا تدعو من
خالله العامالت و العاملني بالقطاع الفالحي إلى توخي املزيد من احليطة
واحلــذر ،و االتعبئة الشاملة من أجل مواجهة وباء كوفيد.19وتدعو شغيلة
القطاع الفالحي باللوكوس إلــى اليقظة والتعبئة ملواجهة وب ــاء فيروس
كورونا ويطالب بضرورة االهتمام اجلاد باألوضاع الهشة للعمال و العامالت
الزراعيني والفالحني الكادحني الذين يواجهون آفة اجلفاف وجائحة كورونا

5

يعبر عن إحساسه باحليف جراء إقصاء أسرته التي بالكاد توفر مصاريف
متابعته الدروس عن بعد ،خصوصا وأنه مقبل على امتحانات الباكالوريا،
وكان ينتظر استفادة أسرته من القفة لتخصيص مبلغها لتعبئة األنترنيت

البيضاء  ،احتجاج العامالت والعمال :

.

• احتجاجات من طرف عامالت أمام شركة اخلياطة للكمامات ،رفضهن
لالستمرار يف العمل بسبب عدم وجود شروط السالمة ..و كذا احتجاجات
أمام شركة ريشبوند الن بعض العمال حرموهم من الضمان االجتماعي..

اشتوكة ايت باها والباطرونا الزراعية :
يف ظل انتشار فيروس كورونا بالعديد من وحدات اﻻنتاج على املستوى
الوطني تستمر الباطرونا الزراعية باقليم اشتوكة ايت باها يف اغلب الضيعات
الــزراع ـيــة يف تشغيل الـعـمــال وال ـعــامــات يف ظ ــروف ﻻ تــراعــي اﻻج ـ ــراءات
اﻻحـتــرازيــة حلماية الطبقة العاملة مــن هــذه اجلائحة فحسب املعطيات
املتوفرة لدينا فإن العديد من الشركات ﻻتقوم باﻻجراءات اﻻحترازية من
توفير مواد النظافة والتعقيم سواء داخل مقرات العمل او لوسائل العمل ...
بشكل دائم وﻻ توفر الكمامات و ﻻ تراعي مسافات االمان اثناء العمل .و عدم
احترام اصحاب نقل العمال للعدد احملدد وخصوصا البيكوبات والشاحنات
...حيث يتم سلك منافد وطرق غير مراقبة او اللجوء الى جتميع العمال
والعامﻻت يف مكان مححد بعيدا عن انظار املراقبة ليتم شحنهم وتكديسهم
يف العربات لينقلوا الى الضيعات

.

املهدية بالقنيطرة :

جبل عوام  ،اجراءات ضد العمال:
من خــال اتصال هاتفي لرفيق من شبكة التقاطع للحقوق الشغلية
بعاملني منجميني مبوقع جبل عــوام للنقابيني ان هناك استمرار العمل
بالنسبة للشركة األم «تويسنت» دون أي أخذ باإلعتبار للظروف الصحية
الطارئة عــدى التباعد اإلح ـتــرازي ...يف حــن توقفت امل ـقــاوالت املتعاقدة
وهي ثالثة من اإلشتغال إال أن عمالها يعانون يف صمت رافضني اإلجراءات
املتخذة يف حقهم مع تواجد البعض منهم خارج التغطية اإلجتماعية يف
أي مــن الصناديق وكــذلــك نفس الـشــيء بخصوص تعويض  2000درهــم
املخصص للمعنيني منهم مما يجعلهم يفضلون اإلستمرار يف العمل عوض
التوقيف عنه ...
خنيفرة  ،متابعات:
توبع التلميذ ع.االلــع صبري بخنيفرة بتهمة توزيع وقائع كاذبة و نشر
خبر زائــف و حتريض الغير على مخالفة االوامــر و الـقــرارات الصادرة عن
السلطات العمومية اخلاصة بحالة الطوارئ الصحية

.

يف تصريح لهسبريس ،من طرف مناضل حقوقي يقول ان من الواجب
على النيابة العامة بوقف املتابعة وحفظ امللف ،على اعتبار أن التلميذ كان

تظاهرت نساء عامالت يف معمل تصبير السمك  UNIMERاملتخلى عنهن
يف املهدية بعد انتهاء عملهن يف ظل احلجر و بعدما مت نقل عدد كبير من
زميالتهن يف ظروف خطيرة ...حتذير من اجل حتمل العمالة مسؤوليتها
كاملة فيما يقع ...ونداء من اجل التضامن...

خريبكة :
توقيف عمال و عامالت من معمل اخلياطة من خريبكة و ذلك لعدم
تـصــريــح الـعـمــال و الـعــامــات يف الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان االجتماعي
(فـيــديــو لـنـســاء يـطــالــن بـحـقــوقـهــن و يـصــرحــن ان املـشـغــل ال يـجـيــب عن
مراسالت العمال و العامالت ،رغم تصريحات املسؤولني عن استفادتهم من
الدعم املخصص لهذه الفئة يف ظل ظروف وباء كورونا)

.
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
الزال الوباء يف انتشار وتصاعد مستمر يف العالم عامة واملغرب
خــا صــة  ,إذ أن هــذا األ خـيــر ا لـيــوم يــوا جــه كــار ثــة حقيقية مــن حيث
ظهور بؤر للوباء يف عدة مناطق ومدن  ,لم يعد يقتصر األمر على
ا ل ـبــؤر ا لـصـنــا عـيــة وا لـتـجــار يــة فـقــط .بــل و صــل ا ل ـيــوم إ لــى ا لـسـجــون
املغربية والثكنات العسكرية ليجعل من عنوان املرحلة كارثة بكافة
املقاييس مــن جـهــة .و مــن جهة أ خــرى يـعــرف تدبير ا لــدو لــة لألزمة
الصحية ,ا ل ـتــي أ ص ـبـحــت أز م ــة ا ق ـت ـصــاد يــة واجتماعية ,عـشــوا ئـيــة
و س ــوء تقدير ,حـيــث مــا ا نـفـكــت تـتـخــذ قــرارا تـهــا بـشـكــل أ ح ــادي يف
إ قـصــاء تــام لــأ حــزاب والنقابات
و ج ـم ـع ـيــات ا ملـجـتـمــع ا مل ــد ن ــي مبــا
فيهم ا لــذ يــن يشكلون جــزءا من
ا حلـ ـك ــو م ــة وا ل ـ ــذ ي ـ ــن ي ـص ـط ـف ــون
إ لـ ــى ج ــا ن ــب ا لـ ــدو لـ ــة املخزنية,
بقرارات و تدابير كهذه و يف ظل
ا سـتـمــرار هــا يف نـهــج ا لـسـيــا ســات
العمومية ا لـتــي تـكــرس التبعية
وا ملــز يــد مــن التفقير وا لـتـجــو يــع
وا خلــو ص ـصــة و تـكــد يــس ا ل ـثــروات
يف يـ ــد أ س ـ ــر مـ ـ ـع ـ ــدودة بالبالد,
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــرزح ا مل ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن/ات
ا ل ـكــاد حــن/ات وا ملـهـمـشــن/ات و حـتــى ا ل ـبــر جــواز يــات ا لـصـغــرى حتت
و طــأة فقر وتهميش ناهيك عــن ا خلــوف مــن أز مــة ا لــو بــاء خصوصا
أن القطاع الصحي يف املغرب يعرف عدة اختالالت من نقص حاد
يف ا ملــوارد البشرية وضعف البنيات التحتية ونقص ا ملــواد الطبية
وشبه الطبية

.

يف ه ــذا السياق ,أ ع ـل ـنــت وزارة ا ل ـص ـحــة ا مل ـغــر ب ـيــة و صـ ــول عــدد
اإلصابات اإلجمالي  4065فيما يستمر عدد الوفيات يف االرتفاع
لـيـصـبــح ا ل ـعــدد  161حــا لــة و نـسـجــل ار ت ـفــاع ع ــدد األ ش ـخــاص ا لــذ يــن
متاثلوا للشفاء ليصبح عددهم  593شخصا ,أضافت الوزارة أيضا
أن ع ــدد ا حلـ ــاالت ا مل ـس ـت ـب ـعــدة ه ــو  23334ف ـي ـمــا مت ت ـس ـج ـيــل أ ع ـلــى
عدد إصابات بجهة الدار البيضاء سطات  1068حالة تليها جهة
مــرا كــش أ س ـفــي  824حــا لــة و ج ـهــة ف ــاس مـكـنــاس  515حــا لــة و جـهــة
طنجة تطوان احلسيمة ب  529حالة

.

انتشار الوباء بالسجون املغربية
أعلنت بعض املواقع اإلخبارية أنه مت تسجيل أول إصابة بسجن
مدينة وجدة ويتعلق األمر مبوظف بالسجن احمللي باملدينة هذا
ومت تسجيل أيضا استياء موظفي السجن حيث أ فــاد املوقع أنهم

يـعـمـلــون يف ش ــروط ت ـن ـعــدم فـيـهــا ا ل ـســا مــة ا لـصـحـيــة مــن ن ـقــص يف
مؤونة ولوجستيك وضعف وسائل الوقاية

.

أ ف ــادت مــوا قــع إ عــا مـيــة بــأن زو ج ــة سـجــن كــان قــد غ ــادر ا لـسـجــن
ب ــورزازات يــوم األ ح ــد ا ملــا ضــي تـشـتـكــي مب ـغــادرة زو ج ـهــا ا لـسـجــن دون
إخضاعه للتشخيص والتحاليل خصوصا بعد أن تبني أن السجن
الذي كان يقبع فيه به أشخاص مصابني بفيروس كورونا

.

أعلنت املندوبية العامة للسجون ,تسجيل  270إصابة بكورونا
بــا لـسـجــن ا حملـلــي ب ــورزازات كـمــا سجلت
إ صـ ـ ــا بـ ـ ــة م ـ ــو ظـ ـ ـف ـ ــن ا ثـ ـ ـن ـ ــن يـ ـعـ ـم ــات
بــا لـسـجــن ا حملـلــي بـســا وإ صــا بــة وا حــدة
بكل من سجن وجدة وتطوان

.

السلطات املغربية تقضي باإلبقاء
على إغالق معبري سبتة و مليلية
أ عـ ـلـ ـن ــت ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات ا ملـ ـغ ــر بـ ـي ــة أ ن ـه ــا
ا تـ ـخ ــذت قـ ـ ــرار ي ـق ـض ــي ب ــاإل بـ ـق ــاء ع ـلــى
مـعـبــري سـبـتــة ومليلية مغلقني بشكل
ك ــا م ــل إ ل ــى غ ــا ي ــة ش ـهــر ش ـت ـن ـبــر ا ل ـق ــادم
على أ قــل تقدير وأ ضــا فــت أ نــه يف حالة
عــودة فتح املعبرين سيتم ا تـخــاذ إ جــراءات جمركية صــار مــة جتعل
من التهريب املعيشي عملية شبه مستحيلة

.

خرق األبناك املغربية ملا التزمت به مع جلنة اليقضة
أ ع ـل ـنــت م ــوا ق ــع إ عــا م ـيــة أن األ ب ـن ــاك و ج ــدت طــر ي ـقــة لـلـتـحــا يــل
ع ـلــى مــا ا ل ـتــز مــت بــه مــع جل ـنــة ا ل ـي ـق ـظــة ح ـيــث أ ن ـهــا قـبـلــت طـلـبــات
تأجيل استحقاقات بعض ا لـقــروض بالنسبة للمقاوالت و قروض
االستهالك ولكنها لم تقبل تأجيل الفوائد

.

اإلعالن عن بداية حظر التجول الليلي بابتداءا من أول
رمضان وهؤالء من حصلوا على رخص استثنائية
أعلنت وزارة الداخلية يف بــاغ لها بشأن ا حلــاالت االستثنائية
من قرار « حظر التجول الليلي» الذي كانت قد أعلنته يوم أمس,
واعلنت أ نــه سيتم استثناء كل من األ طــر الصحية ور جــال وأ عــوان
ا ل ـس ـل ـطــة ك ـمــا أ ض ــا ف ــت ك ــذ ل ــك أ ن ــه مي ـكــن ا س ـت ـث ـنــاء ك ــل م ــن األ ط ــر
اإل عــا مـيــة و مـصــا لــح ا ملــداو مــة ب ــاإلدارات ا لـعـمــو مـيــة و مـجـمــو عــة من
العاملني ببعض القطاعات ا لـضــرور يــة بـشــرط أن يكونو حاصلني
ع ـل ــى شـ ـه ــادة م ـخ ـت ــو م ــة م ــن طـ ــرف رؤ س ــا ئـ ـه ــم يف ا مل ــؤ سـ ـس ــات ا ل ـتــي
يشتغلون بها

.
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
تصريحات بخصوص عدم إجبارية االقتطاع من أجور
ا ملو ظفني
ب ـعــد ا ل ـتـصــر يـحــات ا ل ـغــا ض ـبــة لـلـعــد يــد مــن ا لـنـقــا بـيــن وا لـهـيـئــات
ا ل ــد مي ـق ــرا ط ـي ــة ا ل ـت ـق ــد م ـي ــة ع ـل ــى ق ـ ــرار ا ق ـت ـط ــاع  3أ ي ـ ــام م ــن أ ج ــور
ا مل ــو ظ ـف ــن/ات و حتــو ي ـل ـهــا إ ل ــى ص ـن ــدوق ا ل ــد ع ــم ا مل ـخ ـصــص ملــوا جـهــة
كــورو نــا ،و حتــت هــذا ا لـضـغــط ا لــذي و لــد تــه هــذه ا لـتـصــر يـحــات ا لـتــي
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ل ـل ـق ـطــاع ا ل ـف ــا ح ــي أن جت ـعــل م ــن ف ــاحت م ــاي ه ــذه ا ل ـس ـنــة مـحـطــة
ل ـل ـن ـضــال ا ل ــو ح ــدوي و جت ـس ـيــد ا ل ـت ـضــا مــن ا ل ـف ـع ـلــي م ــن أ ج ــل صــون
مـكـتـسـبــات شـغـيـلــة ا لـقـطــاع و حتـقـيــق مـطــا لـبـهــم ا لـعــاد لــة وا لـتـصــدي
آل ثــار جــا ئـحــة كــورو نــا و ملـخـتـلــف مـظــا هــر ا لـقـهــر واال سـتـغــال ،وذ لــك
عـبــر تـنـظـيــم عــدد مــن األ نـشـطــة وا مل ـب ــادرات ا لـنـضــا لـيــة ا لـبــد يـلــة عن

املسيرات التي اعتادت تنظيمها يف فاحت ماي من كل سنة.

بينت بامللموس أن القرار يخالف مختلف التشريعات اجلاري بها

كما سجلت استياءها لتشكيلة جلنة اليقظة االقتصادية ،حيث

ا لـعـمــل ،أ عـلــن وز ي ــر ا لـشـغــل واإلد م ــاج ا ملـهـنــي مـحـمــد أ م ـكــراز ،ا لـيــوم

أقصي ممثلو الطبقة العاملة من عضويتها ،ولقرارها املتمثل يف

السبت ،يف تصريح له لوكالة املغرب العربي لألنباء أن االقتطاع

تخصيص تعويض عن توقف األ جــراء املصرح بهم لدى الصندوق

من أجور املوظفني لن يكون إجباريا لفائدة صندوق تدبير جائحة.

ا لــو طـنــي للضمان اال جـتـمــا عــي عــن العمل حــدد مبلغه ا لـشـهــري يف

وأو ض ــح أ م ـكــراز أن كــل مــو ظــف ال يــر غــب يف اال قـتـطــاع مــن را تـبــه

الشهري مطالب بتقدمي طلب إعفاء.

بعد حملة إعالمية شعبية ،الدولة تهدد مراكز النداء
باإليقاف..
بعد أيام من بداية احلملة اإلعالمية الشعبية مبواقع التواصل
اال ج ـت ـمــا عــي ا لــدا ع ـيــة لــو قــف ع ـمــل م ــرا ك ــز ا ل ـن ــداء مــؤ ق ـت ـ ًا لـتـفــادي
ا نـتـشــار فـيــروس كــورو نــا ا ملـسـتـجــد دا خـلـهــا ،وا لـتــي تـبــن مــن خاللها
أن ا ملـســؤو لــن ا لـفــر نـسـيــن عـلــى هــذه ا ملــرا كــز يـعـمـلــون دا خــل بيوتهم
يف حــن يـجـبــرون األالف مــن ا لـعـمــال وا لـعــا مــات ا لـقــدوم إ لــى مقر

أماكن العمل يف ظروف تفتقر لكل معايير السالمة الصحية.

 2.000در ه ــم ف ـقــط ،مــع حــر مــان ج ــزء كـبـيــر مـنـهــم مــن اال س ـت ـفــادة
م ـنــه ر غ ــم ض ـع ـفــه ،س ــواء بـسـبــب ش ــرط ا ل ـت ـصــر يــح ب ـهــم خ ــال شـهــر
فبراير املاضي أو بسبب استثناء القطاعات التي يشتغلون بها من
هــذه ا لـعـمـلـيــة .ا سـتـنـكــار هــم هــزا لــة ا لـتـعــو يـضــات ا ملـخـصـصــة للفئات

األخرى ،مع مطالبتهم بالرفع منها وتعميمها.

تنسيقيات شمال إفريقيا تخلد ذكرى وفاة العامالت وتدعو
للمزيد من النضال ضد الرأسمالية
أعلنت تنسيقيات شمال إفريقيا والشرق األو ســط يف بيان لها
أ صــدر تــه ا لـيــوم مبناسبة ذ كــرى و فــاة أز يــد مــن أ لــف عاملة على إثر
سقوط سقف مبعمل النسيج ببنكالديش يف يون  24أبريل 2013
وا ع ـت ـبــر ت ـهــا م ـنــا س ـبــة ل ـتـجــد يــد اإلدا نـ ــة وا ل ــر ف ــض لـهـمـجـيــة ا لـنـظــام

يف هذا الصدد أكدت عدة مواقع إلكترونية إخبارية أن احلكومة

ا لــرأ س ـمــا لــي و شــر كــا تــه ا ل ـعــا بــرة ل ـل ـقــارات ا ل ـتــي جت ـعــل م ــن اإل ن ـســان

املغربية هــددت جميع ا ملــرا كــز املخالفة لشروط السالمة الصحية

وا ل ـن ـســاء بـشـكــل خــاص و مــن ث ــروات ا لـشـعــوب و م ــوارد ه ــا ا لـطـبـيـعـيــة

ب ــاإل غ ــاق .ه ــذا و ي ــرى ا لـعــد يــد مــن ا لـنــا شـطــون وا ل ـفــا ع ـلــون يف هــذه

حطبا الغتناء حفنة من أصحاب رؤوس األموال ولتفقير العمال/

احلملة أن قــرار ا حلـكــو مــة دون ا ملـسـتــوى ا ملـطـلــوب إذ ا لــوا جــب عمله

ات وتدمير البيئة وتهديد احلياة على وجه األرض ,وبعض وقفها

ه ــو ا ل ـغ ـلــق ا لـ ـف ــوري جل ـم ـيــع م ــرا ك ــز ا لـ ـن ــداء ب ـكــو ن ـهــا غ ـيــر ض ــرور ي ــة

وضمان أجرة كاملة لكامل مستخدميها.

ا جلــا مـعــة ا لــو طـنـيــة لـلـقـطــاع ا لـفــا حــي تـعـلــن عــن تخليدها فــاحت
ماي وتندد بأداء اللجنة االقتصادية..
أ عـلـنــت ا جلــا مـعــة ا لــو طـنـيــة لـلـقـطــاع ا لـفــا حــي يف بـيــا نـهــا األ خـيــر
عــن عزمها إ حـيــاء إ لــى جانب جــل املنظمات النقابية عبر العالم،
اليوم األممي للطبقة العاملة فاحت ماي هذه السنة ،مستنكرة يف
نـفــس ا لـبـيــان طــر يـقــة تـعــا طــي ا حلـكــو مــة مــع األز مــة وا نـحـيــاز هــا إ لــى
مصالح الرأسمال ،ودعت باملقابل إلى جعل فاحت ماي لهذه السنة
مـنــا سـبــة لـلـتـعـبـيــر عــن م ـطــا لــب ا لـطـبـقــة ا ل ـعــا م ـلــة و ت ـط ـل ـعــات عـمــوم
ا جل ـمــا ه ـيــر ا ل ـش ـع ـب ـيــة ،م ــن أ ج ــل ذ ل ــك ا خ ـت ــارت ا جلــا م ـعــة ا لــو طـنـيــة

على وضعية النساء بالعديد من الدول واملناطق أكدت التنسيقية
على مواصالتها للنضال من أجل حتقيق أهدافه املسيرة العاملية
ا ل ـن ـســا ئ ـيــة ا ل ـتــي س ـطــر هــا ا ل ـل ـقــاء ا ل ــدو ل ــي األ خ ـي ــر ا ل ــذي مت عـقــده
بتاريخ أكتوبر  2018وتعتبر السياسات االقتصادية واالجتماعية
ا مل ـت ـب ـعــة م ــن ط ــرف أ ن ـظ ـمــة ا ل ـب ـل ــدان األ عـ ـض ــاء ب ـهــا تــخ ا لـتـنـسـيـقـيــة
قــا ئ ـمــة ع ـلــى اال ن ـص ـي ــاع وا ل ـت ـب ـع ـيــة مل ــرا ك ــز ا ل ــرأ س ـم ــال ا ل ـعــا ملــي كـمــا
حـيــت كــل ن ـســاء ا ملـكــا فـحــات وا ل ـعــا مــات واأل س ـي ــرات ا لـفـلـسـطـيـنـيــات
والسجينات السياسيات وكل نساء العالم املضطهدات وتدعوهن
لـلـمــز يــد مــن ا لـنـضــال ضــد اال مـبــر يــا لـيــة ويف مـقــد مـتـهــا ال ملـبــر يــا لـيــة
اال مــر ي ـك ـيــة ا مل ـعــاد يــة حل ـقــوق اال ن ـســان و حل ـقــوق ا ل ـش ـعــوب و مـشـعـلــة
حلروب العدوانية.

العدد 4 :
اإلثنني  27أبريل 2020

الـنـشـرة

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا
–1

احلريات العامة

 بــاغ وزارة ا لــدا خـلـيــة ا لـقــا ضــي بـحـضــر ا لـتـنـقــل ا لـلـيـلــي يــو مـيــامن الساعة السابعة مساءا الى اخلامسة صباحا ابتداءا من فاحت
رمضان سواء بالنسبة للراجلني او عبر استعمال مختلف وسائل
النقل حتت طائلة تفعيل املتابعة القضائية يف إطار أحكام املادة

الرابعة من املرسوم.

 أ ص ــدرت وزارة ا لـتــر بـيــة ا لــو طـنـيــة يــوم  26أ بــر يــل  2020بــا غــا«برمجة عطلة مدرسية يف الفترة املمتدة من  27أبريل الى  3ماي

بعد متديد احلجر الصحي الى غاية  20ماي.

 بالغ املندوبية العامة إلدارة السجون وإ عــادة االد مــاج بتاريخ 24أ بــر يــل 2020ح ـ ــول ا مل ـس ـت ـجــدات ا ملـتـعـلـقــة بــا لــو ضـعـيــة ا لـصـحـيــة

ملوظفي ونزالء املؤسسات السجنية.
-2

االنتهاكات  :ضرب احلريات العامة

 و ك ـي ــل ا مل ـل ــك ل ــدى ا حمل ـك ـمــة اال ب ـت ــدا ئ ـي ــة ب ـخ ـن ـي ـفــرة ي ـس ـتــد عــيا ملــوا ط ـنــن « ص ـبــري عـبــد االاله « و « ا ملـصـطـفــى بــن عـلــي « بـتـهـمــة
ت ــرو ي ــج و ق ــا ئ ــع ك ــاذ ب ــة و ن ـش ــر ا خـ ـب ــار زا ئـ ـف ــة و حت ــر ي ــض ا ل ـغ ـي ــر عـلــى
م ـخــا ل ـفــة االوا م ـ ــر وا ل ـ ـقـ ــرارات ا لـ ـص ــادرة ع ــن ا ل ـس ـل ـطــات ا لـعـمــو مـيــة
اخلاصة بحالة الطوارئ الصحية

وذلك يوم  23أبريل .2020

 متابعة كل من « محمد بــوزرو « و « محمد شجيع « يف حالةا ع ـت ـقــال و» حلـســن ملــرا بــط « يف حــا لــة س ــراح و بـكـفــا لــة  3000در هــم
وذ ل ـ ــك ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ن ـش ــر م ـق ـطــع ف ـي ــد ي ــو يف ص ـف ـحــة ف ـي ـس ـبــو ك ـيــة

مخصصة لتقاسم االخبار وذلك يوم  23أبريل .2020
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شطط عناصر املخزن واستغالل ظرفية احلجر

 إ ص ــدار وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة ي ــوم  24أ بــر يــل ق ــرارا يـقـضــي بـحـضــرا لـ ـتـ ـج ــول ل ـي ــا خ ـ ــال ش ـه ــر ر مـ ـض ــان م ــع حت ــد ي ــد ب ـع ــض ا حل ـ ــاالت
اال س ـت ـث ـنــا ئ ـيــة واال ق ـت ـص ــار يف م ـجــال اإل عـ ــام ع ـلــى إ ط ــر ا ملــؤ س ـســات
اال عــا م ـيــة ا ل ـع ـمــو م ـيــة واالدا عـ ـ ــات ا خل ــا ص ــة و تـقـيـيــد بــا قــي ا ملـنــا بــر

 -ر خــص لــدور يــات ا ملــرا قـبــة مــن ر جــال اال مــن استعمال «تطبيق»

ا لــور ق ـيــة اال ل ـك ـتــرو ن ـيــة اي ا لـصـحــا فــة ا ملـسـتـقـلــة مــن نـقــل األ ح ــداث

محمول يف مرحلته التجريبية لتتبع حترك املواطنني واملواطنات

والوقائع وذلك ينافى مع الفصلني  25و 28من الدستور واملادة19

بدقة المتناهية وذلك اعتمادا على البطاقة الوطنية انطالقا من
 21أ بــر يــل ,2020وسيسمح هــذا التطبيق ا مـكــا نـيــة حتــد يــد تنقالت
املواطنني ويالتالي اتخاذ االجراءات املناسبة يف حق املخالفني.
 منذ االعالن عن حالة الطوارئ الى يوم  23أبريل  2020ويفا طــار تفعيل املقتضيات ا لــز جــر يــة ملــر ســوم 292. 2.20مت حتريك
املتابعة القضائية يف مواجهة ما مجموعه  35561شخصا بتهمة
خرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم  1994شخصا أحيلوا على
احملكمة يف حــا لــة اعتقال أ مــا بالنسبة لتهم عــدم ار تــداء الكمامة
فقد اعلنت رئاسة النيابة العامة عن متابعة  5232شخصا
أ مــا عــدد ا لـنـســاء ا ملـتــا بـعــات بتهمة خــرق قــا نــون ا لـطــوارئ فيصل

حسب نفس املصدر  1053امرأة.

 متابعة « ادريس اخلارز» يوم  25أبريل  2020بسيدي سليمانعلى خلفية تدوينة فايسبوكية وخضوعه للتحقيق ملدة أزيد من

ساعتني مبفوضية الشرطة ومتابعته يف حالة سراح.

 متابعة ا لـشــاب « محمد ر ضــا ا حلــوات « يف حــا لــة ســراح وذ لــكبـعــد ا ع ـت ـقــاه ي ــوم  21أ بــر يــل  2020بـتـهـمــة « ع ــدم ار تـ ــداء ا لـكـمــا مــة
« و تـعــر يـضــه لـلـتـعــذ يــب ا لـضــرب ا لـســب وا لـشـتــم و حـجــزه ملــدة يــوم يف

زنزانة ضيقة مع  19معتقال.

من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان.

 و ف ــاة قــا صــر  17سـنــة حتــت ا حلــرا ســة ا لـنـظــر يــة لــدى مـصــا لــحاال مــن االقليمي مبدينة

اجلديدة  ،يوم  26أبريل  2020خلرقه

إ ج ـ ـ ــراءات ح ــا ل ــة ا ل ـ ـطـ ــوارئ و قـ ــد أر جـ ـع ــت ا مل ــد ي ــر ي ــة ا ل ـع ــا م ــة لــأ مــن

الوطني سبب الوفاة الى أزمة صحية طارئة.

 شـطــط ا ملــو ظ ـفــن وا ملـكـلـفــن بـتـسـلـيــم بـطــا ئــق را م ـيــد بــدا ئــرة «اوالد احمد « دا ئــرة « اوالد موسى « و» مقاطعة الصفا « بجماعة
ا حـصــن عبر ممــار ســة التمييز وا حملـســو بـيــة يف إ طــار تدبير عملية
ا لــد عــم مــن صـنــدوق كــورو نــا و حــر مــان ا لـبـعــض مــن حقهم يف ا لــد عــم

املخصص للفئات املتضررة.
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