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افتتاحية

رصخة عامل  ‘‘ :تأجيل املسريات وتأجيج النضاالت ‘‘ أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية
تعود بنا محطات تخليد العيد
االممـــــي الـــــذي تــخــلــده الــطــبــقــة
الــعــامــلــة بشكل مــوحــد يف مختلف
بــلــدان الــعــالــم ،الـــى ذلـــك الــصــدى
الــذي ميأل الــشــوارع مــرددا صرخات
العامالت والعمال .الى تلك األعالم
الــتــي تــرفــرف عــالــيــا بــن قبضات
الشبيبة العمالية ملتحمة بالطالب
واملــعــطــلــن واملــنــاضــات واملــنــاضــلــن
ال ــذي ــن يــنــشــدون ســلــطــة الــعــمــال
وحتــررهــم مــن الــظــلــم واالســتــغــال
الرأسمالي

.

يف املــغــرب كــمــا يف بــاقــي بــلــدان
العالم،لن تخرج املركزيات النقابية
يف مسيرات فاحت ماي  2020لن نصافح
القبضات العمالية،كما أننا لن نلوح
لــبــعــضــنــا الــبــعــض بــتــحــايــا الــنــصــر
العمالي الواعد.لن تشهد عيوننا
كــدمــات الــقــهــر الــطــبــقــي املــوشــومــة
عــلــى أج ــس ــاده ــم ويف ســواعــدهــم
الطاهرة.لكننا أيضا سنستريح من
املخبرين ومالحقاتهم،من مختلف
رجــال سلطات املخزن وهــي تتعقب
البيانات والــوثــائــق الــتــي تتضامن
وتدعم نضال النقابات والقطاعات
العمالية ونــضــال حــركــة املعطلني
وهي تتوسط مختلف املسيرات

.

أصــــوات وصـــرخـــات تــتــعــالــى من
هنا وهناك وقبضات عمالية أمام
أعـــن الــشــهــداء الــعــالــيــة صــورهــم
بافتخار فوق رؤوسنا حتت الشموس
احلــارقــة،وبــحــمــاس يــعــلــو الــشــعــار
اخلــالــد '' :عمال وفالحني...طلبة
ومعطلني...املمثل احلقيقي...حزب
العمال الثوري'' .تتبادل الرفيقات
والــرفــاق الــتــحــايــا بتلقائية وحــب

عــمــيــق بــفــرح ووفـــــاء ،بــعــد ف ــراق
طــويــل.يــتــجــدد الــعــهــد ويــوقــضــنــا
صــمــود ونــضــال الــعــامــات والــعــمــال
املــضــطــهــديــن مــن ط ــرف الــرأســمــال
واملهددين بشبح الباطرونا فيروس،
وال ــس ــي ــاس ــات الــطــبــقــيــة لــلــنــظــام
املخزني

2

.

يندمج العمال باملثقفني الثوريني
الشباب والنساء يف مشهد مقتطع من
قــوى شعبية حتمل األمــل وتستند
الى عزميتها النضالية العادة بناء
أدوات النضال االجتماعي وانبثاق
عمل نقابي دميقراطي بديل ،وبناء
اطــارهــا ومعبرها السياسي:حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني

.

لن تنظم تظاهرات فاحت ماي،لهذه
الــســنــة وســتــبــقــى مــطــالــب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ومختلف
الفئات الشعبية محجوزة من دون
اســتــجــابــة.بــيــنــمــا يــتــواصــل قمع
احلــريــات وجت ــرمي الــعــمــل النقابي
وضـــرب احلــق يف التنظيم ،مقابل
منح الباطرونا كل املنح والتسهيالت
واالعفاءات املناسبة وجعل القوانني
الرجعية يف خدمتهم يف كل األحوال
الــتــي تعرفها نــزاعــات الشغل.فلن
تسقط رايــات النضال العمالي،وان
تأجلت مسيرات الفاحت من مايو لهذه
السنة،التي كانت فرصة للتعبير
عن سخط مختلف القطاعات عن
السياسات الطبقية املتبعة،وعن
مسار ما يسمى زورا وبهتانا باحلوار
االجتماعي املزعوم

.

أخــيــرا ،والــعــهــد بيننا»:تأجيل
املسيرات،وتأجيج النضاالت»

األوضاع االجتامعية يف بعض
األحياء الشعبية

االنتهاكات  :رضب الحريات العامة
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
 - 1مراكز النداء :االستمرار يف العمل

عمال شركة «أمانور» بني مطرقة الباطرونا وسندان جائحة
كــورونــا  .هي معركة جتــاوز عمرها االن الثالثة أشهر ،معركة
عنوانها الصمود واإلصـــرار على مواصلة اإلض ــراب واالعتصام
املفتوح حتى حتقيق مطالب عادلة ومشروعة ،وفرض إرجاع كافة
العمال واملمثلني النقابيني املطرودين انتقاما وتعسفا من قبل إدارة
شركة «أمــانــور» التابعة للشركة األم «فيوليا» .أزيــد من ثالثة
أشهر والعمال مرابطون يف مقرات الشركة بكل من طنجة وتطوان
والــربــاط ،ومصرون بأشكال نضالية غير مسبوقة على حتدي
سياسة التجويع والتشريد واملماطلة التي تعاملت بها إدارة الشركة
والسلطات احمللية مع عمال كان كل ذنبهم أنهم انتفضوا انتفاضة
رجل واحد ضد طرد ممثليهم النقابيني ومن أجل احلفاظ على
مكتسباتهم التي مت اإلجهاز عليها يف خرق سافر لكل االتفاقات
املبرمة ولكل القوانني والتشريعات االجتماعية .عمال توسموا
خيرا يف كل الوعود التي قدمت ،ويف إمكانية أن تسفر املفاوضات مع
إدارة الشركة عن حل إيجابي يحقق مطالب العمال ،ويف مقدمتها
عودة كافة العمال واملمثلني النقابيني إلى مقرات عملهم دون قيد
أو شرط ،لكنهم اصطدموا بحاجز التماطل والتسويف والتنكر
حلقوق العمال ،وبغياب أية مبادرة إيجابية من قبل السلطات
العمومية.

مازالت مراكز النداء مبدينة فاس تشتغل رغم خطورة انتشار
فيروس كورونا وسط املستخدمني/ات  .وبعضها مازال يعمل بأعداد
كبيرة مثل مركزفاس شور بطريق سيدي حرازم والذي يصل عدد
العاملني به 500رغم إصابة احد العاملني بالفيروس حيث مت إجراء
العزل لبعض زمالئه يف املستشفى .كل ما قامت به إدارة املركز هو
جلوؤها إلــى تخفيض عدد املستخدمني/ات .ورغــم ذلك ما زال
العدد كبيرا مما يهدد ليس املستخدمني/ات فقط بل الساكنة ككل
نظرا لعددهم الكبير

.

نفس االمربالنسبة لطنجة .ففي اتصال مع شاب يعمل مبركز
نداء تابع لشركة تامني فرنسية ،اخبر بان العمل لم يتوقف رغم
انعدام شــروط الوقاية واألمــان والصحة .واألخطر من ذلك هو
إقــدام إدارة هذه الشركة على إرغــام بعض املستخدمني الذين
يزعجونها ببعض املطالب أخد إجازة غير مؤدى عنها

.

 - 2شركة الوالف للبناء باكادير

تشغل أزيد من  700عامل يف جميع تخصصات لبناء ومستلزماته.
تتراوح اقدميتهم بني  10و  25سنة.
وقد أقدمت الشركة على توقيف العمل بجميع االوراش بشكل
كلي (مارينا  -فونتي العليا – دار احملاماة  -جنان السبيل  -متاعيت
 قصر املؤمترات  -إقامة السياحة  -فندق اطالنتيد  -ورش مرحبا(توقيف النصف) – باهيا مبراكش )...منذ  20مارس 2020

.

ويخوض العمال اعتصاما أمام مقر الشركة احتجاجا على عدم
التوصل باألجور منذ شهرين وعدم التوصل بتعويضات صندوق
كورونا وتوقف التغطية الصحية منذ  2018حيث يعاني العديد
منهم من أمراض مزمنة كالسرطان والقصور الكلوي

.

وقد قرروا االستمرار يف االعتصام بعد فشل احلوار الذي عقده
مكتبهم النقابي مع رب الشركة حتت إشــراف املــنــدوب اجلهوي
للشغل بتاريخ  23ابريل  2020حيث رفــض رب الشركة صرف
أجورهم مببرر عدم توفر السيولة النقدية باإلضافة إلى عدم
استفادتهم من دعم صندوق كورونا بسبب مشاكل تقنية حسب رد
مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يف ردها على مندوب
الشغل أثناء االجتماع

.

 - 3عمال شركة «امانور» بطنجة-تطوان -الرباط  :الصمود
واالستمرارية يف املعركة

وقد راسل املكتب النقابي للعمال (ا م ش) والي جهة طنجة-
تطوان احلسيمة بتاريخ  23ابريل  2020للتدخل من اجل إيجاد
حل عادل يلبي املطالب املشروعة للعمال

.

 - 4معمل لتصبير السمك باسفي

اظهر فيديو مسرب من معمل لتصبير السمك بأسفي الوضعية
املأسوية واخلطيرة التي تشتغل فيها العامالت حيث يفتقد إلى
اإلجراءات االحترازية الضرورية حلماية صحة وسالمة العامالت
اذ يتكدسن بأعداد كبيرة يف مساحة ضيقة بدون وسائل الوقاية
الضرورية من كمامات ومسافة األمــان وهــو وضــع يوفر أرضية
مناسبة النتشار فيروس كورونا .وعوض معاجلة الوضعية جلأت
إدارة الشركة إلى توقيف عاملتني محملة إياهما مسؤولية تسريب
الفيديو ˛ يف ظل غياب اية مراقبة من طرف السلطات املعنية
 - 5الوحدات الصناعية بإقليم متارة الصخيرات

.

قامت بعض شركات النسيج بدعوة العمال/ات باستئناف العمل
رغم ظروف احلجر الصحي .وحسب موقع «هسبريس» فإنها حتاول
استغالل الدعم الذي تقدمه الدولة للعمال/ات لتشغيلهم/هن
بدون مقابل.وهو ما يعتبر استغالال وانتهاكا بشعا حلقوقهم/هن
.ويشتغل هــؤالء العمال/ات يف ظــروف تغيب فيها ابسط شروط
الوقاية والسالمة وأنهم/هن يتنقلون بأعداد كبيرة يف سيارات
ضيقة (اخلــطــافــة)حــســب تصريحاتهم/هن ل ــذات املــوقــع .مما
يجعلهم/هن يعيشون يف ظــروف نفسية صعبة من جــراء اخلوف
من اإلصابة بالفيروس خاصة بعدما ظهرت أعراضه على احد
العاملني بإحدى الوحدات الصناعية

.

 - 6عمال مناجم جبل عوام

من خالل اتصال هاتفي لي بعاملني منجميني مبوقع جبل عوام
منقبني حتت مركزية االحتاد العام للشغالني باملغرب فقد صرحا
استمرار بان الشركة األم «تويسنت» مستمرة يف نشاطها بدون أن
تأخذ بعني االعتبار التدابير االحترازية الضرورية فيظل الظروف
الصحية الطارئة باستثناء إجراء التباعد اإلحترازي ...يف حني
توقفت املقاوالت املتعاقدة عن اإلشتغال, .وعددها ثالثة الشيء
الذي عمق معاناة عمالها وخصوصا الدين ال يتوفرون منهم على
الضمان االجتماعي مما سيحرمهم من الدعم املخصص لألجراء من
طرف صندوق كورونا

.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
بيان النهج الدميقراطي القطاع العمالي بطنجة
حتيي الطبقة العاملة عبر العالم العيد األممي للطبقة العاملة فاحت
ماي هذه السنة ،يف ظروف استثنائية تتميز باالرتفاع املتزايد حلاالت
اإلصابة بوباء كورونا املستجد وما يخلفه من ضحايا يوما بعد يوم
تشكل الطبقة العاملة فيه والشغيلة بشكل عام الضحية األكبر ،مبن
فيهم العاملني بالوحدات اإلنتاجية الكبيرة الصناعية او بقطاع الصحة
والنظافة ،مما يزيد يف تدهور أوضــاع الشغيلة ،من عمال وموظفني
ونساء.
ومستخدمني وفالحني وكادحني  ،رجاال
ً
والقطاع العمالي للنهج الدميقراطي على مستوى طنجة وهو يتابع
وطنيا ومحليا تطور األوضاع وتواتر انتشار اجلائحة وظهور بؤر له
على مستوى طنجة باعتبارها مدينة عمالية بامتياز ،رصدنا ظهور
العديد من بؤر الوباء بوحدات اإلنتاج العمالية مبناطق العوامة،
كزناية ،مبعامل النسيج والكابالج والقمرون وغيرها ،وهي الوضعية
التي أصبحت مقلقة وتهدد السالمة واألمان اجلسدي للعمال والعامالت
مما خلق لــدى العديد منهم ولــدى أسرهم الشعور باخلوف والهلع،
خصوصا بعد دعوة العديد من الشركات للعمال والعامالت الستئناف
العمل ،دون اتخاذ إجراءات السالمة املهنية الضرورية الكافية ووفق
املعايير الدولية ،سواء داخل أماكن العمل أو أثناء التنقل من وإلى أماكن
العمل.
أمام هذه الوضعية املقلقة يعبر القطاع العمالي للنهج الدميقراطي
على مستوى طنجة عن :

تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا نتيجة عدم التصريح بهم
من قبل املشغلني لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،أو بسبب
استثناء القطاعات التي يشتغلون بها من هذه العملية ونطالب بإلغاء
شرط التصريح يف الضمان االجتماعي لتعويض العمال والعامالت عن
توقفهم االضطراري عن العمل.
ندعو اجلهات املسؤولة الى اتخاذ تدابير احترازية وجزرية ضد
أربــاب العمل الــذي ميكن ثبوت طردهم للعمال والعامالت نتيجة
تخوفهم من العمل نتيجة انعدام شروط األمان والسالمة الصحية.
استنكاره إلقصاء العديد من األسر الفقيرة والعاملني والعامالت يف
القطاعات الغير املهيكلة من االستفادة من الدعم املخصص لذلك رغم
هزالته ،والذي نطالب بالرفع من قيمته وتعميمه على جميع الفئات
وعدم إقصاء النساء منه.
دعوته اجلهات املسؤولة ومفتشية الشغل إلى حتمل مسؤوليتها يف
توفير احلماية جلميع األجراء ،مبن فيهم العاملني يف املناطق الصناعية
الثالث وبالقطاعات الغير مهيكلة  ،وكل الفئات التي الزالت مستمرة
يف العمل من أجل ضمان تزويد األسواق بجميع املواد الضرورية رغم
اجلائحة وظــروف العمل التي تشكل خطرا على سالمتهم بعدد من
الوحدات اإلنتاجية.
ترفض مشروع قانون  20. 22املصادق عليه من طرف مجلس احلكومة
والذي يهدف الى املزيد من االجهاز عن حرية الرأي والتعبير وخاصة
عبر وسائل التواصل االجتماعي.
حتيي األطقم الطبية باملدينة وكل العاملني والعامالت يف مجال
الرعاية الصحية الذين يتواجدون يف الصفوف االمامية ملواجهة
اجلائحة ،رغم ضعف التدابير الوقائية واملعدات الطبية الضرورية
نتيجة تخريب الدولة ملنظومة الصحة العمومية وخوصصتها تلبية
المالءات املؤسسات املالية العاملية.
ويف األخير ندعو جميع العمال والعامالت إلى جعل فاحت ماي 2020
مناسبة للتعبير عن مطالب الطبقة العاملة وتطلعات عموم اجلماهير
الشعبية ،ومحطة للمشاركة الواعية والقوية يف بناء حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،باعتباره أداة لتقوية وتعزيز وحدة العمال
والعامالت من اجل بناء املجتمع الوطني الدميقراطي الشعبي يف أفق
بناء املجتمع االشتراكي املنشود.

تضامنه املطلق مع الطبقة العاملة والشغيلة يف محنتها هاته ،ومع
عمال وعامالت املغرب الكبير الذين تعرضوا للتشريد منذ يناير املاضي
دون أي إشعار من املشغل ،مع حرمانهم من تعويضاتهم ومن أجور شهرين
وكذا من االستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا ،ومع
عمال امانور الذين يخوضون اعتصام مفتوحا منذ أزيد من مائة يوم
دفاعا عن حقوقهم املكتسبة وضد الطرد التعسفي الذي تعرض له
نقابيي الشركة ويف مقدمتهم الكاتب العام لنقابة االحتــاد املغربي
للشغل
إدانته لتقدمي آالف العمال والعامالت قرابني للرأسمال بعدد من
القطاعات غير الضرورية الستمرار احلياة اليومية للمواطنني ،عبر
استمرار تشغيلهم يف نفس الظروف السابقة دون احترام ملسافة األمان
وغيرها من التدابير الوقائية ،حتقيقا ألرباح الباطرونا والشركات
العابرة للقارات ،وهو ما تسبب يف إصابة العديد منهم بفيروس كوفيد
 19وساهم يف ارتفاع انتشار الوباء على مستوى اجلهة ،حيث شكلت
املعامل البؤر األساسية النتشار الوباء.
استنكاره حلرمان العديد من العامالت والعمال من االستفادة من

 - 2غياب تفاوض جماعي

وسجلت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان “غياب تفاوض جماعي
يف أغلب املــقــاوالت والقطاعات ،كــون احلــوار االجتماعي ظل شكليا
وعقيما ،بينما ظلت العديد من االلتزامات السابقة ،مبا فيها املتضمنة
يف اتفاق  26أبريل  2011بني احلكومة وممثلي املركزيات النقابية
واملشغلني دون تنفيذ ،ولم تعرف العديد من املطالب املشروعة لألجراء
واألجيرات االستجابة املطلوبة ”

.

باملقابل ،ترى الهيئة احلقوقية أن ” احلكومة سارعت ،إلى اتخاذ
الــقــرار بتجميد الترقية والتوظيف يف القطاع العمومي ،واألمــر
باالقتطاع من أجور املوظفات واملوظفني لفائدة “صندوق كوفيد،19
بكيفية إجبارية ومتييزية ،ويف تعارض تام مع أحكام الدستور ،التي
تقضي بتحمل اجلميع ،وليس فئة دون غيرها ،بكيفية تضامنية ومبا
يتناسب مع ما يتوفرون عليه من وسائل ،األعباء والتكاليف الناجمة
عن اآلفات والكوارث الطبيعية (الفصل .”)40
ويف هذا الصدد ،طالبت احلكومة بـ”التراجع عن هذا القرار التمييزي
واجلبري املاس بالطابع التطوعي للمساهمة يف صندوق كوفيد .19
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية
• تصريح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
التوجه الدميقراطي (راديو اتلنتيك) يوم  26ابريل :2020
بعد الــرســالــة املــوجــهــة لرئيس احلــكــومــة ،ولوزيرالتربية
الوطنية

حــول التعليم عن بعد ،صــرح الكاتب العام الوطني

لــراديــو اتلنتيك ،ان التعليم عــن ابــرز التفاوت يف االستفادة
بالنسبة للتالميذ والطلبة حسب الطبقات االجتماعية واملناطق
اجلغرافية .وكذلك اكــد على ض ــرورة

توفيرالشروط املواتية

للتعليم لــذوي االحتياجات اخلــاصــة ،الفئة املهمشة التي لم
حتضى باالهتمام يف هذه الظرفية ،و من الواجب توفير لها ادوات
املناسبة للتعليم عن بعد .يتوجب يف هــذه الــظــروف الصعبة
إليالء العناية القصوى لهم من خالل تدابير مالئمة تتناسب مع
وضعهم وقدراتهم.
كما تطرق للخدمة االساسية الشاملة لولوج املواطنني لوسائل
االتصال احلديثة  :الهاتف واالنترنيت .ومطالبة احلكومة يف
شخص رئيسها بحث الشبكات

للوكالت املــواصــات (عــددهــا

باملغرب  ،)3بتوفيراخلدمات الضرورية خاصة الهاتف الثابت
والنقال جلميع املواطنني/ت .
• اجلديدة بتاريخ  26أبريل 2020
بــاغ إلــى الــرأي العام من طــرف العصبة واجلمعية ،تطالبان
بالبحث يف نازلة وفاة قاصر يف ظروف غامضة...
 ...علم كل من املكتب اإلقليمي للعصبة املغربية للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،واملكتب احمللي اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
باجلديدة ،بوفاة قاصر يبلغ من العمر  17سنة صباح األحد 26
أبريل  2020كان موضوعا حتت املراقبة ،خلرقه إجراءات حالة
الــطــوارئ الصحية ،أثــنــاء نقله للمستشفى اإلقليمي محمد
اخلامس باجلديدة بسبب أزمة صحية طارئة حسب ما أورده بالغ
للمديرية العامة لألمن الوطني.
إن مكتبي اجلمعية والعصبة إذ يتقدمان ألســرة الفقيد
بتعازيهما احلارة ،وإذ يستغربان ويرفضان كون املصلحة اإلقليمية
للشرطة القضائية هي من تتولى البحث القضائي يف هذه النازلة
بينما هي نفسها اجلهة التي يجب أن تكون موضوع بحث ،فإنهما
يطالبان اجلهات القضائية املختصة بفتح حتقيق دقيق و محايد
ملعرفة األسباب احلقيقية للوفاة ،وإعالن نتائجه إلى الرأي العام
وترتيب ما يلزم قانونيا بشأنها إنصافا للعدالة.
هذا ويخبر مكتبا اجلمعية والعصبية أنهما يتابعان تطورات
هــذه النازلة عن كثب ،ويحتفظان بحقهما يف اتخاذ املواقف
املالئمة حسب ما يحتمل أن يطرأ من مستجدات بشأنها.

• وجدة (مراسل  le 360من الشرق) :
عرف سوق املدينة القدمية بوجدة ،أو ما يعرف لدى الساكنة
احمللية بـــ»اجلــزارة» ،زوال األحــد  26أبريل  ،2020احتجاجات
عارمة ضد حملة السلطات احمللية لتحرير امللك العام.
...ان احلــمــلــة شــهــدت ردود أفــعــال صــادمــة مــن طــرف بعض
«التجار العشوائيني» ،مما نتج عنه احتجاج وجتمهر كبير للناس،
مخالفني بذلك إجــراءات حالة الطوارئ الصحية بالبالد ،التي
فرضتها الدولة ملواجهة خطر انتشار فيروس كورونا املستجد.
ووصف ناشطون مبوقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» صور
هذه االحتجاجات بـ»التجمهر اخلطير والالمقبول» ،خاصة بعد
ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس «كوفيد  »-19بوجدة بشكل ُم ْهول.
• فوائد إضافية لتاجيل اداء القروض (الصباح يوم  29ابريل
)2020
تفرض البنوك على الراغبني يف تعليق أداء أقساط قروضهم،
طيلة ابــريــل و مايو و يونيو ،فــوائــد تأجيل إضــافــيــة ،مــا اثــار
استياء لدى الراغبني يف االستفادة من هدا االجراء الدي اقرته
جلنة اليقظة االقتصادية ضمن تدابير مواكبة اجراء املقاوالت
املتضررة من احلجر الصحي .وأعلنت اللجنة تخصيص تعويض
لهؤالء االج ــراء مببلغ الفي درهــم ،إضافة الــى إمكانية إعــادة
جدولة اقساط القروض البنكية  ،التي يف دمتهمالى غاية يونيو
املقبل  ،أي عدم أداء األقساط خالل ابريل و مايو و يونيو  ،ما
يفرض متديد مدة استرجاع القرض التي كانت محددة سابقا .
ولم تقدم اللجنة بتوضيحات دقيقة بشان هدا االجراء ،ما تسبب
يف لبس لدى املعنيني به .اد ان الطريقة التي اعلن بها توحي ان
هدا التمديد لن تنتج عنه أي تكاليف إضافية ،ما دفع عددا
من االجراء املتضررين الى تقدمي طلبات من اجل االستفادة من
التمديد .لكنهم تفاجؤوا مبطالبتهم من قبل البنوك مبلء مطبوع
ثم اعداده من قبل املؤسسات البنكية  ،و يتضمن مقتضيات تشير
الى تغيير شروط القرض السابق و إقرار إجراءات جديدة جتعل
كلفة القرض ترتفع ،مقارنة مبا كان سيؤديه صاحب القرض لو
لم ميدد فترة االسترداد .و تختلف الزيادات حسب مبلغ القرض و
مدة التمديد ،اد تتراوح يف املتوسط ما بني  7االف درهم و  15الف
درهم ،مما ميثل عبئا جديدا على االجير...
 ...وتسائل املصدر عن سر الصمت املطبق الــدي تتعامل به
اجلهات املشرفة على العملية مع احتجاجات زبناء البنوك الدين
فرضت عليهم فوائد إضافية.
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األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
• غالي :قانون “ تكميم األفــواه” يحرم املغاربة من التكنولوجيا
احلديثة
قــال عزيز غالي ،رئيس اجلمعية املغربية حلقوق االنــســان“ ،إن
مشروع القانون اخلــاص بضبط شبكات التواصل االجتماعي ،ليس
جديدا بل سبق عرضه من طرف عبد احلفيظ العلمي ونظرا للضجة
التي اثارها مت التراجع عنه”.
وأضــاف غالي يف تصريح جلريدة “آشكاين” ،أن “الطريقة التي
تعاملت بها احلكومة مــع هــذا املــشــروع يبني منطق تعامل الدولة
واستغاللها الظرفية لتمرير قانون ال تتوفر فيه صفة االستعجال”،
مضيفا “أن املشروع عرض على املجلس احلكومي ولم يكن ضمن جدول
أعماله وكذلك قبل أن تتم إحالته على األمانة العامة للحكومة التي
تقوم بنشره قبل مناقشته يف موقعها االلكتروني”.
وأكد غالي على أن “هذا املشروع ال يحترم منطق التشاركي بحيث لم
تتم استشارة املجلس الوطني للصحافة أو النقابة الوطنية للصحافة
املغربية ،بل أن عدد من البرملانيني ال علم لهم مبشروع القانون رغم انه
سيتم عرضه على مجلس النواب يوم غد األربعاء.
 “ ...إلى أن هناك عودة للعقوبات السالبة للحرية وارتفاع قيمة
الغرامات املالية التي تصل إلى  50آلف درهم ،ما يعني أن هذا القانون
ليس خرقا حلرية التعبير بل خرق حلق املواطن املغربي يف استعمال
التكنولوجيا احلديثة”.
وأكد املتحدث على ان الهدف من وراء هذا التشريع يكمن يف الرد
على حملة املقاطعة التجارية التي خاضها نشطاء يف السابق وذلك
عوض ان تعمل الدولة على االستجابة للمطالب التي عبرت عنها
املقاطعة ،مضيفا ان هذا املشروع فيه اغالق للفضاء الرقمي بعد أن مت
اغالق الفضاء العمومي والفضاء االعالمي.
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شديدة بسبب وبــاء فيروس كورونا املستجد ،مع انخفاض كبير يف
الطلب ،حيث تكافح مرافق التخزين األميركية اآلن للتعامل مع وفرة
النفط ،مما يضعف األسعار أكثر.

• تاونات :
وفاة سيدة بعد إصابتها بحالة هستييرية خالل اعتراضها على
هدم سكنها العشوائي فيديو (كفى بريس)
أفادت السلطات احمللية إلقليم تاونات أنه وعلى إثر عملية هدم
بناء غير قانوني بــدوار واد املالح بجماعة تاونات ،انتابت صاحبة
البناية البالغة من العمر  60سنة حالة إغماء جنمت عن انخراطها
يف نوبة عصبية يف محاولة للتعرض على إجراءات الهدم ،وذلك دون
تسجيل أي استعمال للقوة من طرف ممثلي السلطات احمللية أو أفراد
القوات العمومية الذين جــرى تدخلهم ملباشرة عملية الهدم وفق
الطرق والكيفيات املنصوص عليها قانونا.
وقد مت نقل املعنية باألمر على الفور من طرف مصالح الوقاية
املدنية إلــى املستشفى اإلقليمي بتاونات قصد تلقي اإلسعافات
الضرورية ،حيث بعد فحصها من طــرف الطبيب املــداوم تبني أنها
توفيت يف الطريق إلــى املستشفى .هــذا وقــد مت وضــع جثة الهالكة
مبستودع األموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة ،فيما
مت فتح بحث من طرف السلطات املعنية حتت إشراف النيابة العامة
املختصة للكشف عن ظروف ومالبسات احلادث.

• اوطاط احلاج :
جمعية بسيطة يف مدينة اوطــاط احلــاج تعفي زبنائها من أداء

• احملمدية :
اعتبر املكتب النقابي املوحد للكونفدرالية الدميقراطية للشغل
بشركة سامير ،أن “اللحظة مواتية الستئناف اإلنــتــاج الطبيعي
باملصفاة واالســتــفــادة مــن املكاسب املــتــاحــة ،يف ظــل انخفاض ثمن
البرميل” .يأتي ذلك ،بسبب “االنهيار التاريخي ألسعار النفط اخلام
واملــواد البترولية يف السوق الدولية ،والتراجع الكبير لالستهالك
العاملي بفعل التفشي جلائحة الكورونا واالنكماش االقتصادي” .وقالت
النقابة يف البالغ ذاته ،إن “مسؤولية عودة احلياة ملصفاة احملمدية
تتحملها الدولة لوحدها ،من خــال تيسير ورفــع الصعوبات التي
تواجه التفويت القضائي ألصول شركة سامير لألغيار أو استئناف
اإلنتاج عبر التسيير احلر أو التأميم من خالل التفويت للدائنني
وعلى رأسهم الدولة املغربية يف شخص إدارة اجلمارك والضرائب غير
املباشرة ،يف ظل انفضاح العوملة وتفشي الكورونا وجلوء معظم الدول
حلماية صناعاتها وتأمني حاجياتها األساسية” .وحذرت النقابة“ ،من
السقوط يف فخ حساب اللوبيات العاملة على إقبار مصفاة احلكومة
الوطنية وحتويلها مؤقتا ملوقع للتخزين وبعدها لغابة اإلسمنت
واملضاربات العقارية وإحكام القبضة يف األخير على السوق املغربية،
لالستمرار يف تطبيق األسعار الفاحشة التي تنهك جيوب املستهلكني
وتضر مبصالح املهنيني واالقــتــصــاد الوطني ،منذ حترير األسعار
وتوقف التكرير باملغرب يف  .2015وتعرضت ســوق النفط لضغوط

فواتير املاء والكهرباء لكن املكتب الوطني للماء والكهرباء والشركات
املكلفة بتوزيع املاء والكهرباء عبر أنحاء البلد يرفضون االستجابة
لهذا املطلب!!!!
االعالن« :ان جمعية الوفاء للماء الصالح للشرب و التنمية احمللية،
وانخراطا منها يف التضامن الوطني الذي تقوم به كل مكونات املجتمع
من اجل مواجهة جائحة كورونا كوفيد ،19تنهي الى علم كل املنخرطني
باجلمعية انهاته االخيرة ستقوم باعفاء املنخرطني من اداء فاتورة
االستهالك لكل من شهر مــارس و شهر ابريل ،اما بخصوص االشهر
املقبلة فسيتم البث فيها حتى اشعار اخر ،وذلك حتسبا لتمديد ايام
احلجر الصحي».
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب

يعيش العالم اليوم أزمة صحية صعبة والتي ال تزال تنتشر بشكل مقلق
ومخيف يف أغلب بلدان العالم مبا فيها املغرب ،حيث أن هذا األخير يعرف
تصاعدا مهوال يف انتشار فيروس كورونا خصوصا يف صفوف الطبقات
الشعبية على رأسها الطبقة العاملة الصناعية ،الفالحية ،واخلدماتية،
وهي اليوم من يدفع ثمن األزمة الصحية على كافة املستويات ،يف هذا
املسلسل املخيف يحاول القطاع الصحي املغربي مواجهة اجلائحة مبؤهالت
ضعيفة واختالالت كبرى سواء على مستوى النقص احلاد يف املوارد البشرية
و املواد الطبية و شبه الطبية وضعف البنيات التحتية ،كلها كانت نتيجة
السياسات املخزنية التي قامت بخوصصة القطاع و تقليص ميزانيته دون
أن تفكر يف حلظة كهذه ،و كانت النتيجة هي أن أغلب الطبقات الشعبية
تدفع ثمن اختيارات الدولة يف مجال الصحة

.

ارتفاع عدد اإلصابات إلى 4321
أعلنت وزارة الصحة املغربية على أن العدد اإلجمالي للمصابني
بالفيروس يف املغرب هو  4321حالة

.

وأوضح محمد اليوبي ،مدير مديرية علم األوبئة ومكافحة األمراض
بــوزارة الصحة ،يف تصريحه الصحايف اليومي ،أنه مت تسجيل  3حاالت
وفاة جديدة ،ليصل بذلك العدد اإلجمالي للوفيات إلى  168حالة .وعن
تسجيل  150حالة شفاء جديدة ،ليصل العدد اإلجمالي للحاالت التي
متاثلت للشفاء إلى  928حالة

.

أما عن احلاالت املستبعدة بعض حتاليل مختبرية سلبية ،فقد بلغ
 28609حالة

.

إصابات جديدة يف صفوف عاملي/ات قطاع الصحة بالدار البيضاء
أعلنت مواقع إخبارية عن إصابة  3ممرضات و عاملتي نظافة بفيروس
كورونا مبستشفى الشيخ خليفة الدار البيضاء و الواتي كن يعملن بالقسم
املخصص ملرضى كورونا فيما مت إجــرائء اختبارات الكشف عن فيروس
كورونا ل  400موظف باملستشفى ينزل بنفس الفندق الذي ينزل فيه
املوظفات املصابات.
استمرار انتشار الوباء يف السجون املغربية
أعلنت بعض املواقع اإلخبارية أنه مت تسجيل أول إصابة بسجن مدينة
وجدة و يتعلق األمر مبوظف بالسجن احمللي باملدينة هذا و مت تسجيل
أيضا استياء موظفي السجن حيث أفاد املوقع أنهم يعملون يف شروط
تنعدم فيها السالمة الصحية من نقص يف مؤونة ولوجستيك وضعف
وسائل الوقاية.
أعلنت املندوبية العامة للسجون ,تسجيل  270إصابة بكورونا بالسجن
احمللي بورزازات كما سجلت إصابة موظفني اثنني يعمالن بالسجن احمللي
بسال و إصابة واحدة بكل من سجن وجدة و تطوان.
الدولة تستغل حالة الطوارئ لتمرر قانون لتكميم األفواه و اإلجهاز
على ما تبقى من حرية التعبير
انتشرت تسريبات لبعض مقتضيات مشروع القانون املتعلق بتقنني
استعمال وسائل التواصل االجتماعي وشبكات البث املفتوح ،املصادق
عليه من طرف احلكومة يف املجلس احلكومي املنعقد يوم  19مارس،2020
حيث تنص املادة  14من هذا املشروع على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى
مقاطعة بعض املنتوجات والبضائع أو اخلدمات أو القيام بالتحريض عالنية
على ذلك ،عبر شبكات التواصل االجتماعي أو شبكات البث املفتوح ،يعاقب
باحلبس من ستة إلى ثالث سنوات وغرامة مالية من  5000إلى  50000ألف
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.
و يعتبر مجموعة من النشطاء احلقوقيني والسياسيني هذا املشروع
وسيلة لتكميم األفواه وضرب حلرية التعبير كمحاولة للحكومة الستغالل

حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بالدنا بسبب اجلائحة «كورونا»
لتمرير قانون يحرم املغاربة من حقهم يف التعبير على شبكات التواصل
االجتماعي ،وقال عزيز غالي رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف
تصريح له ألحد املواقع اإلعالمية أنه يف الوقت الذي دعت فيه املفوضية
السامية حلقوق اإلنسان ومعها األمــن العام لألمم املتحدة دول العالم
إلى احترام حقوق اإلنسان وحرية التعبير ،يف ظل هذه اجلائحة ،تسير
احلكومة املغربية يف االجتاه املعاكس عبر مشروع قانون هدفه املس بحرية
الرأي والتعبير ،وأضاف الغالي أن احلكومة ومن يقف خلفها من أصحاب
املصالح االقتصادية يحاولون الرد على حملة املقاطعة التي قادها نشطاء
مواقع التواصل االجتماعي ،وهو ما يفسر استغالل الوضعية الراهنة
االستثنائية لتمرير مشروع قانون مثل هذا

.

األمم املتحدة تعلن أن العالم يعرف كارثة على الصعيد احلقوقي
وأن بعض الدول تسعى لتصفية احلسابات مع معارضيها باستغالل حالة
الطوارئ
أعلنت األمم املتحدة عن خشيتها من كارثة على الصعيد احلقوقي
بسبب التدابير االستثنائية املتعلقة بتفشي الوباء كوفيد  ،19محذرة
احلكومات من استخدام الصالحيات االستثنائية سالحا إلسكات املعارضة
والسيطرة على الشعوب من أجل البقاء يف السلطة ،كما دعت إلى إطالق
سراح املعتقلني

.

أعلنت مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ميشيل باشليه يف بيان
لها أن املساس بحقوق اإلنسان مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا
بجهود الحتواء وباء كوفيد  19و اثاره االجتماعية-االقتصادية اجلانبية
السيئة ،وأضافت أن األمم املتحدة قلقة خصوصا ألن التدابير والقوانني
املطبقة يف بعض الدول تشير إلى خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا
بعقوبات صارمة تغذي املخاوف من استخدامها إلسكات اإلعالم وتوقيف
املعارضني واملنتقدين

.

وكشف أيضا أنطونيو غوتيريس األمني العام لألمم املتحدة ،بأن جائحة
كورونا ليست حالة من حاالت الطوارئ يف مجال الصحة العامة فحسب ،و
أزمة إنسانية حتولت بسرعة إلى أزمة يف حقوق اإلنسان ،وهو ما أكدته
املندوبية السامية حلقوق اإلنسان التي صرحت بأن اجلائحة أصبحت
سالحا يف أيدي بعض احلكام العرب ،وقال غوتيريس حرفيا بأن األزمة
أصبحت توظف لتبرير إجراءات قمعية ترمي إلى أهداف بعيدة كل البعد
عن كبح اجلائحة ،و قالت رئيسة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن
حالة الطوارئ ساعدت رؤساء دول العالم على تصفية احلسابات السياسية
مع املعارضني و مخالفي الرأي و أضافت بأنها استغربت لكون بعض الدول
تفتخر باعتقالها االالف من مواطنيها ،و يأتي على رأس هذه الدول كل من
الفيليبني و املغرب

.

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تندد بغياب شروط السالمة
الصحية يف صفوف الطبقة العاملة املغربية
أعلنت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف بيان لها مبناسبة اليوم
العاملي للصحة والسالمة املهنية  28أبريل من كل سنة ،حيث يحل هذه
السنة يف ظل تفشي وباء كورونا التي تعتبر أخطر أزمة صحية تواجهها
البشرية منذ احلــرب العاملية الثانية حيث تعتبر اجلمعية اليوم أن
املقاوالت الصناعية والفالحية واخلدماتية وأوراش البناء والصناعة
التقليدية وباقي مواقع اإلنتاج تعرف غياب لشروط الصحية والسالمة,
كما تطالب بالزيادة يف التعويض االستثنائي ،وتعميمه على كافة املعطلني
والعمال/ات وعموم الكادحني/ات ,وإلغاء شرط التصريح االجتماعي يف
الضمان االجتماعي  ,و طالبت أيضا بإعمال مضمون االتفاقية رقم 187
بشأن السالمة والصحة املهنيتني املصادق عليها يف  14يونيو  ،2019وكذا
توصية منظمة العمل الدولية رقم  ,205لسنة  ,2017فيما يتعلق باستقرار
الشغل أثناء الكوارث وعدم التمييز يف العمل واحلفاظ على الدخل الذي
يضمن كرامة العمال/ات وأسرهم واستمرار الدراسة بالنسبة لألطفال

.
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اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تندد بغياب شروط السالمة
الصحية يف صفوف الطبقة العاملة املغربية

أعلنت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف بيان لها مبناسبة
اليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية  28أبريل من كل سنة ،حيث
يحل هذه السنة يف ظل تفشي وباء كورونا التي تعتبر أخطر أزمة
صحية تواجهها البشرية منذ احلرب العاملية الثانية حيث تعتبر
اجلمعية اليوم أن املقاوالت الصناعية والفالحية واخلدماتية
وأوراش البناء والصناعة التقليدية وباقي مواقع اإلنتاج تعرف
غياب لشروط الصحية والسالمة ,كما تطالب بالزيادة يف التعويض
االستثنائي ،وتعميمه على كــافــة املعطلني والعاملني وعموم
الــكــادحــن/ات ,وإلــغــاء شــرط التصريح االجتماعي يف الضمان
االجتماعي ,وطالبت أيضا بإعمال مضمون االتفاقية رقم 187
بشأن السالمة والصحة املهنيتني املصادق عليها يف  14يونيو ،2019
وكذا توصية منظمة العمل الدولية رقم  ,205لسنة  ,2017فيما
يتعلق باستقرار الشغل أثناء الكوارث وعــدم التمييز يف العمل
واحلــفــاظ على الدخل الــذي يضمن كرامة العمال/ات وأسرهم
واستمرار الدراسة بالنسبة لألطفال.
التنظيمات واحلركات نقابية املناضلة تخلد ذكرى استشهاد
عبد اهلل حجيلي وجت ــدد مطالبها بــالــتــراجــع عــن السياسات
الرأسمالية يف قطاع التعليم
أعلنت اجلامعة الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي يف بيان
لها بعد اجتماع اللجنة اإلداري ــة يف دورتها الثامنة حتت شعار
«دورة شهيد التعليم العمومي حجيلي عبد اهلل» حيث أكدت فيه
على ضــرورة القطع مع السياسات الليبرالية املتوحشة ,و يدعو
إلى التضامن الطوعي وتأميم جميع اخلدمات العمومية و عدم
املس بحقوق الشغيلة واحتجت على منشورات احلكومية القاضية
بتأجيل الترقيات و التوظيفات و طالبت على صرف كامل متأخرات
األجور و مستحقات عامالت و عمال النظافة و احلراسة و اإلطعام
ومربيي/ات التعليم األولي و عدم توقيف أجورهم و ترقيات نساء
ورجــال التعليم والعاملني/ات بالتعليم بالقطاع اخلــاص وعموم
املأجورين/ات بأي شكل من األشكال مهما يكن الوضع

.

أعلنت التنسيقية الوطنية لألساتذة الــذيــن فــرض عليهم
التعاقد يف بيانها اخلتامي لذكرى تخليد الذكرى األولى للشهيد «
عبد اهلل حجيلي» عن جتديدها للتعازي لعائلة الشهيد الصغيرة
والكبيرة وتنديدها باجلرائم التي ترتكبها يف حق الشهداء واإلجرام
امللموس يف حق الشعب املغربي املكافح و مناضلي/ات الشرفاء/ات،
وجدد رفضه للمخططات التخريبية يف قطاع التعليم (القانون
ال\غطار  /17-51فصل التكوين عن التوظيف /مخطط التعاقد/
التعليم عن بعد وما يرافقه /دفتر النصوص اإللكتروني /التقومي
عن بــعــد )...وحملت املسؤولية للدولة ملا ستؤول إليه الـأوضاع
نتيجة سياستها التقشفية وكذا التضحية بأرواح العمال/ات بغية
تراكم ثروات مالكي وسائل اإلنتاج

.

7

الكدش تطالب بالنضال من أجل السيادة الطاقية

أعلنت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل يف بيان لها مطالبة
بالنضال مــن أجــل السيادة الطاقية ومــن أجــل تأميم وسامير
وطالبت باستئناف النشاط الطبيعي باملصفاة املغربية للبترول
وحــذرت من السقوط يف فخ حساب اللوبيات العاملة على إقبار
مصفاة احلكومة الوطنية و حتويلها مؤقتا ملوقع للتخزين و بعدها
لغابة اإلسمنت و املضاربات العقارية و إحكام القبضة يف األخير يف
السوق املغربية لالستمرار يف تطبيق األسعار الفاحشة التي تنهك
جيوب املستهلكني و تضر مبصالح املهنيني واالقتصاد الوطني ,منذ
حترير األسعار وتوقف التكرير باملغرب يف املغرب

.

النهج الدميقراطي يدعو القوى الدميقراطية واحلية لبلوة
خطة موحدة ضد كورنا وما بعدها
وجهت الكتابة الوطنية للنهج الدميوقراطي نداء لكافة القوى
الدميقراطية واحلية السياسية والنقابية واجلمعوية واملجتمعية
مفاده أن جائحة كوفيد -19تضع كل القوى الدميقراطية واحلية
أمام مسؤوليتها التاريخية إزاء دورها يف مواجهة هذه اجلائحة وأن
الشعب سيحاسب كل هذه على ضعف انخراطها ،بشكل جماعي
ووحدوي يف التصدي لتداعيات هذا الوباء على الطبقة العاملة
وعموم الكادحني وسائر اجلماهير الشعبية ،مما يحتم توحيد
الصفوف حول خطة ملواجهة وباء كورونا على طريق بلورة تصور
مشترك ملغرب ما بعدها

.

احلركة النسائية تندد بجرائم الرأسمالية املتواصلة يف
الذكرى السابعة ملقتل أزيد من  1000عاملة ببنكالديش
أعلنت تنسيقيات شمال إفريقيا والشرق األوسط يف بيان لها
أصدرته اليوم مبناسبة ذكرى وفاة أزيد من ألف عاملة على إثر
سقوط سقف مبعمل النسيج ببنكالديش يف يوم  24أبريل 2013
واعتبرتها مناسبة لتجديد اإلدان ــة والــرفــض لهمجية النظام
الرأسمالي وشركاته العابرة للقارات التي جتعل مــن اإلنسان
والنساء بشكل خــاص ومــن ثــروات الشعوب ومــواردهــا الطبيعية
حطبا الغتناء حفنة من أصحاب رؤوس األموال ولتفقير العمال/
ات وتدمير البيئة وتهديد احلياة على وجه األرض ,وبعض وقوفها
على وضعية النساء بالعديد من الدول واملناطق أكدت التنسيقية
على مواصلتها للنضال من أجل حتقيق أهدافه املسيرة العاملية
النسائية التي سطرها اللقاء الــدولــي األخــيــر الــذي مت عقده
بتاريخ أكتوبر  2018وتعتبر السياسات االقتصادية واالجتماعية
املتبعة من طرف أنظمة البلدان األعضاء بهاتّ ه التنسيقية قائمة
على االنصياع والتبعية ملراكز الرأسمال العاملي كما حيت كل
نساء املكافحات والعامالت واألسيرات الفلسطينيات والسجينات
السياسيات وكل نساء العالم املضطهدات و تدعوهن للمزيد من
النضال ضد االمبريالية ويف مقدمتها االمبريالية االمريكية
املــعــاديــة حلــقــوق االنــســان وحلــقــوق الــشــعــوب و مشعلة حلــروب
العدوانية

.
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الـنـشـرة

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا
 – 1احلريات العامة
 هيأت احلكومة مشروع قانون  22.20يتعلق باستعمالشبكات التواصل االجتماعي وشبكات البث املفتوح والشبكات
املماثلة  ،املــشــروع يتنافى مع ما صادقت عليه الــدولــة من
مواثيق دولية (االعالن العامي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي
املرتبط باحلقوق املدنية والسياسية) وأساسا احلق يف التعبير
مستغلة ظروف احلجر لتمرير قانون يضرب احلقوق الفردية

واجلماعية للمواطنني واملواطنات.

 استغالل ظرفية احلجر الصحي من أجل اعتماد « برنامج»لتعقب املصابني بكوفيك  19من بينه برنامج HAMAGEN

وتكليف وزارة الداخلية بامتالكه وإدخاله حيز التطبيق ابتدءا
من  30أبريل  .2020وذلك يعد خرقا للمادة  24من الدستور
التي تنص على حماية احلياة الشخصية لإلنسان واملادة 27

التي تكفل الوقاية من املس باحلريات واحلقوق األساسية.

 عــدم قبول السلطات املغربية السماح للمغاربة ذوياجلنسية املزدوجة العالقني يف املغرب بالرحيل الى بلدانهم
اإلقامة وعدم السماح بإرجاع املغاربة العالقني باخلارج الى

املغرب.

 - 2االنتهاكات  :ضرب احلريات العامة

 -استدعاء السيد « حمزة الراس «ملديرية االمن الوطني

مبكناس على خلفية نشره فيديو على صفحته.

 توقيف  4222شخصا خالل  24ساعة بتهم اخلرق الصحيمت ايــداع  1934شخصا منهم حتت تدبير احلراسة النظرية
وذكــرت املديرية العامة لآلمن الوطني يف بــاغ لها بتاريخ
 29أبريل  2020يف بالغ لها أن العدد االجمالي لألشخاص
املضبوطني يف إطار العمليات األمنية املنجزة لفرض تطبيق
حالة الــطــوارئ يلغ  81489شخصا منهم  42976شخصا مت
تقدميهم أمام النيابات العامةبعد اخضاعهم لتدبير احلراسة

العامة .

 اعتقال عمر الناجي االثنني  27أبريل  2020ووضعهحتت تدابير احلراسة النظرية إلى حني تقدميه إلى السيد
وكيل امللك يوم الثالثاء 28ابريل  2020وذلك على إثر تدوينة
«هل فعل «اخلير» يكون بسلب املواطنني ارزاقهم غصبا؟؟؟
وهي خالصة للنقاط التي وقف عليها فرع اجلمعية املغربية

حلقوق اإلنسان بالناظور يف بيانه االخير متادي السلطات
يف حجز سلع بعض باعة اخلضر اجلائلني وتسليمها خليرية
الناظور .وعند التقصي حول هذه القضية ،علمت أن األمور
جتري غالبا بهذه الطريقة :عندما ينقص التمويل باجلمعية
اخليرية بالناظور ،تتصل إدارة هذه املؤسسة بالسلطات لطلب
املؤونة .وبدل البحث عن مصادر متويل قانونية أو على األقل
أخالقية مبا يف ذلك االتصال باخليربن املستعدين لفعل اخلير
طواعية ،تلجأ السلطات ملثل هذه احلمالت حيث يتم انتقاء
بعض البائعني اجلائلني وسلبهم سلعهم بالقوة ودون موافقتهم

وإرسالها إلدارة اجلمعية اخليرية.

 اعتقال « رشيد توكيل « مناضل حزب الطليعة الدميقراطياالشتراكي بالشماعية ،بعد شكاية كيدية من طرف الباشا
يتهمه فيها باالعتداء عليه  29أبريل  2020وهو االن حتت

أنظار احلراسة النظرية .

 وفاة سيدة بتونات يوم  28أبريل  2020اثناء تعرضهاللضرب والسحل من طرف قائدة املقاطعة وذلك على إثر حملة
هدم البراريك يف احد األحياء الفقيرة ورمي العائلة للعراء يف

زمن كورونا فيروس.

 – 3شطط عناصر املخزن واستغالل ظرفية احلجر

 الداخلية تستثني الصحافيات والصحافيني حاملي بطاقةالصحافة املسلمة من طرف املجلس الوطني للصحافة من قرار
حظر التنقل الليلي ( 27ابريل  )nafas.maنص رسالة وزارة

الداخلية .
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