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مقهورات ومضطهدات دامئا ...
وبشكل  املغرب  يف  العام  املشهد  يتقدم 
للنساء  اليومية  الصور  تلك  متواصل، 
اهتمامات  هامش  على  وجــدن  اللواتي 
عموم  بقضايا  املعنية  البرامج  وأهداف 
النساء  ــاع  أوض تعمقت  اجلماهير.لقد 
أصبح  واستغالل،حتى  وعنف  متييز  من 
ليس  الذي  واقعهن  انكار  املمكن  غير  من 
واالضطهاد. القهر  تعمق  سوى  عنوان  له 

حتتله  الـــذي  ــع  ــوق امل ــى  الـ بــالــنــظــر 
الــقــدر  وبــنــفــس  املــجــتــمــع  يف  ــاء  ــس ــن ال
وســائــل  يف  ــرأة  املـ قــضــايــا  حتتله  الـــذي 
ــارات  ــع ــش وال ــات  ــاب ــط اخل ويف  االعــــالم 
املغربية  ــرأة  امل قضايا  الرسمية،تبقى 
كل  مقدمة  ويف  السطح  الى  يعلو  واقعا 
املجتمع  قضايا  تتناول  التي  الدراسات 
يومياتنا  يف  النساء  شكلت  واحمليط.لقد 
أمام  هشاشة  األكثر  احللقة  احلالية، 
كوفيد19-.وضاعت  الوبائي  االجتياح 
بني  ما  حياتها  مناحي  جميع  يف  حقوقها 

للعمل... التقليدية  القسمة  ثنايا 

ــا املــــرأة املــربــيــة،حــامــلــة هــمــوم  ــه ان
األسرة.هي  ومجموع  البيت  وحاجيات 
املدينة  يف  كما  البادية  يف  للشقاء  عنوان 
املــنــزلــي وعــدم  الــعــمــل  يف ظــل احــتــقــار 
وكمجهود  منتج  كعمل  بــه  ــراف  ــت االع
املشروع  يف  وادماجه  به  االرتقاء  وجب 
التي  املرأة  تلك  أيضا  العام.هي  التربوي 
شــغــل،وهــي  منصب  ــزاع  ــت ان مــن  متكنت 
ما  تخيرها  ظروف  يف  العمل  الى  مضطرة 
فقدان  وبني  باملرض  التهديد  قساوة  بني 
مستخدمة.وتزداد  أو  كموظفة  الشغل 
الهجوم  ظل  يف  تعقيدا  النساء  ــاع  أوض
الشعوب  حقوق  على  للرأسمال  املتصاعد 

وخاصة  العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف 
ويف  الــزراعــيــات  العامالت  النساء  منها 
مت  االنتاجية.لقد  الــوحــدات  مختلف 
لتضاعف  العامالت  النساء  استنزاف 
بواسطة  املكثف  االستغالل  وضعية  من 
بتعاون  االستيطان  متعددة  الشركات 
وخاصة  التبعي  الرأسمالي  النظام  مع 
املفروضة  احلــرة  باملناطق  يسمى  ما  يف 

بالدنا. على  قسرا 

املــرأة  وجــود  يلغي  مجتمع  وجــود  ان 
ــس بــالــضــرورة  ــك ــع ــرأة،ي ــام كــانــســان وك
الــقــوى  تــلــك  تــقــدمــت  ــد  ــد ق الـــى اي ح
مجتمع  بناء  يف  االسهام  نحو  املجتمعية 
املرور  من  بد  ال  واملساوة.وبهذا  العدالة 
أشكال  كافة  على  للقضاء  النضال  الى  
هذه  الطبقيني.كل  واالستغالل  القهر 
النضال  ربط  تستلزم  وغيرها  األوضــاع 
والطبقي  السياسي  بالنضال  النسائي  
ليست  واحلـــريـــات  الـــعـــام.فـــاحلـــقـــوق 
النضال  عن  ترتفع  مفصولة  وال  مجردة 

. لطبقي ا

ــاء عـــلـــى الــقــهــر  ــ ــض ــ ــق ــ وألجـــــــل ال
واالســتــغــالل،تــنــتــصــب أمـــام الــطــالئــع 
واملناضلني  املناضالت  وأمــام  العمالية 
نضاالت  اسناد  من  حاسمة،تبدأ  مهام 
ــع من  ــرف الــعــامــلــة والــكــادحــة وال ــرأة  املـ
تنتهي  الطبقي،ولن  السياسي  وعيها 
من  العمل  الــى  ذلــك  تتعدى  بل  هنا  ها 
الذاتية  تنظيماتها  من  متكينها  أجــل 
احلـــزب  بــنــاء  ــرورة  ــيـ سـ يف  ــا  ــرره ــح ــت ل
مطامح  عــن  السياسي  املعبر  املستقل 

الكادحني.. وعموم  والعمال  العامالت 
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1 - الباطرونا تشدد هجومها على الطبقة العاملة

لم يكفيها طرد وتسريح العمال/ات واإلعفاء من أداء أجورهم ومن 
الضرائب˛واالستفادة من صندوق كورونا˛ وحتويل الوحدات اإلنتاجية 
صحة  حساب  على  ــاح  األرب مفضلة   كورونا  جائحة  لتفشي  بؤر  إلى 
املاسي  كل  رغم  نشاطها˛  استئناف  وفرض  العمال/ات˛  وأرواح  وسالمة 
العمال/ات˛  حلماية  الالزمة  الشروط  توفير  وبدون  فيها  تسببت  التي 
مستفيدة من تواطؤ وترخيص النظام املخزني˛بل انتقلت إلى مستوى 
أعلى يف هجومها على الطبقة العاملة من خالل التقدم مبقترح للجنة 

من  تبقى  ما  تهدد  خطيرة  مقتضيات  يتضمن  االقتصادية  اليقظة 
البطالة اجلزئية ملدة سنة  العاملة˛من بينها إجراء  مكتسبات الطبقة 
 3000 يتعدى  لن  الذي  األجر  تخفيض  مع   2020 يوليوز  من  ابتدءا 
درهم كحد أقصى تؤدي الدولة 50./. منه .أما املشغل فيؤدي لألجير 
حسب ساعات العمل.وهو ما يعني تهديد أجور الطبقة العاملة واحلكم 
عليها باملزيد من الفقر والبؤس زد على ذلك استغالل الوضع للتخلص 

من اآلالف منها بذريعة أزمة املقاولة.

الكرة أالن يف ملعب النقابات.هل ستتحمل مسئوليتها يف الدفاع عن 
ستكتفي   ذلك?أم  يف  جريئة  عملية  خطوات  وتتخذ  العاملة   الطبقة 
الطبقة  وتترك  كعادتها  التنديدية  والتصريحات   البيانات  بإصدار 

العاملة فريسة للرأسمال املتوحش ؟

 2 - أوضاع الطبقة العاملة

● مصنع »رونو« للسيارات بطنجة

العمال/ات  صفوف  يف  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفع 
الشركة  8 حاالت مؤكدة حسب بالغ إلدارة  إلى  بصنع »رونو« بطنجة 
أن  إلى  1200 عامل/ة.نشير  التحليالت املخبرية ألكثر من  بعد إجراء 
من  كغيره  اجلهوية˛  السلطات  من  بترخيص  نشاطه  استأنف  املصنع 
إلى  وبائية.كما نشير  بؤر  إلى  الصناعية˛رغم حتول بعضها  الوحدات 

أن مصنع »صوماكا« التابع ملجموعة »رونو« بالدار البيضاء سجل بدوره 
الطوارئ  معايير  باحترام  ادعاءاتها  رغم  بالفيروس˛  عامل   32 إصابة 

الصحية.

ونشير أيضا إلى أن السلطات املخزنية رخصت للمجموعة باستقدام 
مهندسني فرنسيني ورومانيني للدخول إلى املغرب يف الوقت الذي مازال 
فيه املئات من املغاربة عالقني يف اخلارج. مما يطرح سؤال القرار السيادي 

للدولة ؟

●  شركة « ابتيف«  دلفي للكابالج بطنجة

ارتفع عدد العمال املصابني بفيروس كورنا من 7 حاالت إلى 19 حالة 
األمريكية  الشركة  لهذه  البشرة  ــوارد  امل ملديرية  بالغ  حسب  مؤكدة 
األمور  أن  يعني  2020.ممـــا  ماي   24 يف  ــؤرخ  وامل اجلنسيات˛  املتعددة 
ستتطور نحو االسوا.وهذا يعود إلى قرار سلطات والية طنجة تطوان 
عملها  باستئناف  اإلنتاجية  الوحدات  جلميع  بالترخيص  احلسيمة 
مفضلة مصالح الباطرونا على صحة وسالمة العمال/ات والساكنة ككل.

●  املركب الكيماوي بأسفي

التابع  الفوسفاط  لعمال  الوطنية  للنقابة  اسفي  فرع  مكتب  بعث 
للكونفدرالية الدميقراطية للشغل برسالة إلى مدير املركب الكيماوي 
بأسفي  مؤرخة يف 21 ماي 2020 حول األوضاع املأسوية التي يعاني منها 
عمال املناولة بشركة النقل«منافيت«التابعة لوكالة »سوتريج« املفوض 
لها نقل  املتعاونني من ترهيب وخرق ملدونة الشغل وممارسة ضغوطات 
انتقامية يف العمل وصلت إلى درجة الطرد والتشريد والتهديد اليومي 
السائقني وأسرهم.وطالبه  النفسي واالجتماعي لدى  الوضع  مما أجج 
كرامة  على  حفاظا  املمارسات  لهذه  حد  لوضع  الفوري  بالتدخل  فيها 

السائق وحقوقه املشروعة.

وحسب صفحة »س د ت أسفي فوسفاط أسفي« فان شركة املناولة 
مت  سائق  أخرهم   كان  السائقني  من  مجموعة  بطرد  قامت  »منافيت« 
طرده بتاريخ18ماي 2020 يف أول أيام رمضان ال لشيء سوى ألنه طالب 

بحقه يف العطلة السنوية.

ويعاني عمال شركات املناولة باملركب الكيماوي بأسفي ظروف عمل 
ضياع  ومن  القانونية  حقوقهم  من  الكثير  من  احلرمان  ومن  قاسية  
طرف  من  بها  التصريح  يتم  ال  حيث  الشغل  حــوادث  أثناء  حقوقهم 
الشركة املشغلة كما حدث ألحد عمال شركة »د ج م«. فبتاريخ 13 ابريل   
2020 تعرض هذا العامل حلادثة شغل تسببت يف حروق خطيرة إلحدى 
يديه .ولم يكتفي  املشغل بعدم التصريح بحادثة الشغل بل قام بطرد 
العامل  للتخلص منه.وقد سبب له ذلك معاناة جسدية ونفسية كبيرة 
خاصة وانه رب ألسرة من زوجة وثالثة أبناء هو معيلهم الوحيد. وتبقى 
إدارة املركب الكيماوي للفوسفاط مكتوفة األيدي أمام هذه االنتهاكات 
املناولة  التحمالت  من طرف شركات  العمال ولدفتر  اخلطيرة حلقوق 
والوساطة مما يجعلها مشاركة يف املاسي الكثيرة التي يتعرض لها هؤالء 

العمال.

حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني

بتطوان »كولينور«  احلليب  تعاونية  عمال   ●

للشغل  ملــغــربــي  ا لــالحتــاد  لــتــابــع  ا اجلــهــوي  االحتــاد  ˛بعث 

احلليب  لتعاونية  اإلداري  املجلس  رئيس  الى  برسالة  بتطوان 
عن  فيها  يعبر   2020 ماي   22 يف  مؤرخة  »كولينور«بتطوان 
طرف  من  املنتهجة  السياسة  على  التعاونية  عمال  احتجاج 
عبر  النقابيني  ممثليهم  واجتــاه  اجتاههم  التعاونية  رة  إدا
إضافة  تعسفية˛  بقرارات  واستفزازهم  عنهم  اخلناق  تشديد 
سلفة  مثل  املكتسبة  احلقوق  بعض  عن  اخلطير  التراجع  إلى 
نقطه. على  التفاوض  وعــدم  املطلبي  امللف  وجتاهل  العيد 
حماية  الوضعية  لهذه  حد  لوضع  بالتدخل  فيها  ويطالب 

ولكرامتهم. العمال  حلقوق 

من  مجموعة  بتنقل  قــامــت  التعاونية  رة  إدا أن  ويــذكــر 
بعد  مــبــاشــرة  منهم  نــتــقــامــا  ا طنجة  ــى  ل إ لــتــعــاونــيــة  ا عــمــال 
على  احــتــجــاجــا  لــشــركــة  ا ــام  م أ واعــتــصــام  إلضـــراب  خــوضــهــم 
العمال.وهو  لباقي  خالفا  الشهرية  بأجورهم  توصلهم  عدم 

حقهم. يف  جتويعية  انتقامية  سياسة  اعتبروه  ما 

البناء عمال   ●

إذ  وهشاشة.  استغالال  األكــثــر  الفئات  مــن  البناء  عمال 
وخطيرة  صعبة  ــروف  ظ يف  كمياومني˛  يشتغلون  مــا  غالبا 
لــصــحــة.ومــعــظــمــهــم  وا لــســالمــة  ا ــل  ــائ ابــســط وس لــى  إ تــفــتــقــر 
لدى  الغالب  يف  بهم  التصريح  زهيدة˛دون  بأجور  يشتغلون 
من  يحرمهم  ممــا  االجــتــمــاعــي  للضمان  لــوطــنــي  ا لــصــنــدوق  ا
مما  لــتــقــاعــد  ا يف  ــق  واحل لــصــحــيــة  وا االجــتــمــاعــيــة  التغطية 

الوفاة. و  أ العجز  حتى  العمل  يف  يستمرون  يجعلهم 

هـــؤالء  ــالل  ــغ ــت ــاس ب ــة  ــش ــوح ــت مل ا ــا  ــرون ــاط ــب ل ا تــكــتــفــي  وال 

ــاف  ــن أص كـــل  ــارس عــلــيــهــم  ــم ــت ل ــك  ذلـ ــاوز  ــج ــت ت ــل  ــال˛ب ــم ــع ل ا
بــأبــســط  لــبــون  يــطــا ــا  ــدم ــن .وع لــكــرامــة  بــا ــس  ملـ وا نـــات  االهـــا

يصل  قــد  لــذي  ا القمع  و  أ لــطــرد  ا مصيرهم  يكون  حقوقهم 
رضــوان  لــبــنــاء  ا لعامل  حــدث  كما  اجلــســدي  االعــتــداء  ــى   ل إ
الذي  ليس«و  »بطون  شركة  مبشروع  يعمل  لــذي  ا الغداسي 
ــروح  ج يف  ــه  ل تــســبــب  ــذي  ــ ل وا لــتــعــنــيــف˛  وا لــلــضــرب  ــرض  ــع ت
مسخرين  »بــلــطــجــيــة«  ــرف  ط مــن  لــعــنــق˛  وا ــرأس  لـ ا خــطــيــرة 
شركة«بطون  مــع  ملــتــعــاقــدة  ا شركة«توهاميس«˛  طــرف  مــن 
الذي  التضامني  البيان  باملشروع˛حسب  ليس«الجنازمهمة 
بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  أصــدره 

الضحية. مع  الشغلية  للحقوق  تقاطع  وشبكة 

املالبس لبيع  »وايكيكي«  شركة   ●

ــة  األزمـ ــات  ــاس ــك ــع ن ا ــي« حتــمــيــل  ــك ــي ــك ي ــة«وا ــرك حتـــاول ش
وحقوقهم. مكتسباتهم  ضرب  خالل  من  الشركة  لعمال/ات 
الشغلية  للحقوق  تقاطع  لشبكة  لهم/هن  شكاية  فحسب 
الشهرية  ــرة  األج متم  تسلمهم/هن  لــم  الشركة  رة  إدا فــان 
للمسئولني  سلمت  بينما   2020 مارس لشهر  البيع  منحة  مع 
ذلــك  مــن  كــامــلــة.واألكــثــر  مستحقاتهم  ــني  ــ ري واإلدا لــكــبــار  ا
صوتي  تسجيل  خالل  العمل˛من  من  بالطرد  هددتهم/هن  
التدريبية  لــدروس  ا إمتام  عن  امتنعوا  املسئولني˛إذا  ألحد 

. كة للشر
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أوضاع الطبقة العاملة يف ظل حالة الطوارئ الصحية

● عمال وعامالت النظافة

اإلقليمية  املديرية  مع  املتعاقدة  سرفيس«  شركة«تاركيت  قامت 
للنظافة  مبهام   للقيام  باها  ايت  باشتوكة  الوطنية  التربية  لــوزارة 

كتابة  العمال˛  عقود  جتديد  أرادوا  العمال/ات˛اذا  بإلزام  واحلراسة 
/هن  وبأنهم  األسبوعية  الراحة  من  باالستفادة  فيه  يقرون  إشهاد 
توصلوا مببلغ 1200 درهم اخلاص بالعطلة السنوية وأنهم/هن توصلوا 
الوقت  3 سنوات ويقدر ب2400 درهم يف  العقدة ومدتها  نهاية  مببلغ 
الة  إطالقا.باإلضافة  احلقوق  هذه  من  فيه  يستفيدوا/ن  لم  الــذي 
مطالبتهم/هن بتقدمي استقالة حتى جتديد العقدة والعمل 12 ساعة 

يف اليوم بدل ثمانية.

إن  استغالل شركات املناولة للعمال والعامالت ليس له أية حدود.
مفتشيات  من  املسئولة  اجلهات  تواطؤ  بسبب  ذلك  يف  تتمادى  وهي 
املتعاقدة  واملؤسسات  واجلهوية  واالاقليمية  احمللية  والسلطات  الشغل 
معها?وبسبب غياب التنظيم النقابي وسطهم/هن بسبب املنع آو عدم 

اكتراث النقابات بهذه الفئة مما يزيد من معاناتها وبؤسها.   

الطبقة العاملة و حتديات الرفع التدريجي للحجر الصحي

بالقطاعات  بدءا  الصحي  للحجر  التدريجي  الرفع  الدولة  قررت 
من  بها  يلحق  ســوف  ومــا  العمومية  اإلدارات  من  ــزاء  وأج اإلنتاجية 
خدمات مختلفة، وقد مت تعميم دالئل ارشادية رسمية متت صياغتها، 
الباطرونا  من  مبادرات  برزت  كما  ؛  واحد  جانب  من  أعلم،  ما  حسب 
تنادي باللجوء للبطالة اجلزئية كوسيلة لتخفيف مخاطر أي عدوى 

محتملة. 

الوبائية لم تتم تصفيتها بشكل مرض  يأتي هذا اإلجراء واحلالة 

يطمئن على استئناف العمل و مختلف األنشطة يف أمان و سالمة ؛  بل 
من الراجح الدخول يف مرحلة يكون فيها املرء مجبرا على التعايش مع 
غير  الناجع  اللقاح  دام  ما  تطول  قد  ملدة  املستجد  التاجي  الفيروس 

متوفر.

يهدد  محذق  خلطر  والعمال  العامالت  تعرض  الوضعية  هذه  إن 
احلياة: حيث أن هذه الطبقة مجبرة على االشتغال لكسب قوت اليوم 
االختالط؛  كثافة  و  العمل  أوقات  طول  و  باالكتظاظ  تتسم  أماكن  يف 
مكان  و  السكنى  محل  بني  التنقل  أثناء  اإلصابات  مخاطر  عن  ناهيك 

العمل.

رغم هذا، إن الشغيلة توجد يف موقع قوة نسبيا، ألن الرأسماليني 
وميكن  الربح،  اجل  من  اإلنتاج  الستئناف  العاملة  لليد  محتاجون 
و  التصرف  أحسنت  هي   إن  شروطها  يف  ملحاحة  تكون  أن  للشغيلة 
كانت  مهما  الشغل  للظفربفرص  مكوناتها  بني  ما  يف  التنافس  جتنبت 

ظروف العمل.

بناء على ما سبق، يبدو من الضروري أن يؤسس العمال  جلن محلية 
يف أماكن العمل  تكون مفتوحة لعضوية الطالئع العمالية بال مراعاة 

النتمائها النقابي من عدمه ، و تكون مهمتها:

صحية  سالمة  من  العمل  شروط  أفضل  لفرض  والنضال  التشاور   
دورات  عدد  و  العمل  مدد  اجلسدي،  التباعد  العمال،  عدد   : بدنية  و 

التناوب، شروط النقل و تنظيمه. 

أداء األجور مع تضمينها  و ما هو معمول به من  التشبث باملكاسب 
الزيادات األخيرة، و إر فاقها مبا يلزم من تأمني صحي  و تعويض عن 

األضرار النفسية اللصيقة بأجواء التوتر و الضغط .

• املقاهي ترفض العودة إلى االشتغال واملطاعم تطلب »توصيل 
الوجبات«:

السماح  إلى  املختصة  احلكومية  السلطات  تتجه  الذي  الوقت  يف 
فترة  انتهاء  قبل  العمل  إلى  بالعودة  الصناعية  والشركات  للمقاوالت 
املقاهي  أربــاب  فإن  املقبل،  يونيو  من  العاشر  يف  الصحية،  الطوارئ 
من  بالرغم  احلالية،  األوضـــاع  ظل  يف  العمل  إلــى  الــعــودة  يرفضون 

التصريحات التي أطلقها رئيس احلكومة.

واعتبر أرباب املقاهي أن قرار العودة إلى استئناف نشاطهم املتوقف 
جائحة  انتشار  ظل  يف  عنها  املعلن  الطوارئ  حالة  بسبب  شهرين  منذ 
وجود  ودون  للقطاع  دعم  أي  غياب  يف  خصوصا  ألوانــه،  سابق  كورونا 
من  الواسعة  الشريحة  هذه  إلنقاذ  احلكومة  طرف  من  واضحة  رؤية 

املهنيني..
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• الدار البيضاء : 

 23 السبت  البيضاء،  بضواحي  الهراويني  سكان  من  العشرات  جتمع   •
لالحتجاج  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  مقرات  احد  امام  مايو  
شعارات  مرددين  املنطقة،  لسكان  املخصصة  االعانة  من  حرمانهم  على 
مطالبة مبنحهم«حقهم« من القفة و متهمني جهات بالتالعب يف منحها 

الشخاص دون اخرين.

باعة  مايو،   26 الثالثاء  اليوم  البيضاء،  بالدار  السلطات  منعت   •
احلاالت  من  عدد  تسجيل  بعد  اجلملة،  سوق  إلى  الولوج  من  السمك 
يف  مؤكدة  حالة  سبعني  حوالي  بلغت  املستجد،  كورونا  بفيروس  املصابة 
أنفسهم  للسمك  اجلملة  سوق  جتار  ووجد  به.  والعاملني  التجار  صفوف 
جهة  لوالية  التابعة  السلطات  أمرت  بعدما  ولوجه،  على  قادرين  غير 
قابلة  أيام  عشرة  ملدة  احليوي  املرفق  هذا  بإغالق  سطات  البيضاء  الدار 

للتمديد.

وأثار هذا القرار غضبا كبيرا يف صفوف باعة السمك، الذين تضرروا 
دون  السلع  اقتنائهم  بسبب  كبيرة  مالية  خسائر  تكبدوا  بعدما  منه، 

متكنهم من بيعها وتسويقها بداخله على غرار ما دأبوا عليه .

• صفرو )اهل سيدي حلسن( :

يف خطوة مثيرة يف زمن الطوارئ الصحية املرتبطة مبواجهة جائحة 
كورونا، أقدم، صباح اليوم الثالثاء26 مايو، عشرات املواطنني من جماعة 
أهل سيدي حلسن بنواحي إقليم صفرو، على تنظيم مسيرة احتجاجية 
على  لالحتجاج  وذلك  اإلقليم،  عمالة  مقر  اجتاه  يف  األقدام  على  مشيا 
عدم استفادتهم من الدعم املخصص من قبل صندوق مواجهة اجلائحة 

لألسر املتضررة من تداعياتها.

السلطات  قبل  من  وزعت  أخرى  مساعدات  من  املتضررون  يستفد  ولم 
احمللية على األسر املعوزة، بحسب املتضررين.

ووجد هؤالء أنفسهم يف مواجهة ظروف اجتماعية صعبة، مما دفعهم 
إلى اخلروج يف مسيرة احتجاجية، رغم إجراءات منع التجمعات.

عسيرة،  مفاوضات  بعد  احمللية،  السلطات  تدخلت  الذي  الوقت  ويف 
محلية  فعاليات  استغربت  مسيرتهم،  مواصلة  على  احملتجني  ثني  على 
الوضع  هــذا  مواجهة  يف  األنــظــار  عــن  اجلماعيني  املنتخبني  اختفاء 

التدخل  مع  االحتجاج  مواصلة  على  للعدول  الساكنة  وإقناع  اخلطير، 
أن  املصادر  وأفــادت  أسرهم.  تعيشها  التي  االجتماعية  األوضــاع  لتجاوز 
املثير يف هذا االختفاء أن عددا من األعيان املنتخبني يف املنطقة يظلون 
يتسولون منهم أصواتهم يف احملطات االنتخابية، لكنه عندما احتجاهم 
املتضررون، فضل عدد كبير منهم أن يغلق هاتفه النقال وأن يختفي عن 

األنظار، يف انتظار احملطة االنتخابية القادمة .

الدعم  من  استفادتهم  عدم  بشأن  حتقيق  فتح  إلى  املتضررون  ودعا 
من  متكينهم  إلى  دعوا  كما  املعوزة.  األسر  على  يوزع  الذي  االجتماعي 

االستفادة من دعم صندوق مواجهة اجلائحة .

• بني تاجيت :

جتيت،  بني  جلماعة  التابع  موكر  قصر  ساكنة  مسيرة  مايو   25 يوم 
على  احتجاجا  بوعرفة  مبدينة  اإلقليم  عامل  نحو  مستمرة  تزال  ال 
احلرمان من تعويضات صندوق كورونا و من القفف إضافة ملشاكل أخرى 

...

  )CGEM( مقترح االحتاد العام ملقاوالت املغرب  •

جلنة  إلى  مبقترح   )CGEM( املغرب  ملقاوالت  العام  االحتــاد  تقدم 
 chômage( اليقظة االقتصادية يقضي باعتماد إجراء البطالة اجلزئية
partiel( ملدة سنة، ابتداًء من فاحت يوليوز املقبل، لفائدة املقاوالت التي 
 »CGEM« تواجه صعوبات بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد. ...أوضح
أن هذا اإلجراء سُيتيح مشاركة كلفة الكتلة األجرية بني امُلشغل واألجير 
من  الوطني  التضامن  مجهود  إطار  »يف  يدخل  األمر  أن  معتبرًا  والدولة، 

أجل احلفاظ على وظائف العمل«.

اجلزئية  البطالة  إطــار  يف  األجــر  سقف  يكون  بأن  املقترح  ويقضي 
منه،  املائة  يف   50 الدولة  تؤدي  أن  على  شهريًا،  درهم   3000 يف  محددًا 
إضافة إلى اإلعفاء من الضريبة على الدخل، أما امُلشغل فسيؤدي لألجير 

أجره حسب ساعات العمل يف الشهر بحد أدنى ال يقل عن 50 يف املائة.

سيكون  اإلجــراء  هــذا  أن  إلــى  املغرب  ملقاوالت  العام  ــاد  االحت ــار  وأش
إلى  إضافة  الوظائف،  من  املائة  يف   80 إلى   70 على  باحلفاظ  مشروطًا 
اشتراكات الضمان االجتماعي، وسيكلف يف املجموع ما بني 4,5 و5 مليارات 

درهم خارج إعفاءات الضريبة على الدخل ....

دراسة: التعليم عن بعد يف املغرب يعاني من خلل كبير على   
املستوى املنهجي :

االحتاد  داخل  من  يشتغل  الدي  التقدمي،  اليسار  طلبة  فصيل  اجنز 
الوطني لطلبة املغرب، دراسة أولية، شملت اكثر من 1500 طالب و طالبة 
باملغرب، بهدف »تقييم  العالي  التعليم  يتوزعون على مختلف مؤسسات 
ألهمية  نظرا  الطالبات،  و  الطلبة  نظر  وجهة  بعد  عن  التعليم  عملية 
املوضوع، و لندرة الدراسات املنجزة حوله ببالدنا و خصوصا بعد حديث 

الوزارة الوصية عن مأسسته«.

الفاعلني  التقدمي،«  اليسار  طلبة  فصيل  حسب  التقرير،  ويستهدف 
األساسيني يف قطاع التعليم من طلبة واساتدة ومنظمات نقابية وسياسية 
الطالبات  على  العملية  هده  تداعيات  على  الوقوف  اجل  من  مناضلة 
التي  التدابير  جناعة  مدى  و  التعليمية  العملية  على  اثرها  و  والطلبة 
للطلبة  الضرورية  الشروط  توفير  حيث  من  الوصية  اجلهات  بها  قامت 

والطالبات ملتابعة الدراسة عن بعد« 

األوضاع اإلجتامعية يف بعض األحياء الشعبية
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 تطورات الحالة الوبائية باملغرب

اإلجمالي  الــعــدد  أن  على  املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت 
محمد  وأوضح  حالة.   7601 إلى  املغرب  يف  بالفيروس  للمصابني 
بوزارة  األمراض  ومكافحة  األوبئة  علم  مديرية  مدير  اليوبي، 
 202 تسجيل  مت  أنه  اليومي،  الصحايف  تصريحه  يف  الصحة، 
عن  أمــا   . استشفاء  حــالــة   4978 تسجيل  وعــن   . ــاة  وف حــالــة 
بلغ  فقد  سلبية،  مخبرية  حتاليل  بعض  املستبعدة  احلــاالت 

حالة.   163112

إلزامًيا  القناع  سيظل   ، عالج  أو  لقاح  بدون  كورونا.  فيروس 
العام النقل  وسائل  يف 

إلزامًيا  العام  النقل  وسائل  يف  القناع  ارتداء  يظل  أن  يجب 
ذلك  أعلنت   .Covid-19 ملكافحة  العالج  أو  اللقاح  يتوفر  حتى 
يوم   ، والتضامن  اإليكولوجي  التحول  وزيرة   ، بورن  إليزابيث 

األربعاء.

ارتداء  يف  االستمرار  عليك  سيتعني  أنه  يف  شك  لدي  ليس 

على  حتصل  حتى   ]. . .[ العام  النقل  وسائل  يف  اإللزامي  القناع 
إليزابيث  قالته  ما  هــذا   .Covid-19 ملكافحة  لقاح  أو  عــالج 
يوم   BFMTV على   ، والشامل  البيئي  التحول  وزيــرة   ، بورن 

األربعاء.

توزيعات  من  العديد  وهناك   ، للغاية  صارمة  قواعد  لدينا 
عالمات  هناك  الــعــام.  النقل  وسائل  يف  كحول  الهيدرو  هــالم 
أقنعة  هناك  ثم   ، مسافة  على  الناس  يبقى  حتى  األرض  على 
يف  تناوله  يتم  سوف  السؤال  هذا  أن  محدًدا   ، الوزير  طور   ،  ]. . .[

اخلميس. غًدا   الدفاع  محامي 

يف  إلزامًيا  القناع  يرتدي   ، التفكيك  تاريخ   ، مايو   11 منذ 
اجلناة  ويعاقب  عاًما   11 سن  من  للركاب  العام  النقل  وسائل 

يورو.  135 قدرها  بغرامة 

ميكروفون  يف  النقل  وزيــر   ، جيباري  بابتيست  جــان  قــال 
اإلجباري  القناع  ارتــداء  هو  احلقيقي  النجاح  إن   ،  CNews

األول. اليوم  منذ   95٪ من  أكثر  يرتديه  الذي 

السير« استئناف  »دعم  قناع 

حركة  استئناف  دعم  علينا  يجب  غدا  الواقع  يف  أنه  وأضاف 
الطريق. على  املركبات  من  املزيد  وضع  خالل  من  املرور 

إلزامي  قناع  ــداء  ارت الوقت  مبــرور  سيتطلب  ــح  األرج على 
القواعد  بعض  ولتخفيف   ، النقل  يف  للحماية  زاويــة  كحجر 
الطريق  ميهد  ممــا   ، جيباري  بابتيست  جــان  تابع   ، ــرى  األخ

االجتماعية. املسافة  قواعد  إللغاء 

األشخاص  من  جدا  قليل  عدد  لدينا  سيكون   ، لذلك  وخالفا 
احلال  هو  كما  العام  النقل  وسائل  استخدام  ميكنهم  الذين 

خلص. كما   ، حاليا 

أن  يجب  اإللزامي  القناع  ارتداء  أن  العام  النقل  مشغلو  يقدر 
من  تقلل  والتي   ، اإلبعاد  قواعد  على  التغلب  على  قادًرا  يكون 

.٪  80 بنحو  السعة 

السريرية؟ التجارب  أين   :  19 كوفيد  ضد  واألدوية  لقاح 

عالج  يف  فعاليته  عدم  دراسة  أثبتت   ... الكلوروكني  أوقف 
التجارب  من  العديد  تعليق  مت   ، لذلك  ونتيجة   .Covid-19

. ية ير لسر ا

لـ  ــا  ــوًع ــي ش األكـــثـــر  ــات  ــالج ــع ال ــد  أحـ ــن  ــوي ــوروك ــل ــك ال ــان  كـ
يف  نشرت  دراسة  فإن   ، ذلك  ومع  احلني.  ذلك  حتى   Covid-19
العالجي  احلل  هذا  تقوض   ،  The Lancet يف   2020 مايو   22
 )CQ ( الكلوروكني  أن  اخلبراء  وجد   ، الواقع  يف  خطير.  بشكل 
بقاء  »بانخفاض  مرتبطان   hydroxychloroquine  )HCQ و 

القلب«. نظم  اضطراب  تواتر  وزيادة  املستشفى 

األدوية  لسالمة  الوطنية  الوكالة  أعلنت   ، لذلك  ونتيجة 
فرنسا  يف   HCQ مــع  السريرية  التجارب  تعليق  على  عزمها 
الــعــامــة  ــى لــلــصــحــة  ــل »كـــإجـــراء وقـــائـــي«. نــصــح املــجــلــس األع
خارج  كلوروكوين«  هيدروكسي  استخدام  »بعدم   )HCSP (
للتجارب   CQ منــاذج  تعليق  يتم   ، أيضا  العالجية.  التجارب 

.Solidarity OMS و   Discovery  Inserm السريرية 

من  ابتداء  الليلي  جتوال  حظر  ترفع  املغربية  السلطات 
غذ.. يوم 

الليلي«  التنقل  »حظر  رفع  قررت  املغربية  السلطات  قررت 
التنقل  »حظر  ــراء  إج فــإن  ومنه  الفطر.  عيد  بعد  مباشرة 
ــداء مــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء إلــى الــســاعــة  ــت الــلــيــلــي« اب
من  ابتداء  املغربية  السلطات  فرضته  الذي  صباحا،  اخلامسة 

عنه. التخلي  سيتم  اجلاري،  املبارك  رمضان  شهر  فاحت 

إعـــالن احلــكــومــة، رســمــيــًا، عن  بــعــد  ــذا اإلجـــراء  ويــأتــي ه
مباشرة  أنشطتهم  باستئناف  االقتصاديني  للفاعلني  السماح 
باستثناء  املقبل،  األســبــوع  مــن  بــدايــة  أي  الفطر،  عيد  بعد 
صادرة  إدارية  بقرارات  توقيفها  مت  التي  واملقاوالت  الشركات 

املختصة. السلطات  عن 
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب

غالي: الدولة تأخرت كثيرا يف عملية توعية املواطنني

يف  عزيزغالي،  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  رئيس  قال 
عملية  يف  تأخرت  املغربية  الدولة  إن  العمق  موقع  مع  له  تصريح 
توعية املواطنني، حيث إنها لم تنطلق يف ذلك إال يف شهر مارس على 

الرغم من أن كورونا بدأ عامليا قبل ذلك بأشهر.

وانتقد غالي تصريحات املسؤولني قبيل بداية تفشي الفيروس يف 
املغرب، قائال إن “ أول واحد يجب أن يحاكم هو رئيس احلكومة سعد 
كورونا  من  فيها  هون  التي  تصريحاته  إلى  مشيرا  العثماني”،  الدين 
تصريحات  إلى  أشار  كما  املوسمية،  اإلنفلونزا  تشبه  إنها  قال  حيث 

محمد اليوبي مدير مديرية األوبئة.

األمنية..  للمقاربة  األولوية  إعطاء  “مت  قائال  غالي  عزيز  وتابع   
توفر  لم  التي  الدولة  نسائل  لم  حني  يف  القمع،  مع  التطبيع  وبــدأ 
ولم  أيضا  املعلومة  له  توفر  ولم  املنزل  يف  للمكوث  للمواطن  الظروف 

يكن التهييء النفسي للحجر الصحي”. 

شابتها  القفة،  أي  العيني،  الدعم  توزيع  عملية  أن  غالي،  واعتبر 
من  تستفيد  ال  املعوزة  األسر  من  عدد  جعل  ما  واحلزبية  احملسوبية 
الدعم، بل إن هناك بعض غير املستحقني حصلوا على الدعم، مشيرا 
الى أن “ القفة ”، هي طريقة مرفوضة لدعم املواطنني ألن فيها إدالل.

للفئات  املخصصة  املالي  الدعم  أن  احلقوقي،  الناشط  وأردف 
الكرمي  العيش  لضمان  يكفي  ال  كــورونــا  تــداعــيــات  مــن  املــتــضــررة 
1000 درهم لألسرة مكونة من أربع أفراد تعني  للمواطن، موضحا أن 
10 دراهم للفرد، متسائال هل ذلك يكفي للعيش أم لشراء  تخصيص 

تعبئة حتى يتمكن تلميذ من متابعة دراسته عن بعد.

السلطات املغربية ترفع حظر جتوال الليلي ابتداء من يوم غذ..

قررت السلطات املغربية قررت رفع »حظر التنقل الليلي« مباشرة 
من  ابتداء  الليلي«  التنقل  »حظر  إجراء  فإن  ومنه  الفطر.  عيد  بعد 
فرضته  الذي  صباحا،  اخلامسة  الساعة  إلى  مساء  السابعة  الساعة 
السلطات املغربية ابتداء من فاحت شهر رمضان املبارك اجلاري، سيتم 

التخلي عنه.

السماح  عن  رسميًا،  احلكومة،  إعــالن  بعد  ــراء  اإلج هذا  ويأتي 
للفاعلني االقتصاديني باستئناف أنشطتهم مباشرة بعد عيد الفطر، 
مت  التي  واملقاوالت  الشركات  باستثناء  املقبل،  األسبوع  من  بداية  أي 

توقيفها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات املختصة.

دراسة: 36 يف املئة من طلبة املغرب ال يستفيدون من عملية 
التعليم عن بعد.

التنظيمي  و  السياسي  امتداد  التقدمي  اليسار  فصيل  طلبة  أجنز 
بأن   تفيد  دراسة  املغربية  اجلامعة  داخل  الدميوقراطي  النهج  حلزب 
63 يف املائة فقط من الطالب يستفيدون من خدمة التعليم عن ُبعد، 
»الطوارئ  بنظام  العمل  منذ  الوطنية  التربية  وزارة  تقدمها  التي 
الصحية«؛ فيما عبرت 36 يف املائة عن عدم تلقي دروسها منذ توقف 

الدراسة احلضورية.

املغربية  واجلامعات  واملعاهد  ــدارس  امل مختلف  شملت  الدراسة 

وأضافت أن 71 يف املائة من طلبة مدارس االستقطاب احملدود يتلقون 
28 يف املائة منهم من العملية، إلى  دروسهم عن ُبعد؛ فيما لم يستفد 

حدود اللحظة.

وأوضحت دراسة الفصيل أن 66 يف املائة من الطالب املستجوبني يف 
بأقل  التوقف  منذ  تقدمت  الدروس  أن  سجلوا  املغرب  أنحاء  مختلف 
من 50 يف املائة، و26 يف املائة بأكثر من النسبة ذاتها، فيما أكدت 7 يف 

املائة من الطالب عدم حتقيق أي تقدم.

الطالب  مــن  املــائــة  يف   67 أن  الطالبي  الفصيل  دراســـة  وأوردت 
املائة  يف  و10  ُبعد،  عن  املعارف  لتلقي  الذكية  الهواتف  يستخدمون 

تستخدم احلاسوب، و11 يف املائة كليهما، أما 9 يف املائة من املستجوبني 
فقد أكدت عدم التوفر على أية وسيلة.

وسجل املصدر ذاته أن 70 يف املائة من الدروس تقدم للطالب تقدم 
مسجلة،  فيديوهات  شاكلة  على  تأتي  املائة  يف  و20   ،»PDF« بصيغة 
تقنية  متنحها  التي  التفاعلية  تعتمد  التي  هي  فقط  املائة  يف  و10 

املباشر، وهو ما ينعكس سلبا على العملية.

يعاني  املغرب  يف  ُبعد  عن  فالتعليم  الطالبي،  للفصيل  وبالنسبة 
على  قــادر  غير  منه  يجعل  املنهجي  املستوى  على  كبير  خلل  من 
حتقيق األهداف التي ينتظرها الطلبة منه، كما أن االعتماد بشكل 
على  يعتمد  يجعله  دروس  وملخصات  مكتوبة  دروس  نشر  على  كبير 

متخلفة. بيداغوجيا 

أنه ال ميكن بأي شكل من األشكال أن يعتبر التعليم عن ُبعد بديال 
للتعليم احلضوري، مبديا معارضته المتحان الطلبة يف الدروس التي 

تلقاها بعضهم بعد تعليق التعليم احلضوري.
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مختلف  يف  االنـــســـان  وحــقــوق  احلـــريـــات  ــاك  ــه ــت ان يــســتــمــر 
كوفيد  جائحة  تفرضها  التي  الطوارئ  قوانني  ظل  ويف  الواجهات 
كما  االنسان  وحقوق  باحلريات  للمس  صارخة  منــاذج  ــذه  19،وه
واملواقع  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فروع  بعض  ترصدها 

االجتماعية.

احلياة  يف  احلق 

احلراسة  تدابير  رهــن    2020 مــاي  يــوم   24 ثالثيني  وفــاة   -
مالل بني  أمن  بوالية  النظرية 

ماي   25 االثــنــني  يــوم  ببوزنيقة   باملستشفى  شخص  ــاة  وف  -
وخرق  علني  سكر  قضية  يف  متهيدي  بحث  موضوع  رهن  كان   2020

الطوارئ.  حلالة 

 : العامة  احلريات   –

اجلمعية  فرع  مكتب  عضو  ى  كمال  هشام   « السيد  استدعاء   

الــدرك  عناصر  طــرف  من  بالقصيبة   االنسان  حلقوق  املغربية 
أسباب  حتديد  2020.دون  ماي   27 يوم  للحضور  بالقصيبة  امللكي 
التي  املتابعات  اطــار  يف  يدخل  االستدعاء  هذا  ان  اال   . الدعوة 

احلقوق احلركة  ونشطاء  املدونني  تالحق 

من  بوبكر«  رفيق    2020 ماي   26 املغربي  املمثل  استدعاء   -
احلراسة  حتت  ووضعه  البيضاء  بالدار  القضائية  الشرطة  طرف 
اعتباره  مت  فيديو  ملقطع  بتصوير  اتهامه  خلفية  على  النظرية 

للدين,  يسيء 

املؤمتر  حلــزب  االقليمي  الكاتب  البصريوي  محمد  متابعة 
درهم   االف  عشرة  قدرها  كفالة  مقابل  سراح  حالة  يف  االحتادي 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  رئيس  نائب  الناجي  وعمر 

املنطقة  قائد  بها  تقدم  شكاية  خلفية  على  بالناضور 

الدزبري«  »بحومة  أشخاص  ثالثة  األحد،  اليوم  األمن،  أوقف 
حالة  تدابير  وخرق  لعصيان  الناس  فيه  يدعون  فيديو  يف  ظهروا 

الفطر. عيد  أيام  أول  خالل  وذلك  الطوارئ، 

كورونا  زمن  يف  املغرب   قياد   : السلطة  استعمال  يف  الشطط    -
»طحنمو«  سياسة  تطبيق   يتابعون 

ب«  امللقب  الكبير   بالقصر  احملمدي  عدنان  الشاب  تعرض   -
انظار  امام  املخازنية  عناصر  طرف  من  همجي  العتداء  احللويف« 
كونه  رغم  هاتفه  وتكسير  تصفيده  مت  حبث  املواطنني  من  العديد 

والكمامة.  اخلروج  رخصة  على  يتوفر 

املغرب زمن كورونا  املهاجرين  يف   – وضعية   4  

االنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  مراكش  املنارة  فرع  بيان  أفاد 
من  يتخذون  الذين  مراكش  يف  االفارقة  املهاجرين  وضعية  عن 
عند  التسول  على  يعيشون  لهم   مؤوى  املغرات  و  الكدي  منطقة 
ظل  يف  تدهورت  وضعيتهم  وان  والــدروب  الطرقات  بعض  ملتقى 

. الصحي  احلجر  سريان 

فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  بيان  مراكش:   
:2020 مايو   24 املنارة مراكش يوم 

أصدر  أن  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  املنارة  لفرع  سبق 
إليواء  التدخل  أجل  من  املنصرم،  أبريل   01 بتاريخ  إنسانيا  نداءا 
يعيشون  اليوم،  وحلــدود  الصحراء  جنوب  األفــارقــة  املهاجرين 
املدينة  ــاء  ارج بكل   ، والــشــوارع  ــة  واالزق ــدروب  ال يف  ويتحركون 
التماسا  شباب  و  أطفالهن  و  أمهات  تضم  مجموعات  شكل  على   ،
احملادي  الشارع  جنبات  على  ،و  الشباب  غابة  وتبقى  العيش،  للقمة 

بكثافة... تواجدهم  نقط  اهم   ،mont Gueliz كليز  جلبل 

هناك  واملغارت  الكدي  منطقة  من  يتخذ  منهم  البعض  ان  ويبدو 
انهم بدون عمل وال يتوفرون  لهم، النهم بدون مأوى علما  مستقرا 
ملتقى  عند  التسول  طريق  عن  كسبه  مت  ما  سوى   ، دخل  اي  على 
الدروب  وبني  فارغة،  شبه  اصبحت  التي  والطرقات  الشوارع  بعض 
فيها  وجودهم  كان  أحياء  يف  يتسولون  انهم  درجــة  الى  واالزقــة 
شبه منعدم، حيث اصبحوا حتت شدة الفقر وتهديد ... و يالحظ 
حالة  سريان  مع  العيش  شروط  أدنى  توفير  بإمكانهم  يعد  لم  انهم 

الصحية... الطوارئ 

والعاجل  الفوري  بالتدخل  مبراكش  املسؤولة  اجلهات  كل  نناشد 
من  متكينهم  عبر   ، الصحراء  جنوب  املهاجرين  ملعناة  حد  لوضع 
يف   ، للحجر  وإخضاعهم   ، الصحية  واملراقبة  والتغدية  اإليــواء 

بإمان.... العيش  يف  وحقهم  اإلنسانية  كرامتهم  تصون  شروط 

حول مستجدات اوضاع حقوق االنسان يف بالدنا


